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WST P

Akcesja Polski w struktury polityczne, spo eczne i gospodarcze Unii Eu-
ropejskiej wp yn a znacz co na stan funkcjonowania gospodarki turystycznej. 
Sta o si  to g ównie za po rednictwem mechanizmów finansowych funkcjonu-
j cych w Unii Europejskiej w kolejnych perspektywach finansowych. Ju
w okresie przedakcesyjnym polska gospodarka turystyczna by a beneficjentem 
rodków, które wydatkowano zw aszcza na przygotowanie organizacyjne sys-

temu zarz dzania turystyk  w Polsce do regu  unijnych. W ten sposób powo ana
by a Polska Organizacja Turystyczna, odpowiedzialna za promocj  kraju jako 
atrakcyjnej destynacji turystycznej za granic , ale tak e m.in. za kszta towanie
wspó pracy w wewn trzkrajowym systemie turystycznym i rozwój informacji 
turystycznej. W kolejnych dwóch perspektywach finansowych UE, tj. w latach 
2004–2006 i 2007–2013, zosta y wydatkowane z funduszy unijnych rodki na 
rozwój gospodarki turystycznej, g ównie w zakresie: infrastruktury turystycz-
nej, kompleksowych produktów turystycznych, promocji turystyki, szkolenia 
kadr turystycznych. rodki finansowe dla turystyki znajduj  si  przede wszyst-
kim w bezpo redniej gestii jednostek samorz du wojewódzkiego i zasilaj  re-
gionalne gospodarki turystyczne za po rednictwem regionalnych programów 
operacyjnych.  

Problematyka rodków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej jest 
bezpo rednim przedmiotem zainteresowania dwóch kolejnych numerów „Ze-
szytów Naukowych Uniwersytetu Szczeci skiego” w serii „Ekonomiczne Pro-
blemy Turystyki”. W obu zeszytach opublikowano prace przygotowane przez 
pracowników naukowych o rodków akademickich z Polski zajmuj cych si
problematyk  turystyczn  oraz przedstawicieli administracji samorz dowej
i rz dowej szczebla wojewódzkiego.

Struktura artyku ów zosta a podzielona na dwa tomy, z których w pierw-
szym przedstawiono zagadnienia: 

• rola rodków Unii Europejskiej w kszta towaniu regionalnej polityki  
turystycznej; 
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• wykorzystanie rodków Unii Europejskiej w aspekcie wsparcia rozwoju 
form i rodzajów turystyki; 

• wskazanie na rodki unijne jako ród o innowacji w gospodarce tury-
stycznej; 

• prezentacja zagadnie  kszta towania rodków Unii Europejskiej w go-
spodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 
2014–2020.

W drugim tomie zaprezentowano konkretne przyk ady wykorzystania fun-
duszy europejskich w gospodarce turystycznej obszarów gminnych, miejskich, 
regionalnych, przedsi biorstw turystycznych oraz organizacji turystycznych 
w formie studiów przypadków.  

Przedstawione wyniki bada  stanowi  podstaw  do okre lenia roli rod-
ków Unii Europejskiej w rozwoju gospodarki turystycznej na ró nych jej 
szczeblach. Daj  tak e podstaw  do porównania zaanga owania w adz poszcze-
gólnych regionów w oddzia ywanie na regionaln  i lokaln  gospodark  turys-
tyczn . Ponadto powinny stanowi ród o bada  porównawczych. Uzupe niaj -
cym celem, zarysowanym ju  w dwóch artyku ach pierwszego tomu, jest wska-
zanie na kierunki zarz dzania rodkami Unii Europejskiej w gospodarce turys-
tycznej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. 

Wydanie zeszytu zosta o sfinansowane ze rodków Narodowego Centrum 
Nauki w ramach projektu pt. „Stan i kierunki wykorzystania rodków Unii Eu-
ropejskiej w rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej (na przy-
k adzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego)”, N114 333740. 

Aleksander Panasiuk redaktor tematyczny 
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RODKI UNII EUROPEJSKIEJ
JAKO INSTRUMENT REGIONALNEJ POLITYKI TURYSTYCZNEJ  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Streszczenie 

W pracy omówiono problemy wynikaj ce z realizacji polityki turystycznej na 

szczeblu regionalnym. Na wst pie przedstawiono instytucje odpowiedzialne za kszta -

towanie regionalnej polityki turystycznej oraz ich kompetencje. Przedstawiono podsta-

wowe instrumenty polityki turystycznej stosowane na szczeblu samorz du terytorialne-

go. Ponadto zaprezentowano dzia ania w zakresie zarz dzania funduszami UE w obsza-

rze gospodarki turystycznej. Nale y podkre li , e g ównymi beneficjentami unijnego 

wsparcia s  jednostki samorz du lokalnego, a przedsi biorstwa turystyczne korzystaj

przede wszystkim z funduszy dla sektora M P. W artykule przedstawiono klasyfikacj

funduszy UE, które s  dedykowane gospodarce turystycznej w perspektywie finanso-

wej UE na lata 2007–2013. Przedmiotem analizy jest dzia alno  lokalnych jednostek 

samorz du terytorialnego w zakresie wykorzystania wsparcia UE w województwie 

zachodniopomorskim. 

S owa kluczowe: fundusze Unii Europejskiej, polityka turystyczna, regionalna gospo-
darka turystyczna 
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Wprowadzenie

Cele oddzia ywania pa stwa dotycz  wielu dziedzin i aspektów spo ecznych 
procesu gospodarczego, co poci ga za sob  konieczno  dok adnej identyfikacji 
wyst puj cych w tych dziedzinach problemów, a nast pnie odpowiedniej konkre-
tyzacji sposobów i rodków ingerencji. W zwi zku z tym w ramach ca o ci poli-
tyki spo eczno-ekonomicznej wykszta caj  si  ró ne dziedziny i podsystemy, na 
przyk ad polityka makro- i mikroekonomiczna, polityka mi dzynarodowa, polity-
ka regionalna, polityka w poszczególnych sektorach gospodarczych.  

Jednym z przyk adów polityki sektorowej jest polityka turystyczna, która 
umo liwia bezpo rednie oddzia ywanie pa stwa na gospodark  turystyczn , ale 
tak e przejawia si  w innych politykach sektorowych. Polityka turystyczna 
prowadzona jest wielopoziomowo i obejmuje szczeble: mi dzynarodowy, Unii 
Europejskiej, wewn trzkrajowy, regionalny, lokalny. Podmioty polityki turys-
tycznej, wyodr bnione na poszczególnych szczeblach, maj  wyspecjalizowane 
kompetencje umo liwiaj ce bezpo redni i po redni wp yw na funkcjonowanie 
gospodarki turystycznej na obszarze swojego dzia ania. Decyduj c  rol  w poli-
tyce turystycznej na poziomie regionalnym odgrywaj  jednostki samorz du
terytorialnego szczebla wojewódzkiego. Samorz d wojewódzki kreuje aktywne 
formy oddzia ywania na gospodark  turystyczn , podejmuj c wspólne inicjaty-
wy z podmiotami bezpo redniej gospodarki turystycznej. Jednak e obserwacja 
praktyki spo eczno-gospodarczej, pocz wszy od 1999 roku, to jest po reformie 
systemu administracji publiczno-samorz dowej, wskazuje cz sto na ogranicza-
nie si  wy cznie do podejmowania przez samorz dy funkcji biernej. Celem 
podj tych rozwa a  jest zaprezentowanie podstaw polityki turystycznej prowa-
dzonej na poziomie regionalnym wraz z podkre leniem zada  wspieranych fun-
duszami Unii Europejskiej. Wskazano tak e na mo liwo ci kreowania samorz -
du wojewódzkiego jako nie tylko podmiotu regionalnej polityki turystycznej, 
ale tak e aktywnego podmiotu gospodarki turystycznej. Dokonano tak e synte-
tycznej oceny dzia a  samorz du województwa zachodniopomorskiego w za-
kresie wykorzystania instrumentów finansowania unijnego na rzecz gospodarki 
turystycznej regionu w okresie planowania unijnego w latach 2007–2013. 
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1. Regionalna polityka turystyczna 

Warunkiem skutecznego funkcjonowania podmiotów gospodarki turys-

tycznej na poziomie regionalnym jest ukszta towanie sytemu wspó pracy po-

mi dzy: 

a) jednostkami prowadz cymi dzia alno  gospodarcz  (przedsi bior-

stwami turystycznymi), 

b) samorz dem wojewódzkim, 

c) organizacjami i stowarzyszeniami bran y turystycznej, w tym samo-

rz du gospodarczego, 

d) regionaln  organizacj  turystyczn 1.

Regulatorem procesów gospodarki turystycznej jest pa stwo i jego orga-

ny2. Polityka turystyczna jest to dzia alno  polegaj ca na okre laniu celów 

ekonomicznych, politycznych, spo ecznych i kulturalnych zwi zanych z rozwo-

jem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efektów wynikaj -

cych z istnienia popytu i poda y, d eniu do zaspokojenia potrzeb spo ecznych 

w zakresie uprawiania turystyki i precyzowaniu rodków niezb dnych do tego3.

Strategia polityki gospodarczej powinna polega  na tworzeniu i ochronie wa-

runków do tego, aby dzia a  mechanizm automatycznego dostosowywania wiel-

ko ci poda y do popytu poprzez ceny, czyli rynek. Wymaga to jednak ochrony 

praw w asno ci i rozstrzygania sporów na tle stosunków umownych, a tak e

istnienia wielu niezale nych producentów, dobrze poinformowanych i chronio-

nych konsumentów, swobodnego kszta towania cen, swobody wej cia i wyj cia

z danego rynku. Tworzenie takich warunków wymaga wielu regulacji i instytu-

cji pa stwowych.  

Zgodnie z podzia em zada  administracji rz dowej i samorz dowej pod-

stawowym podmiotem polityki turystycznej na poziomie regionu, traktowanego 

w uj ciu administracyjnym, jest samorz d wojewódzki (zarz d województwa  

i sejmik wojewódzki). Do podstawowych celów polityki turystycznej zaliczy

nale y: 

                                                          
1 Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 25. 
2 Zarz dzanie turystyk , red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 270. 
3  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wy sza Szko a Handlu i Prawa, War-

szawa 1998, s. 170. 
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a) zaspokojenie potrzeb turystycznych spo ecze stwa,

b) racjonalne wykorzystanie walorów turystycznych, zasobów pracy i ka-

pita u w sferze gospodarki turystycznej, 

c) kszta towanie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycznego, 

d) koordynowanie rozwoju turystyki z uwzgl dnieniem jej ró nych funk-

cji oraz zwi zków z innymi sferami ycia gospodarczego4.

Samorz d regionalny jest podmiotem gospodarki turystycznej, który sta-

nowi z jednej strony podsystem administracji publicznej pa stwa, z drugiej 

natomiast – form  organizacji spo ecze stwa obywatelskiego5. Z punktu widze-

nia regionalnej gospodarki turystycznej samorz dy terytorialne poprzez spe -

niane funkcje zabezpieczaj  funkcjonowanie tej gospodarki.

Platform  wspó pracy samorz du wojewódzkiego z przedsi biorcami i or-

ganizacjami turystycznymi jest na terenie województwa regionalna organizacja 

turystyczna. Jest to formalnie najbardziej zaawansowana forma wspó pracy 

pomi dzy podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospodarki turystycznej 

w uk adzie przestrzennym. W praktyce stanowi bezpo rednie wsparcie dla sa-

morz du województwa w realizacji zada  zleconych z zakresu turystyki. 

2. Instrumenty regionalnej polityki turystycznej 

Podejmowanie dzia a  przez samorz d wojewódzki wynika z przepisów 

trzech podstawowych aktów prawnych, to jest: ustawy o us ugach turystycz-

nych6, ustawy o samorz dzie wojewódzkim7 i ustawy o Polskiej Organizacji 

Turystycznej8. Ca o  zada  samorz du wojewódzkiego wynikaj cy z przywo-

anych aktów prawnych dotycz cych turystyki obejmuje: 

                                                          
4 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 388. 
5  A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. uk, Gospodarka samorz du terytorialnego, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 29. 
6  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o us ugach turystycznych, tj. DzU z 2004 roku,  

nr 223, poz. 2268 z pó n. zm. 
7  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa, DzU z 2001 roku,  

nr 142, poz. 1590 z pó n. zm. 
8  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU z 1999 

roku, nr 62, poz. 689 z pó n. zm. 
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1. Formu owanie strategii rozwoju turystyki. 

2. Bie c  polityk  turystyczn :
a) oddzia ywanie na rozwój turystyki, 
b) popraw  konkurencyjno ci produktów turystycznych, 
c) ochron rodowiska przyrodniczego, 
d) kultur ,
e) ochron  zabytków, 
f) zagospodarowanie przestrzenne w obszarze turystyki, 
g) ochron  praw konsumentów, 
h) pozyskiwanie rodków na rozwój turystyki, 
i) wspó prac  z bran  turystyczn ,
j) wspó prac  w zakresie tworzenia oferty turystycznej, 
k) wspó prac  euroregionaln  w zakresie turystyki, 
l) promocj  turystyki, 
m) regionalny system informacji turystycznej. 

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej:
a) ewidencjonowanie dzia alno ci regulowanej przez organizatorów tu-

rystyki i po redników turystycznych, 
b) zaszeregowanie obiektów hotelarskich do okre lonego rodzaju i kate-

gorii,
c) wydawanie upowa nie  do przeprowadzania szkole  dla kandydatów 

na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
d) nadawanie uprawnie  pilotom wycieczek i przewodnikom turystycz-

nym, 
e) nadawanie uprawnie  j zykowych i wydawanie identyfikatorów dla 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
Dzia ania samorz du wojewódzkiego s  decyduj ce w tworzeniu regional-

nych produktów turystycznych, cz cych w sobie wiadczenia poszczególnych 
oferentów bezpo redniej gospodarki turystycznej oraz us ug paraturystycznych 
w miejscu docelowym turystyki. Poprzez okre lenie miejsca turystyki w struk-
turze gospodarki regionalnej, a zw aszcza poprzez tworzenie strategii rozwoju 
turystyki, wspó prac  i integracj  podmiotów bran y turystycznej, istniej  mo -
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liwo ci aktywizowania gospodarki na tym szczeblu oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy9.

Dzia alno  jednostek samorz du wojewódzkiego, a tym samym kszta to-
wanie regionalnej polityki turystycznej, prowadzi do zró nicowania poszcze-
gólnych województw pod wzgl dem stylu prowadzonej polityki oraz jej rze-
czywistego wp ywu na rozwój gospodarki turystycznej. Samorz dy wojewódz-
kie wykorzystuj  aktywne i bierne instrumenty polityki turystycznej, wp ywaj c
bezpo rednio na poziom rozwoju gospodarki turystycznej. Ograniczanie si
samorz dów wy cznie do stosowania instrumentów biernych, o typowo admi-
nistracyjnym charakterze, jak na przyk ad zadania zlecone z zakresu funkcjo-
nowania administracji rz dowej, stanowi o zachowawczym lub wy cznie de-
klaratywnym stosunku do rozwoju gospodarki turystycznej. W konsekwencji 
decyduje o utrzymaniu niskiego poziomu jej rozwoju. Dzia ania samorz dów
województwa o takim charakterze wynikaj  z przekonania, e atrakcyjny obszar 
turystyczny jest wystarczaj c  podstaw  do zachowania pozycji na rynku turys-
tycznym. Wykorzystywane bierne instrumenty utrzymuj  stan gospodarki turys-
tycznej na dotychczasowym poziomie, ale jej nie rozwijaj , a w d u szym okre-
sie prowadz  do ograniczenia roli obszaru jako destynacji turystycznej. Sta y
i progresywny rozwój gospodarki turystycznej zagwarantowany jest poprzez 
anga owanie si  samorz dów w inicjatywy proturystyczne przy u yciu instru-
mentów aktywnych. Naczeln  przes ank  powodzenia tych dzia a  jest aktywna 
wspó praca instytucjonalna (powo anie i kooperacja z regionaln  organizacj
turystyczn , wspieranie struktur klastrowych), anga owanie si  w dzia alno
inwestycyjn  poprzez rodki w asne i finansowanie unijne oraz oddzia ywanie 
na tworzenie lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. 

3. Polityka turystyczna w oddzia ywaniu na bran  turystyczn

Kluczowym zadaniem regionalnej polityki turystycznej powinny by  dzia-
ania skierowane do bezpo rednich oferentów us ug turystycznych, decyduj -

cych o rzeczywistych przychodach wynikaj cych z obs ugi ruchu turystyczne-

                                                          
9  A. Rapacz, Aktywno  jednostek samorz du lokalnego na rzecz wspierania przedsi -

biorczo ci firm turystycznych, w: Turystyka w uj ciu podmiotowym i przestrzennym. Cz owiek – 
Przestrze  – Przedsi biorstwo, red. G. Go embski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, Pozna  2006, s. 296–299. 



rodki Unii Europejskiej jako instrument regionalnej polityki turystycznej… 17

go, to jest do bran y turystycznej. Zakres prowadzonej przez pa stwo polityki 
w stosunku do bran y turystycznej jest pochodn  ogólnej polityki gospodarczej. 
Podmioty gospodarki turystycznej s  adresatami dzia a  polityki, podobnie jak 
inni przedsi biorcy na rynku. W ród zada  skierowanych w stosunku do przed-
si biorstw turystycznych mo na wyodr bni  nast puj ce zagadnienia: 

– pobudzanie rozwoju infrastruktury turystycznej, 
– tworzenie warunków do modernizacji bazy materialnej turystyki, 
– pobudzanie dzia a  o charakterze proefektywno ciowym, 
– pomoc publiczna (mi dzy innymi subwencje),  
– wsparcie instytucjonalne i inwestycyjne. 
Rol  turystyki w rozwoju kraju wyznaczaj  kluczowe dokumenty strate-

giczne10. W Polsce najistotniejszym dokumentem rz dowym s Kierunki rozwo-
ju turystyki do 2015 roku11. Za podstawowe za o enie dokumentu przyj to trak-
towanie turystyki jako dziedziny ci le powi zanej z wieloma procesami rozwo-
ju i takie jej kszta towanie, które b dzie zgodne z innymi celami spo eczno-
-gospodarczego rozwoju kraju. Dokument ma sprzyja  budowaniu silnych pod-
staw gospodarki turystycznej. Wskazuje tak e dzia ania, w których realizacj
powinny by  zaanga owane wszystkie podmioty dzia aj ce na rzecz rozwoju 
turystyki, na przyk ad jednostki samorz du terytorialnego, organizacje pozarz -
dowe, przedsi biorcy, organizacje bran owe, rodowisko naukowe. 

Celem nadrz dnym Kierunków jest tworzenie warunków prawnych, insty-
tucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju turystyki sprzyjaj cych rozwo-
jowi spo eczno-gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjno ci re-
gionów i kraju przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przy-
rodniczych. Okre lono przy tym priorytetowe obszary wzmacniania dynamiki 
i harmonijnego rozwoju turystyki, to jest: 

– produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjno ci,
– rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki, 
– wsparcie marketingowe, 
– kszta towanie przestrzeni turystycznej. 
Dokonana w dokumencie analiza SWOT polskiej gospodarki turystycznej 

prowadzi do stwierdzenia, e realizacja Kierunków mo e przyczyni  si  do 

                                                          
10  M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: mi dzy starym a nowym para-

dygmatem, Scholar, Warszawa 2009, s. 210–212. 
11  www.msport.gov.pl (31.05.2013). 
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rozwoju polskiej oferty turystycznej. Pomini ty w niej zosta  jednak udzia
przedsi biorców tworz cych t  ofert , a problem ten pozostawiono dzia aniom 
jednostek samorz dowych12. Dokument ten pomija równie  niemal w zupe no-
ci rol  bran y turystycznej. W zapisach marginalizowani s  bezpo redni ofe-

renci us ug turystycznych, których dzia alno  decyduje o zaspokojeniu potrzeb 
konsumentów (turystów)13. Nale y mie  na wzgl dzie, e obszar recepcji turys-
tycznej kszta towany jest przez walory turystyczne, stan infrastruktury turys-
tycznej oraz dzia ania samorz dów. Nale y tak e pami ta , e o satysfakcji 
turystów przybywaj cych do miejsca recepcji decyduj  us ugodawcy, to jest 
podmioty bran y turystycznej. W ramach celów i dzia a  strategicznych, a co 
by oby tak e efektem przyznawanych rodków finansowych na ich realizacj ,
stanowczo uprzywilejowan  pozycj  w Kierunkach zajmuj  jednostki samorz -
du terytorialnego. Ich zadaniem powinno by  g ównie tworzenie warunków 
funkcjonowania gospodarki turystycznej, w tym przede wszystkim podmiotów 
bran y turystycznej. Dotychczasowa praktyka wskazuje, e rodki finansowe na 
rozwój turystyki konsumowane s  przez samorz d terytorialny oraz tworzone 
przy wspó udziale samorz du i bran y organizacje turystyczne. Tylko w w -
skim zakresie rodki bud etowe i unijne dedykowane turystyce trafiaj  do bez-
po redniej gospodarki turystycznej.  

Mimo e w regionalnych obszarach turystycznych tworzone s  zinstytu-
cjonalizowane formy wspó pracy pomi dzy samorz dem a bran , sam fakt 
uczestnictwa tych podmiotów w organizacjach turystycznych nie zapewnia 
wystarczaj cej wi zi w sferze tworzenia kompleksowych obszarowych ofert 
turystycznych. Nale y prowadzi  do jednoczesnego i równoprawnego uwzgl d-
nienia obu uczestników strony poda owej w dzia aniach rynkowych i zasadach 
ich finansowania.

                                                          
12  A. Panasiuk, Ewolucja strategii rozwoju turystyki w Polsce w okresie cz onkostwa

w Unii Europejskiej, „Ekonomiczne Problemy Us ug”, nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczeci skiego, Szczecin 2011, s. 100–107. 

13  A. Panasiuk, Makroekonomiczne planowanie strategiczne na lata 2007–2013 w zakre-
sie polityki wspierania podmiotów turystycznych, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 10, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2008, s. 123–127. 
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4. Potencjalne ród a rodków Unii Europejskiej przeznaczone na turysty-
k  w województwie zachodniopomorskim w perspektywie finansowej  
2007–2013

Pomimo stosunkowo d ugich do wiadcze  zwi zanych z finansowaniem 
przedsi wzi  z zakresu gospodarki turystycznej ze rodków Unii Europejskiej, 
pocz wszy od rodków przedakcesyjnych z lat dziewi dziesi tych XX wieku 
i mi dzy innymi rodków na powo anie i powstanie Polskiej Organizacji Turys-
tycznej, a tak e aktywno ci regionów i gmin w zakresie tworzenia ram wspó -
pracy mi dzynarodowej w bran y turystycznej i finansowania przedsi wzi
turystycznych, brak jest systematyzacji dzia a  w tym zakresie. Dotyczy to 
przede wszystkim zaanga owania podmiotów gospodarki turystycznej w pozy-
skiwanie rodków, przygotowania kadry, wysoko ci uzyskiwanych, wydatko-
wanych i skutecznie rozliczanych rodków. Ponadto, trudno przeprowadzi
ocen , na ile rodki UE przyczyniaj  si  do rozwoju regionalnej gospodarki 
turystycznej, jaki wp yw maj  na poziom atrakcyjno ci turystycznej obszarów, 
w jakim zakresie przyczyniaj  si  do kszta towania wielko ci ruchu turystycz-
nego i do wzrostu przychodów z turystyki przyjazdowej (zagranicznej i we-
wn trzkrajowej), a ostatecznie w jakim zakresie wp ywaj  na regionaln  gospo-
dark , rynek pracy i poziom ycia mieszka ców obszarów turystycznych.  

W wyniku analizy form i zasad finansowania gospodarki turystycznej ze 
rodków Unii Europejskiej w okresie finansowania UE w latach 2007–2013 

w województwie zachodniopomorskim zidentyfikowano nast puj ce mo liwo-
ci finansowania: 

1. Regionalny program operacyjny (2007–2013). Instytucj  zarz dzaj c  RPO 
jest zarz d województwa. Jednostki samorz du terytorialnego oraz organi-
zacje turystyczne z województwa zachodniopomorskiego mog y uzyska
wsparcie na realizacj  inwestycji turystycznych z Osi priorytetowej 5. Tu-
rystyka, kultura i rewitalizacja. Dzia ania i poddzia ania z zakresu turystyki 
wyszczególnione w ramach Osi priorytetowej 5 to: infrastruktura turystycz-
na, rozwój kultury, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, cie ki
rowerowe, promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, 
rewitalizacja oraz inicjatywa JESSICA. Ponadto projekty dotycz ce inwe-
stycji turystycznych, których beneficjentami s  jednostki samorz du teryto-
rialnego i organizacje turystyczne, mog y by  dofinansowywane w ramach 
Osi priorytetowej 6. Rozwój funkcji metropolitalnych. Wydzielono w niej 
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dzia ania dotycz ce obszaru metropolitalnego: infrastruktura turystyczna, 
wzrost atrakcyjno ci kulturalnej, cie ki rowerowe, zintegrowany system 
transportu publicznego, inteligentne systemy transportowe, rewitalizacja. 
Przedsi biorstwa turystyczne mog y aplikowa  o wsparcie finansowe z Osi 
priorytetowej 1. Gospodarka – innowacje – technologie, w ramach której 
mog  uzyska  dofinansowanie na: przedsi wzi cia podnosz ce konkuren-
cyjno , popraw  innowacyjno ci sektora M P, u atwianie dost pu do spe-
cjalistycznej pomocy doradczej oraz promocj  za granic .

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W ramach prio-
rytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich wyodr bniono cztery 
osie: poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego, poprawa rodo-
wiska naturalnego i obszarów wiejskich, jako ycia na obszarach wiej-
skich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej, Leader (lokalne strategie rozwo-
ju, wspó praca, lokalne grupy dzia ania) – w tym obszarze podmioty mog y
uzyska  pomoc finansow  na inicjatywy w zakresie mi dzy innymi: rozwo-
ju agroturystyki, informacji turystycznej, wydawania folderów i tym po-
dobne.

3. Program Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej – g ównie INTERREG IV A: 
Polska (województwo zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przed-
nie/Brandenburgia. Przyk adowe projekty turystyczne dotyczy y: wspól-
nych transgranicznych produktów turystycznych, infrastruktury turys-
tycznej, turystyki wodnej, dzia a  inwestycyjnych na rzecz rozwoju oferty 
turystycznej i poprawy jako ci istniej cej infrastruktury turystycznej (tury-
styka rowerowa, wodna, konna, przyrodnicza i kulturalna). Beneficjentami 
mog y by : jednostki samorz du terytorialnego, Zwi zek Komunalny Po-
merania, podmioty prawa publicznego, organizacje po ytku publicznego, 
szko y i uczelnie wy sze, placówki kultury, sportu, s u by zdrowia, s u b
socjalnych i inne organizacje pozarz dowe.

4. Program Wspó pracy Transgranicznej Po udniowy Ba tyk 2007–2013. 
G ównym celem programu by o wzmocnienie zrównowa onego rozwoju 
obszaru po udniowego Ba tyku poprzez dzia ania zwi kszaj ce konkuren-
cyjno  i wzmacniaj ce integracj  mi dzy lud mi i instytucjami. Do poten-
cjalnych beneficjentów nale a y mi dzy innymi: w adze krajowe, regional-
ne oraz lokalne zwi zki i stowarzyszenia, organizacje pozarz dowe, stowa-
rzyszenia, szko y wy sze, instytucje wspieraj ce i promuj ce zrównowa o-
ny rozwój. 
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5. Program Operacyjny Kapita  Ludzki, finansowany z Europejskiego Fundu-
szu Spo ecznego. Komponenty programu dotyczy y zada  realizowanych 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Z programu finanso-
wano: szkolenia, kursy, studia i inne formy podnoszenia kwalifikacji ogól-
nych i zawodowych, a tak e badania i analizy odnosz ce si  do gospodarki 
turystycznej (pracowników przedsi biorstw turystycznych, jednostek samo-
rz du terytorialnego, organizacji turystycznych). 

6. Inne formy, na przyk ad wynikaj ce z dzia alno ci Zachodniopomorskiego 
Regionalnego Funduszu Por cze  Kredytowych, Funduszu Mikro i Regio-
nalnego Funduszu Po yczkowego Pomeranus. 

Podstaw  dzia a  w adz samorz dowych województwa zachodniopomorskiego 
jest Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 
roku14. Konstrukcja dokumentu oparta jest na koncepcji ogólnopolskich Kie-
runków rozwoju turystyki do 2015 roku. Zakres zada  stanowi kontynuacj
wcze niejszego dokumentu obowi zuj cego do 2006 roku, formu uje te  nowe 
zadania. Sugerowany system finansowania zada  jest oparty przede wszystkim 
na mo liwo ciach pozyskania rodków z funduszy europejskich. Podobnie jak 
w skali ogólnopolskiej, rodki Unii Europejskiej na cele turystyczne dedykowa-
ne s  jednostkom samorz du terytorialnego wszystkich szczebli. 

Podsumowanie

Dokonuj c syntetycznego podsumowania przedstawionych rozwa a ,
wskaza  nale y, e podstaw  rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej jest 
kszta towanie polityki turystycznej poprzez d enie do wi kszego udzia u
w strukturze dzia a  jednostek samorz dowych instrumentów aktywnych (eko-
nomicznych, instytucjonalnych) w stosunku do instrumentów biernych (admini-
stracyjnych, a zw aszcza deklaratywnych), przy zachowaniu niezb dnego za-
kresu dzia a  obligatoryjnych, wynikaj cych z przepisów prawa samorz dowe-
go i ustawy o us ugach turystycznych. Podstaw  skuteczno ci dzia ania gospo-
darki turystycznej jest wszechstronna wspó praca. rodki Unii Europejskiej 
pozostaj ce w gestii samorz du województwa w ramach RPO stanowi  o ak-

                                                          
14 Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, Za-

chodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa–Szczecin–Koszalin 2005/2006, 
2008, 2010. 
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tywnej formule prowadzenia regionalnej polityki turystycznej, niestety nie 
w pe ni efektywnej.  

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji sformu owa  mo na wniosek, 
e koncepcja prowadzenia zarówno centralnej, jak i regionalnej polityki turys-

tycznej w stosunku do bran y turystycznej przyjmuje formu  biern . Dzia al-
no  pa stwa i jego organów, ale tak e jednostek samorz dowych, nawet je li
nie jest zbie na z polityk  rynkow  przedsi biorców turystycznych, to przebie-
ga zupe nie równolegle i niezale nie. Co oznacza, e nie d y do zbli onych 
celów. Ogranicza to mo liwo  realizacji celów polityki turystycznej zarówno 
w uj ciu ogólnym, jak równie  wynikaj cych z zapisów dokumentów strate-
gicznych.  

Przy za o eniu, e gospodarka turystyczna przyczynia si  do rozwoju spo-
eczno-gospodarczego kraju, nie nale y ogranicza  roli podmiotów bran y turys-

tycznej w dokumentach strategicznych. Tylko aktywna wspó praca pomi dzy 
jednostkami samorz du terytorialnego, organizacjami turystycznymi oraz przed-
si biorstwami turystycznymi mo e przynie  oczekiwane efekty wynikaj ce
z wdra ania zapisów dokumentów strategicznych. Wydaje si , e problem ten 
powinien by  pe niej zauwa ony na etapie tworzenia dokumentów na kolejn
perspektyw  planowania i finansowania w Unii Europejskiej na lata 2014–2020. 
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EUROPEAN UNION FOUNDS AS AN INSRUMENT
OF REGIONAL TOURISM POLICY
IN WEST POMERANIA PROVINCE 

Summary

The paper discusses problems arising with the implementation of tourism policy at 
the regional level. Firstly, it presents institutions responsible for shaping regional to-
urism policy and their duties. Competence system allows systematization of used policy 
instruments. Moreover it presents instruments actions in the area of EU funds manage-
ment in the tourism economy area. It is to underline that main beneficiaries of EU sup-
port are local administration units while tourism entrepreneurs benefit mainly from 
dedicated funds to SME. The article presents classification of EU-support which can be 
used for tourism-related purposes in the 2007–2013 EU budget. Actions of local public 
administration that focus on the usage of EU support to tourism economy have been  
a subject of synthetic evaluation in the West Pomerania province, Poland. 

Keywords: European Union founds, tourism policy, regional tourism economy
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Ewa Rogowska 
Uniwersytet Szczeci ski

WYKORZYSTANIE RODKÓW UNIJNYCH
W CELU TWORZENIA WARUNKÓW  

DO ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 
W SZCZECI SKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM 

Streszczenie 

Szczeci ski Obszar Metropolitalny (SOM), mi dzy innymi ze wzgl du na walory 

przyrodnicze, odznacza si  wyj tkowo korzystnymi uwarunkowaniami dla rozwoju 

turystyki. Na terenie SOM realizowane s  inwestycje o charakterze turystycznym do-

finansowywane z funduszy unijnych, mi dzy innymi ze rodków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 oraz 

programu INTERREG IV A. Inwestycje te przyczyniaj  si  do zwi kszenia dywersyfi-

kacji oraz jako ci oferty turystycznej, a ponadto stymuluj  rozwój gospodarki turys-

tycznej regionu, wzmacniaj c równie  jego konkurencyjno . W artykule podj to prób

przedstawienia wykorzystania rodków unijnych przyczyniaj cych si  do rozwoju tu-

rystyki w Szczeci skim Obszarze Metropolitalnym. 

S owa kluczowe: rodki unijne, dofinansowanie, turystyka, projekty (przedsi wzi cia)
turystyczne

Wprowadzenie

Gospodarka turystyczna postrzegana jest obecnie przez wiele regionów ja-
ko istotny czynnik ich rozwoju. To w a nie w turystyce upatruje si  mo liwo ci
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ograniczenia bezrobocia, wzrostu poziomu ycia mieszka ców, rozbudowy 
infrastruktury. Turystyka jest dziedzin , która rozwija si  poprzez wykorzysta-
nie walorów przyrody, obiektów historycznych i oryginalno  kultury. Woje-
wództwo zachodniopomorskie wyró nia si  przede wszystkim du ym zró ni-
cowaniem krajobrazowym, posiada tak e liczne walory antropogeniczne. Ob-
szarem koncentracji potencja u spo eczno-gospodarczego województwa i jed-
nocze nie regionem atrakcyjnym turystycznie jest Szczeci ski Obszar Metro-
politalny (SOM)1. W artykule podj to prób  przedstawienia wykorzystania 
rodków unijnych przyczyniaj cych si  do rozwoju turystyki w Szczeci skim 

Obszarze Metropolitalnym. 

1. Turystyka w dokumentach strategicznych województwa zachodnio-
 pomorskiego 

Turystyka stanowi wa ny element strategii rozwojowej województwa  
zachodniopomorskiego. Wiele uwagi po wi cono turystyce w dokumencie 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ). Turystyk
uznano za wa ny dzia  gospodarki województwa ze wzgl du na jego walory 
naturalne w po czeniu z najwi ksz  w kraju i zró nicowan  baz  noclegow .
Wskazano na mnogo  i ró norodno  akwenów i terenów s siaduj cych 
z nimi. Przyk adowo delta Odry czy Zalew Szczeci ski tworz  unikalne warun-
ki do uprawiania turystyki, w szczególno ci sportów wodnych. Niew tpliwymi 
atutami województwa s  równie  du e obszary le ne i tereny chronione oraz 
zabytki architektury i obiekty wiadcz ce o bogatym dziedzictwie kulturowym 

                                                          
1  Szczeci ski Obszar Metropolitarny zosta  powo any na podstawie porozumienia part-

nerskiego zawartego 30 pa dziernika 2006 roku w Szczecinie (decyzj  Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego nr XXVIII/332/06 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie przyst pienia do 
sporz dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomor-
skiego). Porozumienie zawarte zosta o pomi dzy województwem zachodniopomorskim, repre-
zentowanym przez Marsza ka Województwa Zachodniopomorskiego, oraz gmin  m. Szczecinem, 
gmin  m. Stargardem Szczeci skim, powiatem stargardzkim, powiatem polickim, powiatem 
goleniowskim, powiatem gryfi skim, gmin  Police, gmin  Goleniów, gmin  Gryfino, gmin
Stargard Szczeci ski, gmin  Ko baskowo, gmin  Dobra, gmin  Kobylanka, gmin  Stare Czarno-
wo, gmin  Nowe Warpno.
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regionu. Przez jego teren przebiegaj  liczne szlaki turystyczne: piesze, rowero-
we, wodne, konne i kulturowe2.

W Strategii zwrócono uwag  na fakt, e w d u szej perspektywie bardzo 
du y wp yw na charakter turystyki w województwie b dzie mia a struktura 
demograficzna spo ecze stwa, gdy  znacz co zwi kszy si  liczba osób doro-
s ych i starszych, a tak e zmniejszy rednia liczba osób w rodzinie. Spowoduje 
to w ci gu najbli szej dekady wyra ny wzrost dochodu do dyspozycji jednej 
osoby wydatkowany na turystyk  i wypoczynek. Jednocze nie coraz wi ksze
znaczenie dla klientów b dzie mia a jako  i wygoda3.

Podkre lono, i  sprawny rozwój turystyki w regionie wymaga zintegrowa-
nych dzia a  ze strony samorz dów lokalnych oraz organizacji turystycznych. 
Jednym z nich mo e by  przyj cie logotypu i has a reklamowego, maj cych na 
celu ujednolicenie i utrwalenie w wiadomo ci odbiorcy wizerunku wojewódz-
twa zachodniopomorskiego jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku turystycz-
nego. Ponadto, w celu zwi kszania zainteresowania regionem turystów zagra-
nicznych oraz potencjalnych inwestorów, corocznie województwo jest promo-
wane na krajowych i zagranicznych targach turystycznych4. Podj te zosta y
równie  dzia ania w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz budowy 
regionalnego systemu informacji turystycznej i rozwoju produktów turystycz-
nych (te przedsi wzi cia znalaz y swoje odzwierciedlenie w zapisach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007–2013). Dodatkowo na popraw  atrakcyjno ci turystycznej regionu zdecy-
dowany wp yw b dzie mia a realizacja projektu „Budowa infrastruktury  
i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku eglarskiego”
(projekt ten uzyska  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007–2013 – w ramach Dzia ania 6.4. Inwestycje w produk-
ty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym)5.

Dokumentem okre laj cym kierunki rozwoju turystyki w regionie oraz 
wskazuj cym dzia ania, które nale y przedsi wzi , jest Strategia Rozwoju 

                                                          
2 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Sejmik Województwa Za-

chodniopomorskiego, Szczecin, czerwiec 2010, s. 51. 
3 Ibidem, s. 52–53. 
4 Ibidem, s. 53. 
5 Ibidem, s. 54.  
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Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku6. Jest to  
redniookresowy dokument planistyczny, okre laj cy priorytety operacyjne, 

dzia ania i zadania zwi zane z rozwojem turystyki na poziomie województwa 
zachodniopomorskiego. Zawarte w dokumencie zadania i dzia ania powinny 
scala  i integrowa  rozwi zania obj te priorytetami sektorowymi i regionalnymi 
w obszarze turystyki.  

Z analizy potencja u turystycznego województwa zachodniopomorskiego 
i trendów w turystyce wynika, zdaniem autorów dokumentu, e du ymi mo li-
wo ciami rozwojowymi charakteryzuj  si  obszary produktowe skupione wokó
turystyki aktywnej i specjalistycznej, w tym rowerowej, pieszej, konnej i spor-
towo-rekreacyjnej, turystyki wodnej, turystki uzdrowiskowej i zdrowotnej oraz 
turystyki miejskiej i kulturowej7.

2. Finansowanie ze rodków Unii Europejskiej projektów stwarzaj cych
warunki do rozwoju gospodarki turystycznej w szczeci skim obszarze 
metropolitalnym  

Szans  dla szybszego i bardziej intensywnego rozwoju polskiej turystyki 
sta o si  wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych, które stwo-
rzono odr bnie w poszczególnych województwach. W ramach dzia a  wspiera-
j cych turystyk  dofinansowa  mo na mi dzy innymi projekty z zakresu budo-
wy, rozbudowy, przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej, tworzenia 
infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej, wprowadzania nowych 
produktów turystycznych, budowy o rodków rozrywki, tworzenia i rozwoju 
parków tematycznych przyczyniaj cych si  do wzrostu ruchu turystycznego8.

G ównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (RPO WZ) jest rozwój wojewódz-
twa zmierzaj cy do zwi kszenia konkurencyjno ci gospodarki, spójno ci prze-
strzennej, spo ecznej oraz wzrostu poziomu ycia mieszka ców. Na realizacj

                                                          
6 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, Za-

chodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa–Szczecin–Koszalin,
2005/2006 (aktualizacja – grudzie  2008, sierpie  2010). 

7 Ibidem, s. 14–15. 
8 Mapa przedsi biorcy 2007–2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przed-

si biorców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzie  2009, s. 81. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznano kwot
835 437 299 euro9. Uzupe nieniem s rodki krajowe w wysoko ci
147 430 118 euro. Zatem czna warto  RPO WZ to 982 867 417 euro10.

Jak wspomniano, projekty mog  dotyczy  ró nych dziedzin, pocz wszy od 
gospodarki, a ko cz c na spójno ci spo ecznej. Dziedziny te s  opisane szcze-
gó owo w samym programie w postaci osi priorytetowych. W RPO WZ okre-
lono osiem obszarów priorytetowych. Projekty zwi zane z turystyk  s  finan-

sowane przede wszystkim w ramach11:
– Osi priorytetowej 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, 
– Osi priorytetowej 6. Rozwój funkcji metropolitalnych. 
Wysoko rodków przyznanych na dofinansowanie projektów z dziedzin 

przyporz dkowanych do Osi priorytetowych 5 i 6 przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 

Podzia rodków RPO WZ na lata 2007–2013 na Osie priorytetowe 5 i 6 

O  priorytetowa 
rodki

EFRR
(%)

rodki EFRR 
(w euro) 

Wk ad
krajowy 

(%)

Wk ad krajowy 
(w euro) 

ogó em na RPO WZ, 85 835 437 299 15 147 430 118 
w tym O  priorytetowa:     

5 85 74 935 655 15 20 608 366 
6 85 116 780 745 15 10 320 000 

ród o: opracowanie w asne na podstawie uchwa y nr 94 Rady Ministrów z dnia  
10 czerwca 2009 roku w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007–2013 (MP z dnia 25 czerwca 2009 roku). 

                                                          
9  Kwota ta stanowi a równowarto  3 751 948 909,80 z otych (wed ug kursu Europej-

skiego Banku Centralnego na ostatni dzie  maja 2009 roku); uchwa a nr 94 Rady Ministrów 
z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (MP z dnia  
25 czerwca 2009 roku), §1, pkt 1. 

10 IPC Instytucja Po rednicz ca w Certyfikacji. Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2007–2013, www.szczecin.uw.gov.pl (31.03.2013).

11  Dzia ania w ramach Osi 6 dotycz  Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). 
Natomiast wsparcie w ramach Osi priorytetowej 5 mo e by  udzielone na realizacj  projektów 
zlokalizowanych wy cznie poza Szczeci skim Obszarem Metropolitalnym. 
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Projekty zwi zane z budow  oraz rozbudow  infrastruktury turystycznej 
oraz rozwojem sieci punktów informacji turystycznej, a tak e budow  nowych 
cie ek rowerowych w Szczeci skim Obszarze Metropolitalnym s  realizowane 

w ramach Osi priorytetowej 6: 
– Dzia anie 6.1. Infrastruktura turystyczna, Poddzia anie 6.1.1. Infra-

struktura turystyki, Poddzia anie 6.1.2. Regionalny system informacji 
turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych, 

– Dzia anie 6.3. cie ki rowerowe. 
Wybór projektu do dofinansowania uzale niony jest od spe nienia kryte-

riów zatwierdzonych przez Komitet Monitoruj cy12 oraz od zatwierdzenia pro-
jektu przez Instytucj  Zarz dzaj c , to jest Zarz d Województwa Zachodnio-
pomorskiego. W ramach programu stosowane s  nast puj ce tryby wyboru 
projektów: indywidualny, konkursowy oraz systemowy13. Projekty wybrane 
w trybie indywidualnym to przedsi wzi cia inwestycyjne o strategicznym zna-
czeniu dla realizacji programu operacyjnego, wskazywane przez Zarz d Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego14. Konkursy s  przeprowadzane jawnie z za-
pewnieniem publicznego dost pu do informacji o zasadach ich przeprowadzania 
oraz dost pu do listy projektów wy onionych do dofinansowania15. W przypad-
ku projektów systemowych wnioskodawc  jest Województwo Zachodnio-
pomorskie lub jednostka mu podleg a16. Liczba wniosków z o onych oraz wnio-
sków, które uzyska y zgod  na dofinansowanie projektów zwi zanych z turys-
tyk  w obr bie Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego, zaprezentowano 
w tabeli 217.

                                                          
12  Art. 65 lit. b rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku usta-

nawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj cego rozporz dzenie (WE) 
nr 1260/1999. 

13 Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju (DzU z 2006 roku, nr 227, poz. 1658).

14  Wdro enie tych projektów w znacz cy sposób przyczynia si  do realizacji za o e  zawar-
tych w Strategii rozwoju kraju, strategiach sektorowych oraz strategiach rozwoju województwa. 

15  Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest og oszeniem o konkursie, które 
zamieszczane jest na stronie internetowej Urz du Marsza kowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

16  Projekty systemowe musz  polega  na dofinansowaniu realizacji przez beneficjenta za-
da  publicznych okre lonych w odr bnych przepisach lub wytycznych wydanych przez ministra 
w a ciwego do spraw rozwoju regionalnego. 

17  Dane prezentowane w dalszej cz ci artyku u przedstawiaj  stan na dzie  31 marca 
2013 roku. 
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Tabela 2 

Zestawienie liczby wniosków z o onych i dofinansowywanych ze rodków RPO WZ 
na lata 2007–2013 

Tryby wyboru projektów Dzia anie/
poddzia anie

Wnioski 
indywidualny konkursowy systemowy 

z o one 8 35 – 6.1.1.
finansowane 5 18 – 

z o one – 4 1 6.1.2.
finansowane – 2 1 

z o one – 8 – 6.3.
finansowane – 6 – 

z o one 8 47 1 razem finansowane 5 26 1 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych otrzymanych z Biura Turystyki Wydzia u
Turystyki, Gospodarki i Promocji Urz du Marsza kowskiego Województwa  
Zachodniopomorskiego. 

cznie zosta o z o onych 56 wniosków, a zaakceptowanych 32. Najwi -
cej wniosków (76,79% ogó u wniosków) z o ono w ramach Poddzia ania 6.1.1. 
Blisko 84,00% wszystkich wniosków zosta o z o onych w trybie konkurso-
wym. Spo ród nich przyj to do finansowania nieco powy ej 55,00%. Na list
indykatywn  wpisano pi  projektów, które uznano za strategiczne dla regionu. 
Na projekty z listy indykatywnej przeznaczono 64,90% dotychczas wydatko-
wanych rodków. Udzia  dofinansowania projektu systemowego w rodkach
przeznaczonych na SOM wyniós  6,36%.  

Beneficjenci, którzy mog  ubiega  si  o dofinansowanie projektów zwi -
zanych z turystk  w ramach Osi priorytetowej 6, zostali wyszczególnieni  
w tabeli 3. 

Na dofinansowanie projektów maj cych na celu rozwój turystyki w Szcze-
ci skim Obszarze Metropolitalnym przeznaczono 93 411 733,95 z otych. Wi k-
szo rodków przeznaczono na przedsi wzi cia zwi zane z budow  oraz roz-
budow  infrastruktury turystycznej (Dzia anie 6.1) przyczyniaj cej si  do 
zwi kszenia atrakcyjno ci turystycznej obszaru g ównie w zakresie turystyki 
wodnej oraz infrastruktury s u cej rozwojowi aktywnych form turystyki  
(por. rys. 1). Projekty, które wspieraj  rozwój turystyki w SOM, realizowane s
tak e przez firmy komercyjne. W ramach Osi priorytetowej 1 na ten cel ze 
rodków RPO WZ przyznano kwot  1 644 693,99 z otych. 
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Tabela 3 

Beneficjenci RPO WZ na lata 2007–2013 w zakresie turystyki 

 Dzia anie/poddzia anie

Lp. Beneficjent 6.1.1. 6.1.2. 6.3. 

1.
jednostki samorz du terytorialnego,  

ich zwi zki i stowarzyszenia 
x x x 

2. jednostki organizacyjne JST x x x 
3. organy administracji rz dowej x x x 
4. organizacje pozarz dowe x x x 
5. instytucje kultury  x  
6. PGL Lasy Pa stwowe i jego jednostki organizacyjne x  x 
7. jednostki sektora finansów publicznych (pozosta e) x x x 
8. parki narodowe i krajobrazowe x  x 
9. przedsi biorstwa x   

10.
partnerstwa dzia aj ce na postawie ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, utworzone przez 
wy ej wymienione podmioty 

x   

11. partnerstwa wy ej wymienionych podmiotów x x x 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Uszczegó owienia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013  
(wersja 6.7), Szczecin, luty 2013, s. 292, 300–301 i 321. 

Rys. 1. Dofinansowanie budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej i cie ek
 rowerowych w ramach RPO WZ 2007–2013 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych otrzymanych z Biura Turystyki Wydzia u
Turystyki, Gospodarki i Promocji Urz du Marsza kowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego. 

Z dokonanych oblicze  wynika, e 90% rodków dotycz cych Dzia a-
nia 6.1. Infrastruktura turystyczna zosta o przeznaczonych na Poddzia a-
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nie 6.1.1. Infrastruktura turystyki. Na wsparcie inwestycji turystycznych w ra-
mach tego poddzia ania przekazano rodki w wysoko ci 73 398 349,88 z otych. 
Poddzia anie to obejmuje przedsi wzi cia zwi zane z budow , odbudow , prze-
budow , remontem i modernizacj  infrastruktury turystyki wodnej, w tym 
przedsi wzi cia zwi zane z realizacj  przez beneficjentów z obszaru metropoli-
talnego kluczowego projektu turystyki wodnej województwa zachodniopomor-
skiego – „Zachodniopomorskiego Szlaku eglarskiego”18 (27,63% rodków
z Poddzia ania 6.1.1). Ponadto realizowane s  projekty maj ce na celu budow ,
przebudow , remont i modernizacj  publicznej infrastruktury turystycznej 
(mi dzy innymi promenady, parki, szlaki turystyczne).  

W ramach Dzia ania 6.1. Infrastruktura turystyczna realizowane s  trzy 
projekty dotycz ce Poddzia ania 6.1.2. Regionalny system informacji turys-
tycznej oraz rozwój produktów turystycznych. czna kwota rodków przezna-
czonych na dofinansowanie tych projektów wynios a 8 559 918,63 z otych. 
Dwa projekty s  zwi zane z rozwojem sieci punktów informacji turystycznej, 
a jeden projekt ma charakter typowo promocyjny. Realizacja projektów u atwia-
j cych dost p do informacji turystycznej oraz oferty regionu ma na celu zwi k-
szenie atrakcyjno ci i konkurencyjno ci Szczeci skiego Obszaru Metropolital-
nego19.

Przewiduje si , e w 2013 roku z systemu informacji turystycznej skorzy-
sta 184 700 osób, w tym z centrów informacji turystycznej 172 100 osób. Na-
tomiast czna liczba osób, które skorzystaj  z tych us ug od chwili uruchomie-
nia systemu do ko ca 2016 roku wyniesie odpowiednio: 460 700 i 430 10020.

Wdro enie projektów z jednej strony umo liwia zainteresowanie ofert  tu-
rystyczn  regionu nowych turystów, za  z drugiej strony – ma z pewno ci  po-
zytywny wp yw na dochody osi gane przez mieszka ców regionu, a co za tym 
idzie, na przychody bud etowe w samorz dach. Na szczególn  uwag  zas uguje
projekt „Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna woje-
wództwa zachodniopomorskiego i Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego”. 

                                                          
18 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku,

op.cit., s. 27. 
19  Przed realizacj  projektów informacja turystyczna w regionie opiera a si  wy cznie na 

punktach i centrach informacji turystycznej niepo czonych w sieci. Nie funkcjonowa  spójny, 
sprawny, zintegrowany system informacji turystycznej. 

20  Obliczenia w asne na podstawie danych udost pnionych przez Biuro Turystyki Wy-
dzia u Turystyki, Gospodarki i Promocji Urz du Marsza kowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego.
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Na realizacj  tego projektu przeznaczono 5 940 000 z otych i jest on w ca o ci
finansowany ze rodków unijnych. Jest to projekt systemowy, a jego benefi-
cjentem jest województwo zachodniopomorskie. G ównym za o eniem wszel-
kich dzia a  promocyjnych realizowanych w ramach projektu jest wzmocnienie 
rozpoznawalno ci województwa zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyj-
nego turystycznie i w konsekwencji przyci gni cie do regionu du ej liczby 
turystów poprzez dotarcie do nich w ich miejscu zamieszkania, zarówno w kra-
ju, jak i za granic . Dlatego dzia ania s  prowadzone na rynku krajowym i poza 
granicami Polski. Projekt zak ada równie  powtórzenie w regionie kampanii 
wizerunkowej oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej markowych pro-
duktów turystycznych województwa zachodniopomorskiego, uzupe nionych 
o produkty regionalne i najistotniejsze z punktu widzenia promocyjnego atrak-
cje turystyczne i wydarzenia. Dzia ania za o one w projekcie s  zgodne z za o-
eniami Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008–

201521 przygotowanej i wdra anej przez Polsk  Organizacj  Turystyczn  oraz 
z jej zaktualizowan  wersj , to jest Marketingow  Strategi  Polski w sektorze 
turystyki na lata 2012–202022.

Szczeci ski Obszar Metropolitalny, mi dzy innymi ze wzgl du na walory 
przyrodnicze, odznacza si  wyj tkowo korzystnymi uwarunkowaniami dla roz-
woju turystyki. Inwestycje w cie ki rowerowe na obszarze metropolitalnym s
wa nym czynnikiem podnosz cym atrakcyjno  turystyczn  regionu, ale tak e
przyczyniaj  si  do zwi kszenia estetyki zagospodarowania przestrzennego oraz 
pobudzenia mieszka ców do aktywnego wypoczynku. Dzi ki cie kom rowe-
rowym nast puje poprawa dost pno ci do obszarów o wysokich walorach tury-
stycznych znajduj cych si  w obr bie SOM. Na terenie Szczeci skiego Obszaru 
Metropolitalnego zrealizowano sze  inwestycji zwi zanych z budow cie ek
rowerowych z udzia em rodków z RPO WZ (Poddzia anie 6.3. cie ki rowe-
rowe), dzi ki którym powsta o 34,92 kilometra nowych cie ek, a 1,96 kilome-
tra zosta o przebudowanych. Przewiduje si , e w roku 2013 liczba osób korzy-
staj cych z wybudowanych cie ek rowerowych wyniesie 65 000, a do ko ca

                                                          
21 Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, Polska Organi-

zacja Turystyczna, Warszawa, pa dziernik 2008. 
22 Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, Polska Organi-

zacja Turystyczna, Warszawa, grudzie  2011 (aktualizacja dokumentu z 2008 roku).  
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2016 roku (od momentu oddania do u ytku) ze cie ek skorzysta cznie
340 125 osób23.

Dofinansowanie przedsi wzi  z zakresu turystyki otrzyma o cznie jede-
nastu beneficjentów ze Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego. S  to g ów-
nie jednostki samorz du terytorialnego (poza tym jedna jednostka organizacyj-
na gminy – O rodek Sportu i Rekreacji w Policach oraz jedno przedsi biorstwo
– egluga Szczeci ska Sp. z o.o.). Najwi kszym beneficjentem jest gmina 
i miasto Szczecin, która dzi ki regionalnemu programowi operacyjnemu otrzy-
ma a na realizacj  szesnastu projektów wsparcie w wysoko ci 63 740 412,86 
z otych. G ównych beneficjentów RPO WZ 2007–2013 pod wzgl dem wysoko-
ci otrzymanych rodków przedstawiono na rys. 2.  

Rys. 2. G ówni beneficjenci RPO WZ 2007–2013 – udzia  w rodkach ogó em wydat-
 kowanych na dofinansowanie przedsi wzi  turystycznych 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych otrzymanych z Biura Turystyki Wydzia u
Turystyki, Gospodarki i Promocji Urz du Marsza kowskiego Województwa  
Zachodniopomorskiego. 

Najwi cej rodków, to jest kwot  22 100 000,00 z otych, przekazano na 
realizacj  projektu „Promenada z widokiem na Odr  – przebudowa szczeci -
skich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdy skiego, Piastowskiego, Elbl s-
kiego)”. Drugim co do wielko ci pod wzgl dem udzia u w wydatkowanych 
rodkach w ramach RPO WZ 2007–2013 jest projekt „Budowa Mi dzyszkolne-

go O rodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i eglar-
skiej” (dofinansowanie w wysoko ci 14 154 355,04 z otych), a trzecim – „Prze-

                                                          
23  Obliczenia w asne na podstawie danych udost pnionych przez Biuro Turystyki Wy-

dzia u Turystyki, Gospodarki i Promocji Urz du Marsza kowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego.
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budowa k pieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji” (dofi-
nansowanie w wysoko ci 11 773 648,00 z otych). Wymienione projekty wi
si  z infrastruktur  turystyczn , a ich beneficjentem jest gmina i miasto Szcze-
cin. Na ich realizacj  przeznaczono 51,42% rodków wydatkowanych na 
wsparcie przedsi wzi  turystycznych. 

Najwi kszym projektem zwi zanym ze cie kami rowerowymi by o
przedsi wzi cie „Budowa cie ki rowerowej z lewobrze a do Puszczy Bukowej 
nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panie skiej poprzez 
Tras  Zamkow  do Mostu C owego)”. Na realizacj  tego projektu beneficjent – 
gmina i miasto Szczecin – otrzyma  wsparcie finansowe w wysoko ci
5 828 590,74 z otych, co stanowi 50,89% rodków przekazanych dotychczas na 
dofinansowanie cie ek rowerowych.  

Projekty przyczyniaj ce si  do rozwoju turystyki na obszarze SOM s
wspierane tak e ze rodków Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska 
Wspó praca Terytorialna” – „Wspó praca Transgraniczna” Krajów Meklembur-
gia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo 
Zachodniopomorskie) 2007–2013, znanego pod nazw  INTERREG IV A24.
W ramach programu realizowane s  inwestycje o charakterze transgranicznym, 
w których uczestnicz  partnerzy z Polski i Niemiec25. czna warto rodków
przyznanych beneficjentom SOM na realizacj  przedsi wzi  turystycznych to 
8 089 817 euro. Znacz cy udzia  w tych rodkach stanowi dofinansowanie 
dwóch projektów maj cych na celu rozwój turystyki wodnej w ramach strate-
gicznego projektu województwa zachodniopomorskiego – „Zachodniopomorski 
Szlak eglarski”, które wynosi 4 493 700 euro. Wzmocnienie bazy infrastruktu-
ralnej Szczecina i regionu Zalewu Szczeci skiego spowoduje, e stan  si  one 
atrakcyjnym zapleczem turystyki wodnej dla olbrzymiego rynku. Realizacja 

                                                          
24 Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Wspó praca Terytorialna” – „Wspó praca

Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013, program operacyjny zmieniony w roku 
2009, zmiana zatwierdzona przez Komisj  Europejsk  17 maja 2010 roku. 

25  W ród jednostek administracyjnych, które obejmuje program INTERREG IV A, s :
powiat Rügen, powiat Nordvorpommern, powiat Ostvorpommern, powiat Uecker-Randow, po-
wiat Uckermark, powiat Barnim, powiat grodzki Stralsund, powiat grodzki Greifswald, podregion 
szczeci ski (powiaty: policki, gryfi ski, kamie ski, gryficki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, 
my liborski, choszcze ski, obeski, powiaty grodzkie Szczecin i winouj cie), podregion kosza-
li ski (powiaty: drawski, bia ogardzki, ko obrzeski, koszali ski, s awie ski, szczecinecki, wid-
wi ski, wa ecki i powiat grodzki Koszalin), powiat Demmin, powiat Meklemburgia-Strelitz, 
powiat grodzki Neubrandenburg; www.interreg4a.info (31.03.2013). 
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powy szych inwestycji pozwoli utworzy  transgraniczny szlak wodny, a to 
z kolei wp ynie na wzmocnienie roli turystyki wodnej i mo liwo ci uprawiania 
sportów wodnych w regionie pogranicza polsko-niemieckiego. Przedmiotem 
kolejnych dwóch projektów, na które przeznaczono rodki w kwocie 969 859 euro, 
jest rozbudowa i po czenie sieci tras rowerowych i cie ek rowerowych oraz 
wspieranie turystyki rowerowej. Projekty te przyczyniaj  si  do wzmocnienia 
regionalnej turystyki polsko-niemieckiej poprzez umo liwienie dotarcia do 
wspólnych dla regionu miejsc aktywno ci i wypoczynku po obu stronach grani-
cy. Dofinansowanie w wysoko ci 2 626 258 euro otrzyma y projekty, dzi ki
którym jest mo liwe podniesienie atrakcyjno ci turystycznej Stargardu Szcze-
ci skiego i przyci gni cie wi kszej liczby turystów z Polski i Niemiec.  

Podsumowanie

Turystyka stanowi jeden z najwa niejszych sektorów przyczyniaj cych si
do wzrostu gospodarczego. Dynamiczny rozwój turystyki sprzyja powstawaniu 
nowych miejsc pracy w sektorach gospodarki powi zanych bezpo rednio i po-
rednio z bran  turystyczn , a w konsekwencji prowadzi do podniesienia ja-

ko ci ycia spo eczno ci lokalnych oraz wp ywa na zmiany spo eczno-gospo-
darcze. W regionalnych dokumentach programowych dla województwa za-
chodniopomorskiego postrzega si  turystyk  jako sektor gospodarczy mog cy 
przyczyni  si  do rozwoju lokalnej gospodarki. Jednak ograniczona ilo rod-
ków, jakimi dysponuj  jednostki samorz du terytorialnego oraz inne jednostki, 
powoduje, e realizowane inwestycje s  cz sto niewspó mierne do potrzeb. 
Dlatego ogromn  szans  na zmian  tego stanu jest mo liwo  pozyskiwania 
rodków na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej. W ostatnich latach rodki

unijne sta y si  najbardziej po danym ród em finansowania projektów rozwo-
ju, w tym rozwoju turystyki, co wynika z bezzwrotnego charakteru funduszy. 
W Szczeci skim Obszarze Metropolitalnym realizowane s  inwestycje w turys-
tyk  dofinansowywane ze rodków unijnych w zwi zku z realizacj  Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007–2013 oraz programu INTERREG IV A. Inwestycje te przyczyniaj  si  do 
zwi kszenia dywersyfikacji oraz jako ci oferty turystycznej, a ponadto stymulu-
j  rozwój gospodarki turystycznej regionu, wzmacniaj c równie  jego konku-
rencyjno .
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UTILIZATION OF EU FUNDS IN ORDER TO CREATE CONDITIONS  

FOR DEVELOPMENT OF TOURISM ECONOMY

IN SZCZECIN’S METROPOLITAN AREA 

Summary

Szczecin’s Metropolitan Area (SOM, Szczeci ski Obszar Metropolitalny), among 

others because of its natural advantage, is characterized by exceptionally favorable 

circumstances for the development of tourism. In the area of SOM there are imple-

mented tourist investments financed from the EU funds, among others from the Re-

gional Operational Programme for period 2007–2013 for region Zachodniopomorski 

and the INTERREG IVA programme. These investments contribute to increase of di-

versification and quality of tourist offer and also stimulate the development of the tou-

rism economy of the region, these also are strengthening its competitiveness. This arti-

cle undertakes an attempt to present the utilization of EU funds that contribute to the 

development of tourism in the Szczecin’s Metropolitan Area. 

Keywords: EU funds, subsidy, tourism, tourism projects 

Translated by Ewa Rogowska 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Gra yna Wolska 
Agnieszka opatka
Dariusz Kielek
Uniwersytet Szczeci ski

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA  
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA LATA 2007–2013 

Streszczenie 

Turystyka jest dyscyplin  zainteresowa  nauk ekonomicznych, w adz pa stwo-

wych i lokalnych oraz praktyki gospodarczej. Stwarza bowiem du e mo liwo ci do 

rozwoju poszczególnych regionów. Pozwala tak e podnie  standard ycia mieszka -

ców. Mo na j  zatem okre li  jako jeden z wa nych obszarów wzrostu gospodarczego. 

Jednak e szeroko rozumianemu rozwojowi turystyki musi towarzyszy  ulepszanie jej 

infrastruktury. Celem zaprezentowanych w artykule rozwa a  jest próba oceny wyko-

rzystania rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 na rozwój infrastruktury turys-

tycznej w województwie zachodniopomorskim.  

S owa kluczowe: infrastruktura turystyczna, fundusze, Unia Europejska, regionalny 
rozwój turystyki 
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Wprowadzenie

Turystyka jest interdyscyplinarnym i bardzo szczególnym obszarem gos-
podarki maj cym ogromny potencja  rozwojowy. W a ciwo ci te powoduj , e
wywiera ona wp yw na wiele dziedzin ycia. Nast pstwa rozwoju turystyki 
maj  odmienny zasi g i istot . Jak stwierdza G. Go embski, wieloaspektowo
wspó czesnego systemu rozwoju turystyki sprawia, e w coraz wi kszym stop-
niu oddzia uje on na wiele dziedzin gospodarki, ycie spo eczne i przemiany 
kulturowe. Jego sfera obejmuje nie tylko pa stwa i regiony, lecz tak e przes-
trze  globaln . Wymaga to znacznego zaanga owania ludzi oraz nak adów fi-
nansowych. Ich pozyskanie i efektywne wykorzystanie wi e si  z uruchomie-
niem wielu róde  finansowania, mi dzy innymi rodków bud etowych pa stwa
i w przypadku krajów UE – funduszy strukturalnych. Jedn  z podstawowych 
intencji wykorzystania tych rodków jest rozwój turystyki w regionie oraz okre-
lenie stanu oczekiwanego w przysz o ci i sposobów realizacji za o onego celu. 

Z tym procesem wi e si  wykreowanie unikatowo ci produktu turystycznego 
oraz wzrost konkurencyjno ci polegaj cej na podniesieniu zdolno ci do uzys-
kiwania lepszych efektów ekonomicznych i spo ecznych w regionie1. Opinia 
wyra ona przez G. Go embskiego daje powody s dzi , e na dynamik  rozwoju 
turystyki w du ym stopniu wp ywa nie tylko atrakcyjno  walorów turystycz-
no-historycznych, kulturalnych i naturalne rodowisko, lecz tak e zaanga owa-
nie lokalnej administracji i spo eczno ci regionu, tworz cych wewn trzny ob-
szar poda y turystycznej.  

A. Panasiuk zwraca uwag  na jeszcze jeden wa ny aspekt. Twierdzi, e tu-
rystyka kszta tuje w du ym stopniu struktur  zatrudnienia. Szacuje si  bowiem, 
e na obszarach o rozwini tej funkcji turystycznej i jednocze nie o ograniczo-

nym poziomie sezonowo ci wiadczenia us ug turystycznych, na jedno turys-
tyczne miejsce noclegowe przypada nawet kilkunastu zatrudnionych w turysty-
ce i poza ni 2. Korzy ci te coraz cz ciej dostrzegane s  przez w adze lokalne  
i regionalne, które w aktywizacji popytu na turystyk  widz  stymulator wzrostu 
gospodarczego oraz przyspieszenia rozwoju w wielu segmentach komplemen-
tarnych us ug. Obok stosownej polityki prowadzonej przez w adze regionalne  

                                                          
1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Go embski, PWN, Warszawa–Pozna  2002,  

s. 396. 
2  A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2006, s. 9. 
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i lokalne kluczow  rol  w rozwoju szeroko rozumianej turystyki pe ni  fundu-
sze strukturalne UE, które przeznaczone s  w znacznej cz ci na finansowanie 
celów turystycznych.  

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie post pów realizacji projek-
tów w ramach Dzia ania 5.1. Infrastruktura turystyczna oraz Dzia ania 6.1. In-
frastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 
(RPO WZ). Aby cel ten zosta  zrealizowany, konieczne by o dokonanie analizy 
ilo ciowej i warto ciowej dofinansowanych projektów oraz ich wykorzystania 
w gospodarce turystycznej. Do analizy tej wykorzystano dane dotycz ce aloka-
cji rodków w ramach RPO WZ na poszczególne poddzia ania skierowane bez-
po rednio na rozwój infrastruktury turystycznej, a tak e informacje dotycz ce
stanu realizacji poszczególnych projektów realizowanych inwestycji w ramach 
Dzia a  5.1 i 6.1. 

1. Istota oraz cel regionalnych programów operacyjnych  

Regionalne programy operacyjne (RPO) s  realizacj  za o e  Strategii  
Lizbo skiej. RPO s  przede wszystkim programami stworzonymi do zarz dza-
nia rodkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie poszczególnych regio-
nów kraju w takich dziedzinach, jak: innowacja i przedsi biorczo , infrastruk-
tura spo eczna, transport, energia, ochrona rodowiska, spo ecze stwo informa-
cyjne, rewitalizacja, turystyka, kultura, energia oraz potencja  instytucji i admi-
nistracji. Celem tych programów jest niwelowanie ró nic rozwojowych oraz 
poprawa konkurencyjno ci i zwi kszenie spójno ci spo ecznej, gospodarczej 
i przestrzennej poszczególnych krajów nale cych do UE. RPO s  przystoso-
wywane do wymogów i potrzeb pa stwa, które ubiega si  o rodki finansowe 
na rozwój swoich regionów. Dlatego te  cz sto zbudowane s  odmiennie. Zwy-
kle te  inaczej przebiega ich realizacja.

RPO w Polsce, podobnie jak w pozosta ych krajach UE, to dokumenty 
planistyczne okre laj ce obszary, a czasem szczegó owe dzia ania, które organy 
samorz du województwa podejmuj  lub maj  zamiar podj  na rzecz utrzymy-
wania rozwoju województwa lub regionu. Zatem, jak sama nazwa i wyznaczony 
cel wskazuj , s  to dokumenty o charakterze operacyjnym. Podstaw  prawn
dla funkcjonowania RPO w Polsce tworzy uchwalona 6 grudnia 2006 roku 
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ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wszystkie wojewódzkie jed-
nostki samorz dowe posiadaj  w asne Instytucje Zarz dzaj ce zajmuj ce si
obs ug  RPO w danym regionie. W latach 2007–2013 RPO s  uto samiane 
z programami, które konstytuuj  element systemu wdra ania Narodowych Stra-
tegicznych Ram Odniesienia (NSRO) i s  wspó finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójno ci Unii Europej-
skiej. Programy te s  podstawowym narz dziem rozwoju, jakim w adaj  organy 
samorz du województwa. 

Korzy ci, które p yn  z cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej, staj  si
coraz bardziej widoczne. Polska zaliczana jest do grupy krajów b d cych naj-
wi kszymi beneficjentami polityki regionalnej prowadzonej przez UE. Tym 
samym otrzymane rodki w ramach RPO stanowi  jeden z podstawowych 
czynników wzrostu i rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski, dzi ki któremu 
nast pi  mi dzy innymi wzrost konkurencyjno ci gospodarki opartej na wiedzy 
oraz wzrost przedsi biorczo ci, w tym tak e w obszarze turystyki.  

Unia Europejska od pocz tku lat osiemdziesi tych XX wieku prowadzi 
bardzo aktywn  polityk  wobec gospodarki turystycznej. Od tego czasu wpro-
wadzono du o zmian polegaj cych przede wszystkim na modyfikacji wielu 
regulacji prawnych. W ramach tych przekszta ce  przygotowano i wdro ono
tak e ró nego rodzaju formy wsparcia maj ce na celu promowanie rozwoju 
turystyki w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej. Wart podkre lenia jest 
fakt, e w Polsce utworzono 16 RPO w ramach systemu wdra ania NSRO. Jest 
to wyznacznikiem cz ciowej decentralizacji polityki rozwoju regionalnego 
w Polsce. Zarz dzanie RPO, a zatem zarówno przygotowanie, jak i wdra anie,
zosta o powierzone zarz dom poszczególnych województw – w odró nieniu od 
programów krajowych (mi dzy innymi PO IG, PO KL, PO I ), które s  zarz -
dzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Stanowi to kluczow  zmian
w stosunku do wdra anego w latach 2004–2006 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który cho  z nazwy by  programem re-
gionalnym, zarz dzany by  przez w a ciwe ministerstwo. Na realizacj  16 RPO 
przydzielono 16,6 miliarda euro z cznych zasobów 67,3 miliarda euro prze-
znaczonych na realizacj  NSRO, co stanowi 24,7%. Podzia u rodków pomi -
dzy poszczególne regiony dokonano w oparciu o algorytm uwzgl dniaj cy trzy 
zmienne: populacj , PKB per capita, poziom bezrobocia.  

Wykorzystaniu funduszy unijnych w Polsce niemal od pocz tku towarzy-
szy y w tpliwo ci, e rodki p yn ce z UE nie zostan  w pe ni wykorzystane. 
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Jednak obecnie mo na stwierdzi , i  cel w postaci maksymalnej absorpcji rod-
ków unijnych w Polsce zostanie osi gni ty. Niemniej samej absorpcji rodków
finansowych nie mo na uzna  za w pe ni satysfakcjonuj cej, poniewa  wa ny 
jest tak e cel wydatkowanych rodków w ramach polityki regionalnej. Najwa -
niejszym celem dystrybucji rodków unijnych nie powinno by  bowiem samo 
zasilenie finansowe beneficjentów, ale realizacja za pomoc  tych transferów 
zadania, jakim jest rozwój regionalny.  

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
 na lata 2007–2013 w kontek cie rodków przeznaczonych na rozwój 
 infrastruktury turystycznej regionu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007–2013 (RPO WZ) jest jednym z wa niejszych narz dzi wspomaga-
j cych rozwój regionu. Jest tak e dokumentem strategicznym okre laj cym 
priorytety i obszary wykorzystania oraz systemy wdro enia rodków unijnych  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w województwie 
zachodniopomorskim w latach 2007–2013. Instytucj  odpowiedzialn  zarówno 
za zarz dzanie programem, jak i jego wdra anie, jest Zarz d Województwa 
Zachodniopomorskiego poprzez wyznaczone w tym celu komórki w urz dzie
marsza kowskim. G ównym celem RPO WZ jest dynamiczny rozwój woje-
wództwa zmierzaj cy do zwi kszenia konkurencyjno ci gospodarki poprzez 
wprowadzenie jej na cie k  intensywnego wzrostu w kierunku innowacyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy, spójno ci przestrzennej, spo ecznej oraz wzrostu 
poziomu ycia mieszka ców3. Jednym z wyzwa  jest tak e niwelowanie ró nic
w rozwoju podregionów i spowodowanie równomiernego wzrostu gospo-
darczego województwa poprzez mi dzy innymi uspójnienie infrastruktury tu-
rystycznej i popraw  stanu rodowiska naturalnego.

rodki przeznaczone na inwestycje w infrastruktur  turystyczn  w ramach 
RPO WZ ulokowano w dwóch osiach priorytetowych: Osi 5. Turystyka, kultura 
i rewitalizacja oraz Osi 6. Rozwój funkcji metropolitalnych. Wydatki przezna-
czone na te dwie osie wynosz  kolejno: 79 651 127 euro (w tym 4 715 472 euro 
wspó finansowania z bud etu pa stwa) oraz 123 227 661 euro (w tym wspó -

                                                          
3 http://www.rpo.wzp.pl/rpo/regionalny_program_operacyjny/struktura_rpo.htm (5.02.2013). 
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finansowanie – 6 446 916 euro). Stanowi to 24,39% wszystkich funduszy  
w RPO WZ4.

O  priorytetowa 5 odnosi si  do projektów dotycz cych rozbudowy infra-
struktury turystycznej, jak równie  infrastruktury s u cej rozwojowi aktyw-
nych form turystyki, turystycznej bazy uzupe niaj cej oraz bazy noclegowej. 
Przedsi wzi cia realizowane w ramach omawianej osi maj  za zadanie przy-
czyni  si  do: 

a) dywersyfikacji oferty turystycznej oraz poprawy jej jako ci;
b) intensyfikacji roli turystyki jako czynnika maj cego du y wp yw na 

rozwój spo eczno-gospodarczy regionu.  
Do dzia a  priorytetowych zaliczono g ównie:

a) budow  pól golfowych, uzdrowisk, wodnych szlaków turystycznych; 
b) budow  sieci informacji turystycznej i kulturalnej, dzia aj cej w opar-

ciu o zintegrowany system informacyjny funkcjonuj cy w ca ym wo-
jewództwie;

c) utworzenie i rozwój spójnego systemu promocji turystycznej i kultu-
ralnej w regionie, dzia aj cego w kraju i za granic 5.

W ramach Osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 wyodr bniono mi dzy 
innymi Dzia anie 5.1. Infrastruktura turystyczna, sk adaj ce si  z dwóch Pod-
dzia a  – 5.1.1. Infrastruktura turystyki i 5.1.2. Regionalny system informacji 
turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych. 

Poddzia anie 5.1.1 skierowane jest mi dzy innymi do du ych przedsi -
biorstw, jednostek samorz du terytorialnego oraz organizacji po ytku publicz-
nego dzia aj cych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Maksymal-
ny poziom dofinansowania mo e wynosi  do 50%. W ramach omawianego 
poddzia ania mog  by  realizowane inwestycje zwi zane z budow , przebudo-
w , remontem i unowocze nieniem mi dzy innymi infrastruktury turystyki 
wodnej, uzdrowiskowej, aktywnych form turystyki, a tak e bazy noclegowej  
i gastronomicznej wraz z niezb dnym wyposa eniem. 

Poddzia anie 5.1.2 skierowane jest natomiast do jednostek samorz du tery-
torialnego, ich zwi zków, stowarzysze  i jednostek organizacyjnych oraz orga-

                                                          
4 Uszczegó owienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-

pomorskiego na lata 2007–2013, wersja 6.6, Szczecin 2013. 
5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 

–2013, z dnia 7 wrze nia 2012 roku. 
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nów administracji rz dowej, organizacji pozarz dowych, instytucji kultury, 
a tak e partnerstw wy ej wymienionych podmiotów6. Maksymalny poziom 
dofinansowania w ramach omawianego poddzia ania mo e stanowi  do 75% 
wydatków kwalifikowalnych. W wyniku tego dzia ania zrealizowane mog
zosta  projekty dotycz ce mi dzy innymi rozwoju infrastruktury informacji 
turystycznej w regionie, tworzenia i rozwoju produktów turystycznych, kultu-
rowych i tradycyjnych, jak równie  stworzenia zintegrowanych systemów 
oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie oraz systemów 
promocji i sprzeda y oferty turystycznej regionu. 

O  6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego nawi zuje z kolei do rozwoju metropolitarnego, w ramach którego 
wspierany jest system transportu publicznego, maj cy na celu po czenie me-
tropolii zarówno z o rodkami podmiejskimi, jak równie  metropoliami europej-
skimi. W ramach omawianej osi realizowane s  tak e dzia ania z zakresu infra-
struktury zwi zanej z rozwojem funkcji kulturalnych, sportowych, turystycz-
nych i rekreacyjnych, maj cych charakter metropolitarny. Warto podkre li , i
g ównym celem Osi priorytetowej 6 jest d enie do budowy potencja u rozwo-
jowego Szczeci skiego Obszaru Metropolitarnego7.

Projekty turystyczne podlegaj ce Osi priorytetowej 6 musz  charakteryzo-
wa  si  znacz c  implikacj  ekonomiczn . Szczególne cenione s  te inicjatywy, 
które przyczyni  si  do odwiedzin turystów spoza regionu, a tak e wpisz  si
w szersze ramy planów rozwoju turystyki dla regionu zachodniopomorskiego. 

W obszarze Osi priorytetowej 6 na uwag  zas uguje Dzia anie 6.1. Infra-
struktura turystyczna na obszarze metropolitarnym obejmuj ce, podobnie jak  
w przypadku Osi 5, dwa Poddzia ania: 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obsza-
rze metropolitarnym oraz 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz 
rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitarnym. Nale y jednak 
zaznaczy , e zarówno Podzia anie 6.1.1, jak i 6.1.2 skierowane s  przede 

                                                          
6  http://www.dotacjusz.pl/katalog-funduszy/rpo-wz/poddzialanie-5-1-2-regionalny-sys-

tem-informacji-turystycznej-oraz-rozwoj-produktow-turystycznych (9.02.2013). 
7  Szczeci ski Obszar Metropolitarny zosta  powo any na podstawie porozumienia part-

nerskiego zawartego w 30 pa dziernika 2006 roku w Szczecinie. Porozumienie zawarte zosta o
pomi dzy województwem zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Marsza ka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, oraz gmin  i miastem Szczecinem, miastem Stargardem Szczeci -
skim, powiatem stargardzkim, powiatem polickim, powiatem goleniowskim, powiatem gryfi -
skim, gmin  Police, gmin  Goleniów, gmin  Gryfino, gmin  Stargard Szczeci ski, gmin  Ko ba-
skowo, gmin  Dobra, gmin  Kobylanka, gmin  Stare Czarnowo, gmin  Nowe Warpno. 
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wszystkim do du ych przedsi biorstw, które w ramach projektu mog  uzyska
do 60% dofinansowania.  

W celu efektywniejszej absorpcji rodków z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na latach 2007–2013 Instytucja Zarz dzaj ca stworzy a mo liwo  skorzystania 
ze wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego – inicjatywy JESSICA8, wspieraj cej inwestycje w zakresie zrównowa-
onego rozwoju na obszarach miejskich w Unii Europejskiej9. JESSICA pozwa-

la na wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w systemie 
zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (po yczki, gwaran-
cje), daj c mo liwo  lepszego wykorzystania rodków z funduszy struktural-
nych i pozyskania udzia u instytucji finansowych, banków i przedsi biorców,
mi dzy innymi poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Nale y jednak doda ,
e projekty, o których mowa powy ej, realizowane przy wsparciu z inicjatywy 

JESSICA powinny generowa  dochód. Wyst powanie w tych projektach obu 
elementów, to jest komercyjnych z niekomercyjnymi, ma umo liwi  wype nie-
nie luki na rynku pomi dzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami ban-
kowymi. Województwo zachodniopomorskie przeznaczy o na ten cel 
148 736 672 z otych10.

3. Analiza i ocena wykorzystania rodków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013  
w ramach dzia a  5.1 i 6.1. 

Jak zaznaczono w poprzedniej cz ci artyku u, w obszarze Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
–2013 inwestycje w infrastruktur  turystyczn  obejmowa y dwa Dzia ania: 5.1. 
Infrastruktura turystyczna oraz 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze me-
tropolitalnym. Na projekty w zakresie tych dwóch obszarów przeznaczono 

                                                          
8  Skrót od angielskiej nazwy: Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas. 
9 http://www.rpo.wzp.pl/rpo/regionalny_program_operacyjny/os_6_rozwoj_funkcji_me-

tropolitalnych.htm (6.02.2013). 
10  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jessica_240310.aspx 

(11.02.2013).
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kwot  49 491 672 euro. W tej kwocie 47 500 000 euro pochodzi z dofinanso-
wania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
natomiast 1 991 672 euro z krajowego wk adu publicznego, wspó finansowane-
go z bud etu pa stwa. Warto ci te stanowi  24,39% rodków zagwarantowa-
nych w projektach z Osi priorytetowej 5 i 6. W porównaniu do ca ego RPO WZ 
wydatki w ramach infrastruktury turystycznej stanowi  zaledwie 5,34%. Aloka-
cj rodków na infrastruktur  turystyczn  w podziale na poddzia ania przedsta-
wia tabela 1. 

Tabela 1 

Alokacja rodków na infrastruktur  turystyczn

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 

Alokacja w euro Alokacja w z otych11Pod-
dzia anie

Nazwa dzia ania
EFRR BP EFRR BP 

5.1.1. Infrastruktura turystyki 25 000 000 1 000 000 104 970 000 4 198 800 

5.1.2. 
Regionalny system informacji 
turystycznej oraz rozwój pro-
duktów turystycznych 

2 000 000 – 8 397 600 – 

6.1.1. 
Infrastruktura turystyki na 
obszarze metropolitalnym 

18 000 000 991 672 75 578 400 4 163 832 

6.1.2. 

Regionalny system informacji 
turystycznej oraz rozwój pro-
duktów turystycznych na 
obszarze metropolitalnym 

2 500 000 – 10 497 000 – 

Suma 47 500 000 1 991 672 199 443 000 8 362 632 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Uszczegó owienia RPO WZ, wersja 6.6. 

W obszarze infrastruktury turystycznej zosta y podpisane 54 umowy o do-
finansowanie projektów. Dwie z nich zosta y rozwi zane na pro b  beneficjen-
tów. Nale a y do nich: projekt gminy Goleniów nr RPZP.06.01.01-32-001/10 
pt. „Odbudowa i modernizacja przystani eglarskiej w miejscowo ci Lubczyna, 
gmina Goleniów, w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak eglar-

                                                          
11  Obliczono wed ug miesi cznego kursu obrachunkowego ustalonego przez Komisj

Europejsk  – luty 2013: 1 EUR = 4,1988 PLN. 
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ski”, który nie móg  by  zrealizowany z powodu z ej sytuacji finansowej gmi-
ny12, oraz projekt Uzdrowiska Kamie  Pomorski Spó ka z ograniczon  odpo-
wiedzialno ci  nr RPZP.05.01.01-32-008/09 pt. „Renowacja parku uzdrowi-
skowego w Kamieniu Pomorskim”. W przypadku Kamienia Pomorskiego ko-
nieczno  rozwi zania umowy wynik a z braku mo liwo ci rozpocz cia realiza-
cji projektu w terminie wskazanym w Wytycznych dla Wnioskodawców13.

Ca kowita warto  obecnie realizowanych w ramach programu 52 projek-
tów wynosi 473 366 345,63 z otych. Dofinansowanie z RPO WZ opiewa na 
kwot  178 627 061,93 z otych, w tym rodki z EFRR kszta tuj  si  na poziomie 
170 521 703,80 z otych. Stanowi to 85,96% dost pnych rodków. Do dyspozy-
cji pozostaje jeszcze oko o 29 milionów z otych, z czego 8 milionów z otych 
zosta o przeznaczone na og oszone 15 pa dziernika 2012 roku przez IZ RPO 
WZ konkursy: nr RPOWZ/5.1.1/2012/1 oraz nr RPOWZ/6.1.1/2012/1. Ró nica
ta w du ej mierze wynika z waha  w kursach walut. Komisja Europejska prze-
kazuje bowiem rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w eu-
ro, natomiast umowy z realizatorami projektów podpisywane s  w z otówkach.
Efektem tego jest zmieniaj ca si  co miesi c warto  dost pnych rodków, któ-
ra jest uzale niona od kursu obrachunkowego14.

Najwi ksze projekty, które jeszcze nie zosta y zako czone oraz których 
ca kowita warto  przekracza 6 milionów z otych, przedstawia tabela 2. Projek-
ty te stanowi  ponad 70% wszystkich realizowanych (podpisane umowy o dofi-
nansowanie) projektów w infrastruktur  turystyczn  w ramach RPO WZ oraz 
wykorzystuj  w ponad 60% dost pne rodki w ramach Dzia a  5.1 oraz 6.1. 

                                                          
12  Uchwa a nr 657/11 Zarz du Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2011 

roku. Nale y zaznaczy , e po odzyskaniu dobrej kondycji finansowej gmina Goleniów ponow-
nie podj a starania o rodki z Unii Europejskiej na inwestycj  w odbudow  i modernizacj  przy-
stani eglarskiej w Lubczynie i 14 stycznia 2013 roku podpisa a umow  o dofinansowanie pla-
nowanych inwestycji z Instytucj  Zarz dzaj c  Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego (IZ RPO WZ). 

13  Uchwa a nr 1150/10 Zarz du Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 
2010 roku. 

14  Kurs obrachunkowy to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia 
roboczego poprzedzaj cego dany miesi c.
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Tabela 2 

Najwi ksze inwestycje w infrastruktur  turystyczn  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 

Nazwa projektu 
Nazwa

beneficjenta 

Warto  dofi-
nansowania 
z RPO WZ 

Warto
projektu 

% dof. 
projektu 

„Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego
w Koszalinie” 

Zarz d Obiektów 
Sportowych  

Sp. z o.o. 
8 000 000,00 72 659 697,86 11,01 

„Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej 
Kolei W skotorowej w Gminie Rewal – 

remont budynków i budowli wraz z zagospo-
darowaniem terenu” 

gmina Rewal 12 949 561,50 50 946 102,76 25,42 

„Budowa hali widowiskowo-sportowej  
w Koszalinie” 

Politechnika 
Koszali ska 

15 825 242,81 41 956 400,53 37,72 

„Promenada z widokiem na Odr  – przebu-
dowa szczeci skich bulwarów (Modernizacja 

Bulwaru Gdy skiego, Piastowskiego,  
Elbl skiego)” 

gmina miasto 
Szczecin 

20 017 530,81 40 035 061,62 50,00 

„Budowa Mi dzyszkolnego O rodka Spor-
towego Euroregionalne Centrum Edukacji 

Wodnej i eglarskiej” 

gmina miasto 
Szczecin 

14 154 355,04 36 200 000,00 39,10 

„Przebudowa k pieliska Arkonka w Szczeci-
nie dla potrzeb sportu i rekreacji” 

gmina miasto 
Szczecin 

11 773 648,00 30 000 000,00 39,25 

„Rewitalizacja Ko obrzeskiej Strefy  
Uzdrowiskowej” 

gmina miasto 
Ko obrzeg 

12 973 025,00 25 946 050,00 50,00 

„Budowa nabrze a obs ugi jednostek pasa-
erskich oraz turystyki eglarskiej na pra-

wym brzegu rzeki Odry Wschodniej  
km 717,5 – 718,6.  

Nabrze e pasa erskie – pó nocne” 

gmina Gryfino 7 659 819,74 18 296 863,88 41,86 

„Zagospodarowanie Basenu Pó nocnego  
w winouj ciu na port jachtowy” 

gmina miasto 
winouj cie 

4 760 739,52 12 563 094,83 37,89 

„Odbudowa i modernizacja przystani eglar-
skiej w Lubczynie – Gmina Goleniów” 

gmina Goleniów 4 000 000,00 8 004 760,10 49,97 

„Kajakiem do morza – stworzenie sieci 
przystani kajakowych wraz z infrastruktur
towarzysz c  na rzece Redze, w 4 miejsco-

wo ciach powiatu gryfickiego: P otach, 
Gryficach, Trzebiatowie i Mrze ynie” 

powiat gryficki 3 973 957,00 7 969 874,00 49,86 

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej  
i eglarskiej w Stepnicy” 

gmina Stepnica 3 981 881,00 7 963 763,00 50,00 

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojo-
wego w winouj ciu – etap II” 

gmina miasto 
winouj cie 

3 815 960,58 7 631 921,16 50,00 

„Turystyczne zagospodarowanie nabrze a
jeziora Radu  w Wa czu” 

gmina miejska 
Wa cz

3 696 886,21 7 451 112,43 49,62 

Suma 127 582 607,21 367 624 702,17 

ród o: opracowanie w asne na podstawie listy podpisanych umów o dofinansowanie / 
wydanych decyzji o dofinansowaniu, http://rpo.wzp.pl/ (8.04.2013).
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Analiza danych liczbowych uj tych w tabeli 2 wskazuje, e wydatki w ra-
mach Osi priorytetowej 5 RPO WZ koncentruj  si  na terenach pojeziernych 
i nadmorskich. Warto ci te dotycz  jednak w wi kszym stopniu kultury ni
turystyki. W zakresie Osi priorytetowej 6 s  to g ównie inwestycje mieszcz ce
si  w obszarze Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego. Podpisane umowy 
dotycz  zatem przede wszystkim jednego beneficjenta i podnosz  walory turys-
tyczno-kulturowe gminy miasta Szczecina. 

Tymczasem w ramach Dzia a  5.1 i 6.1 Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 do ko ca
stycznia 2013 roku rozliczono i zako czono 21 projektów. Wi kszo  z tych 
inwestycji by a niewielka – dofinansowanie nie przekracza o 1 milion z otych. 
Ca kowita warto  wszystkich zako czonych projektów wynios a
67 954 086,95 z otych, z czego dofinansowanie kszta towa o si  na poziomie 
27 607 564,78 z otych (w tym 27 576 424,78 z otych z EFRR). Tym samym 
kwota dofinansowania stanowi a jedynie 13,29% kwoty dost pnej alokacji oraz 
15,46% kwoty podpisanych umów w ramach tych dzia a . Dane dotycz ce za-
ko czonych projektów zaprezentowano w tabeli 3. 

Tabela 3 

Rozliczone i zako czone projekty infrastruktury turystycznej w ramach  

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 

Nazwa projektu 
Nazwa

beneficjenta 

Warto  dofi-
nansowania  
z RPO WZ 

Warto
projektu 

% dof. 
projektu 

1 2 3 4 5 

„Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
terenów wokó  jeziora Klukom oraz na 

Miejskiej Górze w miejscowo ci Choszczno” 
gmina Choszczno 2 602 733,17 5 418 229,37 48,04 

„Wprowadzenie nowej formy turystycznego 
zagospodarowania Promenady Gwiazd  

w Mi dzyzdrojach” 

gmina  
Mi dzyzdroje 

7 198 120,01 19 516 251,42 36,88 

„Podniesienie atrakcyjno ci turystycznej – 
przebudowa centralnego Placu Zwyci stwa 

w Gryficach” 
gmina Gryfice 1 357 869,50 2 720 000,00 49,92 

„Wzrost atrakcyjno ci turystycznej Dziwno-
wa poprzez budow  I i II Etapu promenady 

widokowej wraz z wej ciami na pla
oraz ma  architektur ”

gmina Dziwnów 1 231 914,72 2 624 647,09 46,94 

„Renowacja i modernizacja Zabytkowego 
Parku Miejskiego jako istotnego elementu 
szczecineckiej infrastruktury turystycznej. 
Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela” 

miasto  
Szczecinek 

1 255 382,52 2 846 879,50 44,10 
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1 2 3 4 5 

„Budowa infrastruktury turystycznej parku 
na Wyspie ososiowej w Dar owie” 

gmina miasto 
Dar owo 

441 845,99 1 394 783,52 31,68 

„Budowa deptaku w Dar ówku Zachodnim – 
ul. W adys awa IV” 

gmina miasto 
Dar owo 

691 957,16 2 033 683,90 34,02 

„Przebudowa staromiejskiego rynku  
w Królewskim Mie cie Dar owo” 

gmina miasto 
Dar owo 

1 543 066,13 3 282 892,00 47,00 

„Budowa promenady przy latarni morskiej 
w Dar ówku Wschodnim” 

gmina miasto 
Dar owo 

1 249 414,92 5 289 579,25 23,62 

„Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki 

w Bia ogardzie” 
miasto Bia ogard 207 599,99 585 390,40 35,46 

„Przebudowa publicznej infrastruktury 
turystycznej – k adki dla pieszych w Uzdro-

wisku Ko obrzeg” 

gmina miasto 
Ko obrzeg 

681 294,06 1 375 517,74 49,53 

„Budowa placu rekreacyjnego pomi dzy 
ulic eromskiego a ul. Kochanowskiego  

w Mielnie” 
gmina Mielno 593 248,39 1 309 490,92 45,30 

„Budowa hali widowiskowo-sportowej  
w Po czynie-Zdroju w celu rozwoju nowych 
form turystyki aktywnej w mie cie uzdrowi-

skowym” 

gmina  
Po czyn-Zdrój 

4 611 040,25 9 398 937,99 49,06 

„Przebudowa p yty Rynku Staromiejskiego 
w Stargardzie Szczeci skim w celu podnie-

sienia atrakcyjno ci turystycznej szlaku 
Klejnot Pomorza” 

gmina miasto 
Stargard  

Szczeci ski
1 203 255,77 3 297 726,00 36,49 

„Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej 
Nabrze a Pasa erskiego przy ul. Jana z Kolna 

w Szczecinie” 

egluga  
Szczeci ska 

Sp. z o.o. 
82 244,80 254 194,26 32,36 

„Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu 
Polickiego – etap I” 

powiat policki 239 837,94 599 998,88 39,97 

„Oznakowanie i zagospodarowanie cie ek 
zdrowia w Puszczy Wkrza skiej i Bukowej” 

gmina miasto 
Szczecin 

246 744,98 532 381,75 46,35 

„Pieszo-rowerowy szlak turystyczny  
G bokie–Osów” 

gmina miasto 
Szczecin 

115 084,66 278 495,02 41,32 

„Szczecin miastem zieleni – zagospodarowa-
nie terenu ziele ca im. Janiny Szczerskiej” 

gmina miasto 
Szczecin 

1 713 152,19 4 500 000,00 38,07 

„Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy 
Wkrza skiej i Goleniowskiej” 

gmina miasto 
Szczecin 

302 932,43 610 224,94 49,64 

„Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków 
turystycznych: traktu historycznego oraz 

cie ki dendrologicznej na terenie Cmentarza 
Centralnego w Szczecinie” 

gmina miasto 
Szczecin 

38 825,20 84 783,00 45,79 

Suma 27 607 564,78 67 954 086,95 

ród o: opracowanie w asne na podstawie listy podpisanych umów o dofinansowanie / 
wydanych decyzji o dofinansowaniu, http://rpo.wzp.pl/ (8.04.2013).

Analizuj c informacje zawarte na li cie podpisanych umów o dofinanso-
wanie, mo na zauwa y , i  w ród projektów wspartych Poddzia aniami 5.1.2 
oraz 6.1.2 dominuj  przedsi wzi cia zwi zane z budow , rozwojem lub zwi k-
szeniem dost pu do informacji turystycznej w czterech miastach województwa 
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zachodniopomorskiego – ze wsparcia na rozwój systemów informacji turys-
tycznej skorzysta y Szczecin, winouj cie oraz Nowe Warpno, a tak e Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza rodkowego na modernizacj  i uspraw-
nienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Ko-
szalinie. Tak e pozosta e podpisane umowy w ramach omawianych poddzia a
dotycz  projektów systemowych województwa zachodniopomorskiego. Przed-
miotem wsparcia jest promocja turystyczna województwa zachodniopomor-
skiego i Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego. W granicach Poddzia ania
5.1.1 dominuj  projekty zwi zane z rozwojem produktów turystyki rekreacyjnej 
oraz miejskiej i kulturowej, za  umiarkowan  co do liczebno ci grup  stanowi
projekty dotycz ce rozwoju produktów turystyki uzdrowiskowej, wodnej i spe-
cjalistycznej. Nale y zwróci  uwag  na ca kowity brak projektów wspieraj -
cych rozwój szlaków turystycznych do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej 
czy konnej. W kontek cie po o enia geograficznego województwa zachodnio-
pomorskiego, które stwarza warunki do tego, aby sta  si  znacz cym o rodkiem 
turystyki pieszej, rowerowej i konnej, zbyt ma y odsetek dotyczy inwestycji 
zwi zanych z rozwojem produktów turystyki wodnej. Z analizy wynika te , e
najwi cej wspartych projektów realizowanych jest w pasie nadmorskim, braku-
je natomiast inwestycji wp ywaj cych na rozwój turystyki wodnej na pojezie-
rzach w centrum województwa oraz w rejonie jezior znajduj cych si  na tere-
nach przybrze nych. 

Podsumowanie

W województwie zachodniopomorskim w inwestycjach na infrastruktur
turystyczn  dominuj  projekty zwi zane z rozwojem produktów turystyki re-
kreacyjnej oraz miejskiej i kulturowej. Mimo znacznych rodków w wysoko ci
202 878 788 euro przeznaczonych na inwestycje w turystyk , kultur  i rewitali-
zacj  (O  5) oraz rozwój funkcji metropolitalnych (O  6), na rozwój infrastruk-
tury turystycznej przeznaczono jedynie 49 491 672 euro. Stanowi to 24,39% 
alokacji w ramach Osi 5 i 6 oraz 5,34% alokacji ca ego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.  

Przeprowadzona w artykule analiza wykaza a, e ma miejsce redni sto-
pie  zaawansowania wdra ania RPO WZ w infrastruktur  turystyczn . Podpi-
sane umowy na kwot  178 627 061,93 z otych stanowi  bowiem oko o 85,96% 
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warto ci dost pnych rodków. Z tego wy cznie 15,46% podpisanych umów 
zosta o zako czonych i rozliczonych. Natomiast ca kowita warto  zako czo-
nych inwestycji przeznaczonych na infrastruktur  turystyczn  wynosi 
67 954 086,95 z otych. Do dyspozycji pozostaje jeszcze oko o 29 milionów 
z otych. Wydaje si , e do najwa niejszych przyczyn zbyt skromnego wykorzy-
stania rodków finansowych na rozwój infrastruktury turystycznej z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007–2013 nale  przede wszystkim: 
1. Po stronie Urz du Marsza kowskiego:

a) s abe dzia ania informacyjno-promocyjne; 
b) niewystarczaj ca przejrzysto  ustalonych procedur; 
c) zbyt krótkie terminy przeznaczone na sk adanie przez beneficjentów 

wniosków;
d) zawi e procedury odwo awcze;
e) d ugie procedury wyboru projektów. 

2. Po stronie beneficjentów:
a) niewystarczaj ce przygotowanie merytoryczne przedsi biorców, ko-

nieczne do stworzenia poprawnych wniosków o dofinansowanie; 
b) nieznajomo  najnowszych narz dzi informatycznych, pozwalaj cych 

na szybkie i bezpo rednie uzyskanie informacji i z o enie wniosku  
o dofinansowanie; 

c) awersja do korzystania z p atnego, fachowego doradztwa; 
d) niedostateczny potencja  kadrowy i finansowy. 
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TOURISM INFRASTRUCTURE

IN THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME

FOR THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP 2007–2013 

Summary

Tourism is the discipline of economics interests, state and local authorities and 

business practice. It creates great opportunities for the development of the various re-

gions. It also allows to increase the standard of living. It can therefore be defined as one 

of the important areas of growth. However, broadly understood tourism development 

must be accompanied by a progression of its infrastructure. The purpose of the conside-

rations presented in this paper is an attempt to evaluate the use of EU funds under the 

“The Regional Operational Programme for the Zachodniopomorskie Voivodship 2007–

2013” for the development of tourism infrastructure in Western Pomerania. 

Keywords: tourism infrastructure, Funds, European Union, Regional tourism development
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki diagnozy ilo ciowo-jako ciowej oraz struktury 

przestrzennej absorpcji przez gminy w otoczeniu dwóch du ych aglomeracji miejskich 

Dolnego l ska rodków wybranych funduszy proturystycznych Unii Europejskiej. 

Badania wykaza y daleko id ce dysproporcje w poziomie wykorzystania dotacji UE. 

Wskazano tak e na istniej ce zwi zki przyczynowo-skutkowe mi dzy poziomem wy-

korzystania rodków unijnych przez jednostki samorz du terytorialnego i lokalne pod-

mioty a wskazanymi w dokumentach programowych kierunkami rozwoju turystyczne-

go na szczeblu regionalnym i subregionalnym. 

S owa kluczowe: turystyka, absorpcja funduszy na turystyk
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Wprowadzenie

Wspó czesny ruch turystyczny i wysoka konkurencyjno  ofert oraz pro-
duktów turystycznych na rynku wymaga podejmowania przez jednostki samo-
rz du terytorialnego szeregu dzia a  w sferze kszta towania infrastruktury tury-
stycznej i paraturystycznej podnosz cej jako  oraz wiadomie i celowo kanali-
zuj cej strumienie ruchu turystycznego w danym regionie, w tym tak e przez 
dzia ania wizerunkowe i promocyjne. 

Jednocze nie w asne zasoby finansowe (bud ety) b d ce w dyspozycji 
gmin, w tym szczególnie gmin wiejskich, w du ej mierze ogranicza y w minio-
ny okresie1 i dalej potencjalnie mog  ogranicza  w perspektywie kolejnych lat 
ich mo liwo ci inwestycyjne w zakresie rozbudowy sfery lokalnej turystyki2.

Problematyka oceny stopnia absorpcji rodków Unii Europejskiej by a
bardzo szeroko podejmowana w literaturze przedmiotu w minionym okresie. 
Aktualnie szczególnie obserwowany jest wzrost aktywno ci rodowisk nauko-
wych oraz politycznych w zwi zku z zako czeniem okresu programowania 
Unii Europejskiej na lata 2007–2013 i intensyfikacj  dzia a  dotycz cych stra-
tegii rozwoju Europy do 2020 roku. 

Na uwag  zas uguj  prace dotycz ce analizy porównawczej typów róde
dotacji europejskich w perspektywie czasowej3, badania struktury ilo ciowo-

                                                          
1  W okresie 2007–2013 wydatki na turystyk  (kategorie interwencji 55–57) stanowi y je-

dynie 4,4% ogólnych wydatków uj tych w 16 regionalnych programach operacyjnych. Przebu-
dowano lub wybudowano w skali kraju 855 obiektów turystyczno-rekreacyjnych, a planuje si
obj cie wsparciem 2142 obiekty, z których ma skorzysta  oko o 32,9 miliona turystów, za: Stan
wdra ania Regionalnych Programów Operacyjnych na 2007–2013 na dzie  28.02.2013 r., red. 
A. Dwornik, . Rusztecki, „Monitor Regionalny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego” z 7 marca 
2013 roku, s. 14 i 25. 

2  W Strategii Rozwoju Dolnego l ska do 2020 roku prognozuje si  alokacj  wydatków 
na sfer  turystyki na poziomie 14% planowanego bud etu.

3  D. Wojtowicz, B. Fudala, Do wiadczenia ZPORR a regionalne programy operacyjne 
2007–2013, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (36), red. G. Gorzelak, Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i Lokalnych – Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009, s. 47–71. 
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-jako ciowej absorpcji funduszy unijnych4 czy oceny przestrzennych dyspro-
porcji w alokacji rodków europejskich5.

Wa nym kierunkiem bada  s  podejmowane próby oceny stopnia i charak-
teru absorpcji rodków dotacji unijnych na dzia ania w obszarach gmin6 czy 
szczegó owe analizy dotycz ce znaczenia funduszu UE w rozwoju gmin wiej-
skich7.

Jednocze nie nieliczne s  opracowania i analizy absorpcji funduszy UE 
w sferze turystyki na poziomie regionalnym czy lokalnym8, w tym przez lokal-
ne samorz dy9, oraz prace prognozuj ce potencjalne skutki planowanego 
zmniejszenia intensyfikacji wsparcia turystyki10 oraz mniejszych dotacji na 
sektor turystyki w perspektywie 2014–202011.

                                                          
4  Efekty realizacji Polityki Spójno ci Unii Europejskiej w Województwie Dolno l skim ze 

szczególnym uwzgl dnieniem wp ywu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolno l skiego w latach 2007–2013 z u yciem modelu regionalnego HERMIN, red. J. Zalewski, 
WARR S.A, Wroc aw 2010. 

5  M. Kozera, Regionalne zró nicowanie wykorzystania rodków pomocowych Unii Euro-
pejskiej, „Rocznik Nauk Rolniczych”, seria G, t. 98, z. 3, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
Pozna  2011, s. 118–125. 

6  Fundusze Europejskie w gminach. Rozwój lokalny, wykorzystanie rodków UE, reko-
mendacje dla samorz dów, red. M. Stawicki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2009.

7 . Sato a, Przestrzenne zró nicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczo-
nych na rozwój pozarolniczej dzia alno ci na obszarach wiejskich, „Zeszyty Naukowe SGGW 
w Warszawie. Problemy Rolnictwa wiatowego” 2009, t. 7 (22), s. 133–142. 

8  U. Kaczmarek, T. Kaczmarek, rodki Unii Europejskiej wspomagaj ce rozwój turystyki 
na poziomie lokalnym i regionalnym, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. III: Walory
i atrakcje turystyczne. Potencja  turystyczny. Plany rozwoju turystyki, „Seria Turystyka i Rekrea-
cja – Studia i Prace” nr 3, red. Z. M ynarczyk, A. Zajadacz, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Pozna  2009, s. 169–186. 

9  Por. rozdzia : Rola funduszy europejskich w kszta towaniu potencja u turystycznego,
w:„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, nr 591, „Ekonomiczne Problemy Us ug”,
nr 53, Potencja  turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2010. 

10  Postulaty i dzia ania programowe UE dotycz ce rozwoju turystyki w perspektywie do 
2020 roku prezentuje T. Studzieniecki, Polityka turystyczna pa stwa w aspekcie priorytetów 
strategicznych UE, w: „Prace Naukowe”, nr 259, Wyzwania wspó czesnej polityki turystycznej. 
Problemy polityki turystycznej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wroc awiu, Wroc aw 2012, s. 311–314. 

11  Unijny bud et na lata 2014–2020 nie skupia si  na intensywnym rozwoju turystyki. 
Strategia Europa 2020 opiera si  na pi ciu obszarach dzia ania i s  to: badania i innowacje, za-
trudnienie, edukacja, zmiany klimatu i energii oraz walka z ubóstwem. Turystyka zosta a
uwzgl dniona w COSME (Competitiveness and SME programme, czyli w programie zwi zanym 
z konkurencyjno ci  przedsi biorstw oraz ma ych i rednich firm), w: Programowanie perspek-
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Warto zauwa y , e szczególnie istotnym zagadnie  badawczym jest po-
dejmowanie prób dokonywania oceny zale no ci pomi dzy stopniem rozwoju 
gospodarczo-spo ecznego danego obszaru a pozyskiwaniem rodków z UE oraz 
poznanie uwarunkowa  ró nego stopnia absorpcji tych rodków12, które mo e
mie  znaczenie dla zrównowa onego rozwoju i kreowania kierunków lokalnej 
polityki samorz dów13.

Celem niniejszego opracowania jest próba dokonania oceny ilo ciowo-
-jako ciowej oraz przestrzennej i poziomu absorpcji funduszy UE w wybranych 
gminach (równie  na tle analizy zjawiska w przestrzeni regionu), co ma istotne 
znaczenie dla oceny skali mo liwo ci funkcjonowania i aktywno ci badanych 
gmin w sferze kszta towania polityki zrównowa onego rozwoju turystyki 
i kompleksowego zarz dzania rozwojem turystyki na danym obszarze. Podj to
tak e prób  okre lenia stopnia zbie no ci charakteru realizowanych projektów 
z dotacji UE z wyznaczonymi kierunkami rozwoju sektora turystyki wskaza-
nymi w lokalnych dokumentach strategicznych badanych jednostek oraz ich 
zasobami turystycznymi. 

W opracowaniu na podstawie bada róde  wtórnych (z wykorzystaniem 
metody desk research oraz metod statystycznych i kartograficznych) dokonano 
analizy w wy ej wymienionym zakresie wybranych 12 jednostek samorz du
terytorialnego14 zlokalizowanych w s siedztwie dwóch du ych aglomeracji 
miejskich Dolnego l ska (Wroc awia i Legnicy).  

Nale y nadmieni , e analiza ta obejmowa a identyfikacj  tylko wybra-
nych róde  finansowania przez UE projektów proturystycznych w gminach 
Dolnego l ska w perspektywie 2007–201315 – tu: Regionalnego Programu 

                                                          
tywy finansowej 2014–2020 – uwarunkowania strategiczne, za . 1, Departament Koordynacji 
Polityki Strukturalnej MRR, Warszawa 2012. 

12  Istotn  obserwacj  jest fakt, e poziom ogólnej absorpcji funduszy 16 RPO w Polsce 
dotycz cych kategorii interwencji 55–57 (Turystyka) osi gn  warto  90% alokacji, a poziom 
wydatkowania wyniós  60,7%, w: Stan wdra ania Regionalnych Programów Operacyjnych…,
s. 15. W latach 2007–2013 na wsparcie turystyki w tym zakresie Unia Europejska przewidzia a
prawie 5,2 miliarda z otych. 

13  A. Zaj c, A. Wojewódzka, M. Stawicki, Uwarunkowania absorpcji funduszy struktu-
ralnych na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje, SGGW, Warszawa 2009. 

14  Analiza obj a jednostki gminne; w otoczeniu Wroc awia s  to: Oborniki l skie, Wisz-
nia Ma a, D ugo ka, Czernica, Siechnice, Kobierzyce, K ty Wroc awskie, Mi kinia oraz w oto-
czeniu Legnicy: Mi kowice, Kunice, Legnickie Pole, Krotoszyce. 

15  Analiza wsparcia jednostek samorz du terytorialnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolno l skiego jako podstawowego ród a dotacji UE na roz-
wój sfery turystyki w regionie, z którego mog y skorzysta  badane jednostki. 
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Operacyjnego Województwa Dolno l skiego, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
rodków wspieraj cych rozwój wybranych form turystyki maj cych kluczowe 

znaczenie dla rozwoju gospodarki turystycznej regionu16.
Jednocze nie w ograniczonym zakresie ze rodków unijnych Programu 

Operacyjnego Kapita  Ludzki finansowane by y dzia ania w zakresie szkolenia 
kadr turystycznych dla poszczególnych typów turystyki w regionie17, których 
w wi kszo ci przypadków nie mo na uzna  za absorpcj  dotacji przez jednostki 
samorz dowe, bowiem ich beneficjentami by y g ównie przedsi biorstwa, cz -
sto tak e spoza Dolnego l ska. Dodatkowo na podstawie upublicznianych 
danych w tym zakresie nie ma mo liwo ci identyfikacji ko cowych beneficjen-
tów – osób szkolonych (tu: przyk adowo mieszka ców badanych gmin).  

Ze wzgl du na marginalny charakter wielko ci wsparcia nie prowadzono 
pog bionych analiz dotycz cych absorpcji rodków na turystyk  przez jednost-
ki samorz dowe z innych programów UE na dzia ania w sferze turystyki, to jest 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Wykorzystano pomocniczo analiz  dokumentów merytorycznych (planów, 
raportów i sprawozda  jednostek samorz du terytorialnego dotycz cych wydat-
kowania rodków unijnych, danych z serwisów internetowych samorz du wo-
jewództwa dolno l skiego w zak adkach dotycz cych turystyki i funduszy unij-
nych, raportów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o poziomie absorpcji fun-
duszy unijnych w województwach), a tak e przegl d publikacji naukowych 
dotycz cych funduszy unijnych, polityki turystycznej i rozwoju turystycznego 
gmin z obszaru badania, oraz przy wnioskowaniu metod  analizy porównaw-
czej, w tym w powi zaniu z dokumentami strategii rozwoju turystyki w wybra-
nych subregionach obejmuj cych badane jednostki samorz du terytorialnego18.

                                                          
16  Analiza wsparcia dla kilku typów turystyki wskazanych jako kluczowe w dokumencie: 

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolno l skiego, praca zbiorowa, 
Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa, stycze  2009. 

17  Wskazuje si  mi dzy innymi na szkolenia kadr turystycznych do obs ugi EURO 2012, 
w: I. Gruszka, W. Fedyk, J. Bagi ska, T. Smolarski, M. So tysik, Imprezy sportowe jako czynnik 
aktywizacji kadr w turystyce na przyk adzie Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, w: Zarz dza-
nie wiedz  w turystyce a efektywno  gospodarki turystycznej, red. M. Morawski, Akademia 
Wychowania Fizycznego we Wroc awiu–Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Progres, 
Wroc aw 2012, tab. 1, s. 183–187. 

18  Wykorzystano dokumenty 4 za czników do Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki 
dla Województwa Dolno l skiego, to jest Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego: 
„Kraina Gr dów Odrza skich”, „ l a”, „Wzgórza Trzebnickie i Doliny Barycz”, „Pogórze Ka-
czawskie”, za: http://www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/629/555/lang,french/ (22.03.2013)
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1. Stan absorpcji rodków unijnych w sektorze turystyki na Dolnym l sku

Wed ug danych na Dolnym l sku ogólna liczba z o onych wniosków  
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
no l ska (RPO WD) w okresie 2007–2013 wynios a 2936 na czn  kwot
6 668 727 tysi cy z otych, co stanowi o 88,2% alokacji (planowanej absorpcji) 
na lata 2007–2013 w ramach zawartych umów, a poziom rodków rzeczywi cie
wykorzystanych (z o one wnioski o p atno ) wyniós  tylko 57,1% (10. pozycja 
w kraju)19. Natomiast najnowszy raport o stanie wdra ania RPO WD wskazuje 
na czn  wysoko  przyznanych dotacji na poziomie 5567 milionów z otych na 
podstawie 1809 zawartych umów20.

Ju  te przywo ane zestawienia i analizy wskazuj , e jednym z problemów 
identyfikacji rzeczywistego poziomu absorpcji rodków UE przez samorz dy 
ró nych szczebli jest przyjmowanie odmiennych wska ników przez instytucje 
dotuj ce i ró nego sposobu agregacji oraz przedstawiania danych ród owych. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
l skiego w okresie wydatkowania rodków europejskich 2007–2013 w Priory-

tecie Turystyka i Kultura wydatkowano ogó em 408 806 421,66 z otych z dota-
cji UE (214 projektów, 142,09 z otych na mieszka ca regionu), przy ogólnej 
warto ci inwestycji wynosz cej 813 192 405,53 z otych21.

Za interesuj cy uzna  nale y obraz absorpcji funduszy RPO (g ównie po-
zyskiwanych i inwestowanych przez samorz dy terytorialne jako kluczowych 
beneficjentów programowych22) w podziale na poszczególne typy turystyki 
prezentowany w tabeli 1, z jednoczesnym porównaniem z wyznaczonymi 

                                                          
oraz dokument: Strategia rozwoju turystyki dla Wroc awia na lata 2008–2013, t. I, praca zbioro-
wa, Urz d Miejski Wroc awia, Wroc aw, listopad 2008. 

19  Wykorzystanie rodków UE w ramach Narodowych Strategii Ram Odniesienia 2007–
2013, Informacja miesi czna za stycze  2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsza-
wa, luty 2013, tab. 1, s. 3. 

20  Stan wdra ania Regionalnych Programów Operacyjnych…, s. 4. 
21  Wed ug danych na 22 marca 2013 roku, http://www.mapa.rpo.dolnyslask.pl/ 

(22.03.2013).
22  Podmioty gospodarcze dzia aj ce w sferze turystyki korzysta y z dotacji w RPO de fac-

to tylko w ramach Priorytetu 1.1. Inwestycje przedsi biorstw, nadzorowanego przez Dolno l sk
Instytucj  Po rednicz c .
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w strategii turystyki regionu najwa niejszymi segmentami regionalnego rynku 
turystycznego23 (tab. 2). 

Tabela 1 

Poziom i charakter absorpcji rodków z RPO WD  

na inwestycje wed ug rodzaju turystyki 

Nazwa dzia ania
Liczba
inwes-
tycji

Warto
inwestycji
(w z otych) 

Wk ad UE 
(w z otych) 

Warto  dotacji  
na mieszka ca

(w z otych) 
6.4. Turystyka kulturowa 109 312 203 920,56 177 472 326,28 61,68 
6.2. Turystyka aktywna 34 255 555 117,85 105 088 102,26 36,53 
6.5. Dzia ania wspieraj ce

infrastruktur  58 95 531 798,90 57 617 610,18 20,03 
6.1. Turystyka uzdrowiskowa 11 64 109 521,46 43 153 602,08 15,00 
6.3. Turystyka biznesowa 2 85 792 046,73 25 474 779,86 8,85 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.mapa.rpo.dolnyslask.pl (22.03.2013). 

Tabela 2 

Segmentacja rynku turystycznego w województwie dolno l skim 

Segment Waga (*–****) 
Turystyka miejska i kulturowa, w tym równie :
– turystyka przemys owa
– turystyka zwi zana z dziedzictwem cysterskim 

****

Turystyka aktywna i specjalistyczna **** 
Turystyka uzdrowiskowa, w tym welness & spa *** 
Turystyka biznesowa (konferencyjno-kongresowa i podró e
s u bowe)

****

Turystyka na terenach wiejskich *** 
Turystyka weekendowa **** 
Turystyka tranzytowa *

**** – im wy sza liczba *, tym wy sza waga (potencja  i ranga) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Polska Agencja Rozwoju Turystyki, 2009. 

                                                          
23  Szczegó owe analizy dokumentów planistycznych (strategii lub planów ogólnych) wy-

znaczaj cych kierunki rozwoju turystyki w badanych 12 gminach podmiejskich zosta y przepro-
wadzone przez autorów w projekcie badawczym w ramach Programu Bada  Ogólnych Narodo-
wego Centrum Nauki OPUS I dla AWF Wroc aw na okres grudzie  2011 roku – kwiecie  2013 
roku i opracowane w tomie pt. Modele mi dzysektorowej polityki turystycznej i ich zró nicowania
w strefach podmiejskich du ych miast na przyk adzie aglomeracji Dolnego l ska.
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Poziom absorpcji rodków unijnych na rozwój poszczególnych typów tu-

rystyki w regionie w du ym stopniu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom 

i wskazanym kierunkom rozwoju turystyki na Dolnym l sku, szczególnie 

w zakresie wsparcia turystyki kulturowej i aktywnej. W przypadku turystyki na 

terenach wiejskich rodki UE by y przekazywane g ównie w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich oraz w ramach wsparcia dzia ania

lokalnych grup dzia ania w programie Lider i Lider+.  

Dotacje na rozwój sektora turystyki na Dolnym l sku by y tak e przeka-

zywane w ramach kilku innych typów „nieturystycznych” dzia a  w RPO WD24

w cznej wysoko ci rodków UE w kwocie 43 861 046,65 z otych, przezna-

czonych na 13 projektów o warto ci ogólnej 69 234 524,92 z otych.  

Nale y jednocze nie wskaza , e odnotowane niskie wsparcie UE dla roz-

woju sektora turystyki biznesowej w ramach RPO WD jest spowodowane, 

z jednej strony, przyj tym przez jednostki samorz du terytorialnego mechani-

zmem aplikowania o rodki w procedurze projektów indywidualnych (Lista 

Indykatywna), a nie konkursowych25, a z drugiej strony – absorpcj  tych rod-

ków na rozbudow  obiektów infrastruktury konferencyjno-gastronomicznej 

i towarzysz cej g ównie przez podmioty gospodarcze w ramach Dzia ania 1.1 

RPO WD, nieodnotowanych w tabeli 126.
Warto wskaza  na obraz przestrzenny poziomu absorpcji rodków z RPO 

WD (tylko Priorytet Turystyka i Kultura) w uk adzie powiatowym w regionie 
(rys. 1 i 2), w du ej mierze to samym administracyjnie z delimitacj  granic 

                                                          
24 rodki przyznawano w ramach Dzia ania 7.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wy -

szego, 3.1. Infrastruktura drogowa, 4.7. Ochrona bioró norodno ci i edukacja ekologiczna,  
4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych. 

25  W tabeli 1 wskazano stan dotacji na 22 marca 2013 roku. Ogó em planowane jest 
wsparcie w ramach Dzia ania 1.3. Turystyka biznesowa dla 6 projektów indywidualnych o war-
to ci ogólnej 103 854 880,74 z otych przy poziomie wsparcia rodkami UE w wysoko ci
35 377 672,98 z otych, za: uchwa a nr 3246/IV/2012 Zarz du Województwa Dolno l skiego
z dnia 4 grudnia 2012 roku. 

26  W ramach Dzia ania 1.1. RPO WD (Inwestycje dla przedsi biorstw) w latach 2007–
2013 wsparcie finansowe ze rodków UE otrzyma o 146 przedsi biorców na czn  kwot
243 388 883,50 z otych przy ogólnej warto ci zrealizowanych projektów wynosz cej
796 291 846,15 z otych. 
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wyznaczonych subregionów turystycznych Dolnego l ska27, na których to 
oparta jest aktualnie koncepcja rozwoju turystyki w regionie28.

Widoczna jest du a aktywno  w pozyskiwaniu funduszy unijnych w sub-
regionach o silnie rozwini tej funkcji turystycznej, posiadaj cych jednocze nie
znacz ce zasoby walorów turystycznych i odnotowuj cych rosn cy ruch turys-
tyczny; przyk adowo subregion Ziemia K odzka (powiat k odzki – absorpcja 
rodków UE w wysoko ci 74 272 562,56 z otych), subregion Karkonosze 

i Góry Izerskie (powiat jeleniogórski – 42 444 093,35 z otych; powiat kamien-
nogórski– 13 288 636,26 z otych) i subregion Wzgórza Trzebnickie i Doliny 
Baryczy (powiat milicki – 22 709 317,52 z otych i powiat trzebnicki – 
7 408 855,76 z otych) (rys. 1). 
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Rys. 1. Poziom absorpcji funduszy unijnych w sferze turystyki na Dolnym l sku
 w uk adzie powiatowym  

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.mapa.rpo.dolnyslask.pl/ (22.03.2013). 

                                                          
27  W. Fedyk, A. Do ga, Subregionalne, sieciowe produkty turystyczne Dolnego l ska,

w: Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II: Us ugi turystyczne jako podstawa gospodarki 
turystycznej, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Wy sza Szko a Handlowa we Wroc awiu, Wroc aw
2009, s. 180–188. 

28  Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolno l skiego, praca 
zbiorowa, PART, Warszawa, stycze  2009. 
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Wa nym faktem jest zdiagnozowana du a absorpcja rodków UE na 
wsparcie rozwoju turystyki aktywnej oraz turystyki kulturowej na obszarze 
wi kszo ci powiatów (rys. 2), co wprost koreluje z ogólnymi kierunkami strate-
gicznego rozwoju turystyki w województwie dolno l skim (tab. 2) oraz charak-
terem dominuj cych zasobów walorów turystycznych w regionie.  

Odnotowana zosta a bardzo du a aktywno  gmin uzdrowiskowych w ab-
sorpcji rodków UE (Ziemia K odzka, powiat jeleniogórski), a tak e gmin 
w strefach Sudetów i Pogórza Sudeckiego inwestuj cych rodki europejskie 
g ównie w infrastruktur  turystyczn  i paraturystyczn  (rys. 2). Jest to istotna 
obserwacja w kontek cie przyj tego w Strategii Dolnego l ska 2020 ukierun-
kowania rozwoju gospodarki turystycznej na sektor turystyki uzdrowiskowej  
(w tym projektu Sudety-Zdrój). 

Widoczne s  tak e dzia ania w zakresie znacz cej absorpcji rodków unij-
nych na rozwój turystyki w powiatach bezpo redniego otoczenia aglomeracji 
Wroc awia (powiaty wroc awski, redzki, trzebnicki, o awski i ole nicki), co ma 
znaczenie dla kszta towania strumienia ruchu turystycznego i budowania sieci 
us ug oraz ofert turystycznych mi dzy innymi w turystyce weekendowej.  

dzia ania wspieraj ce
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turystyka uzdrowiskowa

turystyka kulturowa
turystyka aktywna
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Rys. 2. Struktura rodzajowa absorpcji funduszy unijnych w sferze turystyki na Dol-
 nym l sku w uk adzie powiatowym  

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.mapa.rpo.dolnyslask.pl/ (22.03.2013). 
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2. Stan absorpcji rodków unijnych w wybranych gminach Dolnego l ska

Zebrany materia  analityczny pozwoli  na dokonanie oceny ilo ciowo-
-jako ciowej oraz przestrzennej charakteru absorpcji rodków z dotacji Unii 
Europejskiej przez wytypowane jednostki samorz du terytorialnego w otocze-
niu aglomeracji Wroc awia i Legnicy, co ma istotne znaczenie dla oceny skali 
mo liwo ci funkcjonowania badanych gmin w sferze kszta towania polityki 
zrównowa onego rozwoju turystyki i kompleksowego zarz dzania rozwojem 
turystyki na danym obszarze. 

Warto w tym miejscu wskaza , e dzia ania i lokalne projekty jednostek 
samorz du terytorialnego w zakresie tworzenia nowych mo liwo ci przestrzen-
nych i organizacyjno-technicznych dla rozwoju turystyki s  od lat dziewi -
dziesi tych poprzedniego stulecia podstaw  dla realizacji tego rodzaju przed-
si wzi 29.

Szczególnie istotne jest coraz cz ciej obserwowane przejmowanie od sa-
morz dów zada  w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki przez 
inne podmioty i instytucje publiczne, prywatne lub spo eczne. Ró nego rodzaju 
zasoby (o rodki, obiekty, urz dzenia, cie ki, trasy, szlaki i tym podobne) two-
rzone s  obecnie przez administratorów terenów, organizacje pozarz dowe,
a nawet prywatnych w a cicieli lub zlecane s  do wykonania przez specjali-
styczne podmioty30.

Wydaje si , e ta pozytywna niew tpliwie tendencja mo e utrwali  si
przynajmniej na najbli sze lata, jednak pod warunkiem zachowania jednolitych 
standardów ich tworzenia i okre lania odpowiedzialno ci za ich utrzymanie 
i eksploatacj 31.

                                                          
29  M. So tysik, Strategie samorz du terytorialnego w zakresie organizacji czasu wolnego 

spo eczno ci lokalnej (na przyk adzie wybranych gmin strefy podmiejskiej Wroc awia), w: Edu-
kacja jutra. XIII Tatrza skie Seminarium Naukowe, red. K. Zato  i wsp., Wroc awskie Towarzy-
stwo Naukowe, Wroc aw 2007. 

30  W. Fedyk, M. So tysik, D. Ilnicki, Po udniowo-Zachodni Szlak Cysterski jako efektyw-
ny model zagospodarowania i komercjalizacji szlaku turystycznego, w: Infrastruktura komunika-
cyjna w krajobrazie, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 18, Komisja Krajobrazu Kul-
turowego PTG, red. G. Jankowski i wsp., Sosnowiec 2012, s. 44–57. 

31  Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym l sku, w: Iden-
tyfikacja spodziewanych trendów rozwojowych w turystyce regionu, Raport 2a, praca zbiorowa, 
Arleg S.A w Legnicy na zlecenie Urz du Marsza kowskiego Województwa Dolno l skiego,
Wroc aw 2010. 
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Przeprowadzona analiza wykaza a stosunkowo niski stopie  absorpcji fun-
duszy unijnych (w ramach RPO WD w sferze turystyki) przez 12 badanych 
jednostek samorz du terytorialnego, bowiem ogó em w latach 2007–2013 
wdro ono tylko 18 projektów (w siedmiu gminach) o cznej warto ci
68 011 815,15 z otych, przy dotacji UE na poziomie 29 465 203,36 z otych32.

Za interesuj cy uzna  mo na obraz struktury przestrzennej absorbowanych 
funduszy unijnych na dzia ania w sferze turystyki w badanych jednostkach pre-
zentowany na rys. 3. 
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Rys. 3. Poziom i struktura absorpcji funduszy unijnych w sferze turystyki w gminach 
 Dolnego l ska

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.mapa.rpo.dolnyslask.pl/ (22.03.2013). 

Nie odnotowano aktywno ci w wykorzystywaniu rodków unijnych na 
dzia ania w zakresie rozwoju turystyki w ramach RPO WD w 5 gminach: K ty 
Wroc awskie, D ugo ka33, Wisznia Ma a, Mi kowice i Kunice, co nale y uzna

                                                          
32  Autorzy zaznaczaj , e dane obejmuj  typy projektów proturystycznych zlokalizowa-

nych na obszarach badanych jednostek gminnych, bez wzgl du na typ beneficjentów (gminy  
– 11 projektów, jednostki ko cielne – 2, podmioty gospodarcze – 5). 

33 Gmina D ugo ka by a jednym z 10 beneficjentów (gmin rozproszonych po terenie re-
gionu) w projekcie pt. „TELEBIMY – nowoczesne e-us ugi w dziedzinie turystyki i kultury 
w dolno l skich gminach” wdro onego przez gmin  Wa brzych, a realizowanego w dzia aniu
RPO 6.5 za ogóln  kwot  wsparcia UE 980 000 z otych, przy braku mo liwo ci identyfikacji 
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za zjawisko bardzo niekorzystne, szczególnie w kontek cie posiadania przez 
cz  z wymienionych jednostek znacz cej ilo ci zasobów walorów turystycz-
nych, wymagaj cych turystycznego udost pnienia i aktywizacji (rys. 4), czy te
wskazuj cych w dokumentach strategicznych na ukierunkowanie rozwoju spo-
eczno-gospodarczego gminy na turystyk  – mi dzy innymi gmina Kunice. 

infrastrukturalne i specjalistyczne

komunikacyjne i transportowe

kulturowe

wypoczynkowe i przyrodnicze

38

62
86

110

134
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Rys. 4. Wielko  i struktura rodzajowa zasobów turystycznych badanych gmin 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników autorskiego projektu badawczego34.

Za istotn  obserwacj  (dwa odmienne modele) uzna  nale y siln  absorp-
cj rodków UE w gminie Czernica (8 114 286,65 z otych) przy jednocze nie
znacz cych wydatkach w asnych (14 890 925,41 z otych) na realizowanie pro-
jektu i ukierunkowanie gminy Siechnice na pozyskiwanie funduszy unijnych na 
projekty turystyczne (5 862 684,99 z otych) przy jednoczesnym ograniczaniu 
wielko ci rodków w asnych (9 297 166,71 z otych). W obu przypadkach s  to 
jednostki gminne zdecydowanie ukierunkowane na rozwój sfery turystyki (po-
siadaj ce stosowne dokumenty strategiczne), w tym w zakresie tworzenia us ug
i infrastruktury dla turystyki weekendowej i wypoczynkowej. 

                                                          
przez autorów kwoty bezpo rednio absorbowanej w formie powsta ej infrastruktury we wskaza-
nej gminie.

34  Program Bada  Ogólnych Narodowego Centrum Nauki OPUS I, pt.: Modele mi dzy-
sektorowej polityki turystycznej i ich zró nicowania w strefach podmiejskich du ych miast na 
przyk adzie aglomeracji Dolnego l ska, AWF, Wroc aw 2011–2013. 
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W przypadku gminy Krotoszyce (aglomeracja Legnicy) oraz gminy Ko-
bierzyce (aglomeracja Wroc awia) obraz poziomu i struktury absorpcji fundu-
szy UE (rys. 3) wynika z faktu, e beneficjentami w tym przypadku by y przed-
si biorstwa, dla których poziom dofinansowania z UE jest ni szy programowo. 

Warto równie  odnotowa , e w ród badanych jednostek rodki UE by y
pozyskiwane g ównie na tworzenie infrastruktury turystycznej i kulturowej, 
w tym inwestycje przedsi biorców w baz  noclegowo-gastronomiczn  (9 pro-
jektów – 8 153 573,38 z otych), na rozwój turystyki kulturowej (5 projektów – 
2 266 054,16 z otych) oraz na dzia ania dotycz ce wsparcia turystyki aktywnej 
(3 projekty – 11 189 824,61 z otych). 
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Rys. 5. Wielko  i struktura w asno ciowa zasobów turystycznych badanych gmin 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników autorskiego projektu badawczego35.

Przestrzenny rozk ad poziomu i struktury absorpcji dotacji UE w badanych 
gminach, z jednej strony, jest bez w tpienia odbiciem kondycji finansowej tych 
jednostek, a z drugiej – ma bezpo rednie powi zanie z poziomem posiadanych 
zasobów turystycznych: wypoczynkowo-przyrodniczych, kulturowych, komu-
nikacyjno-transportowych oraz infrastrukturalno-specjalistycznych wymagaj -
cych turystycznego udost pnienia, utrzymania czy te  aktywizacji poprzez ich 
komercjalizacj  (rys. 4).  

                                                          
35 Ibidem.



Analiza poziomu absorpcji funduszy unijnych… 71

Istotna jest tak e struktura w asno ci tych zasobów (prywatna, spo eczna
i publiczna), która niejednokrotnie determinowa a (ogranicza a lub wspiera a)
poziom zaanga owania danej gminy w rozwój lokalnej gospodarki turystycznej 
z wykorzystaniem dotacji UE (rys. 5)36.

Podsumowanie

Absorpcja rodków finansowych z funduszy Unii Europejskiej przez ba-
dane (ale nie wszystkie) gminy z Dolnego l ska przyczyni a si  bez w tpienia
do intensywnego rozwoju turystyki. Uruchomienie rodków z dotacji UE w po-
wi zaniu ze znacz cymi rodkami w asnymi samorz dów i lokalnych przedsi -
biorców pozytywnie wp yn o na rozwój ró nych form i typów infrastruktury 
turystycznej oraz wykreowanie nowych form turystyki (w tym niszowych), 
pozwoli o tak e na zachowanie walorów rodowiska naturalnego czy kulturo-
wego oraz wzrost poziomu promocji regionu i powstanie nowych, unikatowych 
produktów turystycznych. Obserwowany jest tak e pozytywny wp yw absorpcji 
rodków UE na ogólny wizerunek gmin, popraw  ich atrakcyjno ci turystycznej 

i inwestycyjnej, a w rezultacie mo liwo  nasilenia si  ruchu turystycznego. 
Jednocze nie wzmo ona aktywno  inwestycyjna w turystyce w latach 

2007–2013 b d ca nast pstwem intensywnego wykorzystania funduszy z UE 
mia a tak e negatywne skutki. Wyst pi  szybki wzrost (ukrywanego) zad u enia
samorz dów terytorialnych ze wzgl du na konieczno  zagwarantowania wk a-
du w asnego i problemy z terminowo ci  p atno ci z UE oraz zasad  refinanso-
wania inwestycji po ich zako czeniu. Mo e to mie  istotne znaczenie dla ab-
sorpcji rodków finansowych Unii Europejskiej przez jednostki samorz du tery-
torialnego w okresie programowania 2014–2020.  
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AN ANALYSIS OF ABSORPTION LEVEL OF EU FUNDS

AND ITS DIVERSIFICATION IN THE PROCESS OF TOURIST ACTIVATION 

AND EFFECTIVE TOURIST DEVELOPMENT

OF THE SELECTED COMMUNITIES IN LOWER SILESIA 

Summary

The article presents the results of a qualitative and quantitative diagnosis as well 

as spatial structure of pro-tourist EU funds absorption by the communities in the subur-

ban zones of two large Lower Silesian cities. The level of utilization of EU grants in the 

discussed communities was markedly varied. The article points out the existing causali-

ties between the level of utilization of grants by the units of local government and en-

terprises, and the directions of tourist development on the regional and sub-regional 

level stated in the local policy and planning documents. 

Keywords: tourism, absorption of UE funds for tourism
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FUNKCJE I ZADANIA REGIONALNEJ  
ORAZ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ  
W ASPEKCIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE  

NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

Wa nym ogniwem systemu zarz dzania turystyk  w Polsce s  wyspecjalizowane 

organizacje turystyczne, to jest Polska Organizacja Turystyczna (POT), regionalne 

organizacje turystyczne (ROT) i lokalne organizacje turystyczne (LOT), które przede 

wszystkim wspieraj  i promuj  rozwój turystyki na poszczególnych szczeblach systemu 

zarz dzania turystyk  w Polsce. Rozwój gospodarki turystycznej na szczeblu regional-

nym i lokalnym, uwzgl dniaj cy w asne mo liwo ci i uwarunkowania, powinien pro-

wadzi  do pe nej identyfikacji regionalnych i lokalnych potencja ów, gospodarki i roz-

wi za  dotycz cych mo liwo ci zasilania finansowego, preferencji w zakresie rozwoju 

gospodarczego i sfery konsumpcji, stanu opinii publicznej i wyobra e  o turystyce oraz 

zasad i mechanizmów zastosowania w praktyce idei samodzielno ci, jak i samorz dno-

ci. Ze wzgl du na bogactwo przyrodnicze (Morze Ba tyckie, wybrze e z czystymi 

i szerokimi pla ami, pojezierza z urokliwymi jeziorami, rzekami, lasami), antropoge-

niczne (zabytki), jak i dobr  infrastruktur  turystyczn , jakie oferuje Pomorze Zachod-

nie, w województwie zachodniopomorskim jest zarejestrowanych najwi cej w Polsce 

lokalnych organizacji turystycznych. Walory naturalne i antropogeniczne województwa 

stanowi  dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i lokalnych 

organizacji turystycznych podstaw  dla kreowania produktów turystycznych oraz pro-
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mowania uprawiania rozmaitych form turystyki (od wypoczynkowej po aktywn )

w regionie, a tak e poza nim. 

S owa kluczowe: rozwój regionalny, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, 
województwo zachodniopomorskie, turystyka 

Wprowadzenie

System zarz dzania turystyk  w Polsce tworz , oprócz rz dowej admini-
stracji centralnej oraz administracji samorz dowej, organizacje turystyczne, 
a tak e samorz d gospodarczy oraz zawodowe i spo eczne organizacje zwi zane
z turystyk . Wa nym ogniwem tego systemu s  wyspecjalizowane organizacje 
turystyczne, to jest Polska Organizacja Turystyczna (POT), regionalne organi-
zacje turystyczne (ROT) i lokalne organizacje turystyczne (LOT), które przede 
wszystkim wspieraj  i promuj  rozwój turystyki na poszczególnych szczeblach 
systemu zarz dzania turystyk  w Polsce. Rozwój turystyki krajowej i jej aktyw-
na promocja stanowi  jeden z priorytetów polskiej polityki turystycznej kszta -
towanej przez centraln  oraz samorz dow  administracj  w dziedzinie turystyki. 
W Polsce dzia a 16 regionalnych i oko o 130 lokalnych organizacji turystycz-
nych. Ze wzgl du na cele i zadania, które realizuj  i podejmuj  ROT-y oraz 
LOT-y, organizacje te odgrywaj  istotn  rol  w zakresie rozwoju turystyki na 
obszarze, na którym dzia aj .

Celem artyku u jest przedstawienie dzia alno ci regionalnej organizacji tu-
rystycznej województwa zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT), a tak e Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej „Ziemia Drawska” jako wa nych podmiotów oddzia uj cych na tury-
styk  w regionie.

1. Podmioty wp ywaj ce na rozwój turystyki w regionie 

Poj cie regionu, cho  cz sto u ywane w wielu naukach i dziedzinach y-
cia, nie ma jednoznacznej i powszechnie przyj tej definicji. Pomimo znacznych 
ró nic w uj ciach poj cia „region” przedstawianych w literaturze mo na wy-
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dzieli  pewn  cz  wspóln . Region jest cz ci  przestrzeni, na ogó  u ytko-
wanej przez cz owieka. Tego obszaru nie mo na atwo nazwa  ani wydzieli 1 – 
„region w gospodarce przestrzennej, podobnie jak w geografii, jest obszarem, 
w którym charakter cz ci sk adowych i relacji przestrzennych tworzy pewn
jednolit  spójn  ca o . Ca o  ta jest wyodr bniona z wi kszego obszaru za 
pomoc  specyficznych kryteriów i jest jednolita lub spójna tylko w zakresie 
tych kryteriów” 2. Ma to wa ne znaczenie zw aszcza przy braku jednolitej defi-
nicji poj cia „region”. W literaturze przedmiotu definicje rozwoju regionalnego 
formu owane s  jako punkt wyj cia do rozwa a  dotycz cych polityki gospo-
darczej, transformacji systemowej, polityki regionalnej, programowania rozwo-
ju regionalnego, problemów integracji europejskiej oraz globalizacji3. W sposób 
jednoznaczny rozwój turystyki kszta tuje przestrze  w jej wymiarze gospodar-
czym, spo ecznym i rodowiskowym. Konsekwencje rozwoju turystyki, zarów-
no pozytywne, jak i negatywne, pojawiaj ce si  na tych p aszczyznach w spo-
sób fundamentalny, przyczyniaj  si  do ukszta towania i funkcjonowania sys-
temu spo eczno-gospodarczego na danym obszarze. Wp ywaj  one bowiem na 
tak istotne jego elementy, jak rynek pracy czy koszty funkcjonowania systemu  
(w warunkach wysokiej sezonowo ci oraz wysokich kosztów rodowiskowych), 
skutecznie determinuj c lokalny bud et. Nie bez znaczenia pozostaj  zmiany 
rodowiskowe zachodz ce pod wp ywem turystyki, gdy  ich negatywne konse-

kwencje mog  zaburza  funkcjonowanie systemu spo eczno-gospodarczego,
podnosi  koszty tego funkcjonowania, a w sytuacjach kra cowych spowodowa
utrat  funkcji turystycznej oraz zanik przestrzeni turystycznej (na przyk ad
przez jej przekszta cenie na inny typ przestrzeni funkcjonalnej)4.

Na poziomie regionalnym i lokalnym systemu zarz dzania turystyk  w re-
gionie znajduj  si 5:

a) gminy turystyczne – odpowiedzialne mi dzy innymi za infrastruktur
techniczno-ekonomiczn  turystyki (okre lan  cz sto jako infra-

                                                          
1 Regiony, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 63. 
2  R. Doma ski, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 2002, s. 109. 
3 Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wroc aw 2006, s. 13. 
4  B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kszta towania przestrzeni, Wydawnic-

two Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2004, s. 63. 
5  I. J drzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa 2000, s. 34; Strategie

rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009, s. 145. 
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struktura paraturystyczna lub komplementarna wobec turystyki), czyli 
sie  kanalizacyjn , zaopatrzenie w wod , urz dzenia ochrony rodowi-
ska, urz dzenia sportowo-rekreacyjne, sie  drogow , o wietlenie ulic; 

b) powiaty – odpowiedzialne za zadania ponadgminne, zw aszcza w za-
kresie infrastruktury paraturystyczncj (g ównie drogowej); 

c) województwa samorz dowe – prowadz ce g ównie polityk  turystycz-
n  na poziomie regionu, determinuj ce strategie rozwoju regionu, 
w tym odr bne strategie rozwoju turystyki, które odpowiedzialne s  za 
finansowanie zada  dotycz cych infrastruktury turystycznej ze rod-
ków krajowych oraz programów Unii Europejskiej; 

d) przedsi biorstwa turystyczne – dla których podstaw  dzia alno ci go-
spodarczej jest wiadczenie us ug turystycznych, a wi c przewo nicy 
turystyczni, przedsi biorstwa hotelarskie i gastronomiczne, biura po-
dró y (organizatorzy i po rednicy turystyczni) i inne; 

e) podmioty ukierunkowane na turystyk  – czyli te, które uzupe niaj
podstawow  ofert  produktu turystycznego, a wi c firmy produkuj ce
wyposa enie turystyczne i sportowe, firmy pami tkarskie, wiadcz ce
us ugi wydawnicze i kartograficzne i inne; 

f) podmioty, których przychody po rednio zale  od zg aszanego popytu 
turystycznego – podmioty wiadcz ce us ugi okre lane jako towarzy-
sz ce, a wi c banki i instytucje ubezpieczeniowe, przedsi biorstwa
budowlane, biura projektowe, placówki ochrony zdrowia, rolnictwo, 
rzemios o, sie  handlowa i tym podobne. 

Rozwój gospodarki turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
uwzgl dniaj cy w asne mo liwo ci i uwarunkowania, powinien prowadzi  do 
pe nej identyfikacji regionalnych i lokalnych potencja ów, gospodarki i rozwi -
za  dotycz cych mo liwo ci zasilania finansowego, preferencji w zakresie roz-
woju gospodarczego i sfery konsumpcji, stanu opinii publicznej i wyobra e
o turystyce oraz zasad i mechanizmów zastosowania w praktyce idei samo-
dzielno ci, jak i samorz dno ci6.

Warunkiem skutecznego zarz dzania gospodark  turystyczn  na poziomie 
lokalnym i regionalnym jest ukszta towanie sytemu wspó pracy pomi dzy7:

                                                          
6  A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarz dzanie turystyk  i jej podmiotami w miejscowo ci i re-

gionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wroc aw
2001, s. 50–51. 

7 Strategie rozwoju turystyki w regionie…, s. 147. 
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– jednostkami prowadz cymi dzia alno  gospodarcz ,
– jednostkami samorz du terytorialnego wszystkich szczebli, 
– organizacjami i stowarzyszeniami bran y turystycznej, w tym samorz -

du gospodarczego, 
– regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. 
Wspó prac  samorz dów z przedsi biorcami i organizacjami turystyczny-

mi, a tak e wspó prac  w zakresie regionalnym i lokalnym podtrzymuj  regio-
nalne i lokalne organizacje turystyczne. Jest to formalnie najbardziej zaawan-
sowana forma partnerstwa pomi dzy podmiotami zainteresowanymi rozwojem 
gospodarki turystycznej w uk adzie przestrzennym. Stanowi  one forum wspó -
pracy przedsi biorstw turystycznych, jednostek samorz du terytorialnego, or-
ganizacji i stowarzysze  bran owych w turystyce dzia aj cych na obszarze re-
gionalnym lub lokalnym, ale równie  formu  wspó dzia ania z innymi podmio-
tami zainteresowanymi rozwojem gospodarki turystycznej (podmioty kultural-
ne, sportowe, szko y i uczelnie wy sze kszta c ce na potrzeby turystyki). Wzor-
cowym efektem dzia a  regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych 
w zakresie zarz dzania gospodark  turystyczn  jest mi dzy innymi8:

– generowanie i oddzia ywanie na model organizacji turystyki w obsza-
rze regionalnym lub lokalnym, 

– tworzenie i aktualizowanie systemu informacji turystycznej, 
– kreowanie marek turystycznych, 
– oddzia ywanie na ofert  turystyczn ,
– wspomaganie tworzenia produktu turystycznego obszaru oraz indywi-

dualnych produktów turystycznych powstaj cych na danym obszarze, 
– poszukiwanie mo liwo ci finansowania rozwoju turystyki, 
– wspó tworzenie i wspólne wdra anie strategii rozwoju turystyki, 
– wspomaganie systemu kszta towania kadr turystycznych, 
– marketing turystyczny, w tym promocja. 
Zarz dzanie regionaln  gospodark  turystyczn  wynika g ównie z kompe-

tencji jednostek samorz du terytorialnego. Instrumenty te s  wykorzystywane 
samodzielnie przez jednostki lub we wspó pracy z innymi podmiotami, zw asz-
cza regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, a tak e innymi za-
le nymi od w adz samorz dowych jednostkami gospodarki turystycznej, takimi 
jak placówki informacji turystycznej oraz regionalne agencje rozwoju turystyki. 

                                                          
8  A.S. Kornak, A. Rapacz, op.cit., s. 57. 
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2. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne. Podstawy funkcjonowania 

Do tworzenia i dzia ania regionalnych i lokalnych organizacji turystycz-
nych stosuje si  przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach9, czyli s  one za-
k adane w formie prawno-organizacyjnej jako stowarzyszenia. Nadzór nad 
omawianymi organizacjami sprawuje minister w a ciwy do spraw turystyki 
w Polsce. Cz onkami tych organizacji mog  by  osoby fizyczne i prawne, 
w szczególno ci jednostki samorz du terytorialnego, organizacje zrzeszaj ce
przedsi biorców turystycznych, w tym samorz d gospodarczy i zawodowy, 
a tak e stowarzyszenia dzia aj ce w turystyce. Organizacje te mog  prowadzi
dzia alno  gospodarcz  na skal  s u c  realizacji ich celów i w przedmiocie 
okre lonym w ich statutach10.

Regionalne organizacje turystyczne dzia aj  na poziomie wojewódzkim. 
W ka dym z województw funkcjonuje jedna organizacja tego szczebla. Tabe- 
la 1 przedstawia wykaz regionalnych organizacji turystycznych w Polsce.  
ROT-y s  organizacjami wspó pracy samorz du terytorialnego (zw aszcza sa-
morz du szczebla wojewódzkiego) i bran y turystycznej w zakresie promocji 
obszaru obejmuj cego dzia alno  tej organizacji jako regionu atrakcyjnego 
turystycznie w kraju i zagranic . W zamierzeniach ROT-y maj  stanowi  p asz-
czyzn  wspó pracy w adz samorz dowych województwa, samorz dów powia-
towych i gminnych oraz ich zwi zków, zawodowych organizacji bran owych 
i podmiotów dzia aj cych w turystyce, stowarzysze , fundacji, innych organi-
zacji turystycznych, uczelni i szkó  kszta c cych kadry turystyczne, osób fi-
zycznych, a tak e LOT-ów11.

                                                          
9  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, DzU z 1989 roku,  

nr 20, poz. 104 z pó n. zm. 
10 Turystyka w uj ciu interdyscyplinarnym, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wydawnictwo 

Wy szej Szko y Handlowej we Wroc awiu, Wroc aw 2010, s. 217–221. 
11  Z. Kruczek, P. Zmy lony, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010, s. 139–144. 
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Tabela 1 

Regionalne organizacje turystyczne w Polsce 

Nazwa organizacji Data rejestracji 

Dolno l ska Organizacja Turystyczna – DOT 2000 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – ZROT 2001 
Ma opolska Organizacja Turystyczna – MOT 2001 
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna – PROT 2002 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa wi tokrzyskiego – 
ROTW  2002 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa ódzkiego – ROTW  2002 
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – PROT 2002 
Warmi sko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – WMROT 2003 
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – OROT 2003 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – PROT 2003 
Wielkopolska Regionalna Organizacja Turystyczna – WROT 2003 
Lubuska Organizacja Turystyczna – LOTUR 2004 

l ska Organizacja Turystyczna – OT 2004 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – LROT 2004 
Kujawsko-Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – K-POT 2006 
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna – MROT 2006 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.pot.gov.pl (11.03.2013); 
http://www.forumlot.pl (11.03.2013); J. Borzyszkowski, Organizacja i zarz dza-
nie turystyk  w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 66. 

Lokalne organizacje turystyczne s  organizacjami wspó pracy jednostek 
samorz du terytorialnego (gmin i powiatów) oraz lokalnej bran y turystycznej, 
tworzonymi w obr bie obszaru atrakcyjnego turystycznie. W przeciwie stwie
do regionalnych organizacji turystycznych LOT-y nie s  ograniczone granicami 
administracyjnymi województw. Dzia alno  LOT-ów mo e wykracza  poza 
teren gminy lub powiatu, na terenie których zlokalizowane s  atrakcje tury-
styczne, a nawet obejmowa  teren jednostek po o onych w dwóch lub wi cej
województwach12. Na rysunku 1 przedstawiono rozmieszczenie lokalnych or-
ganizacji turystycznych w Polsce. Rysunek wskazuje na wyra ne zró nicowanie
przestrzenne LOT-ów w zakresie poszczególnych województw. Najwi cej zare-
jestrowanych lokalnych organizacji turystycznych w Polsce jest na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego (23 LOT-y) i pomorskiego (21 LOT-ów).  

                                                          
12  J. Borzyszkowski, Organizacja i zarz dzanie turystyk  w Polsce, CeDeWu, Warszawa 

2011, s. 82–85. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie LOT-ów w Polsce 

ród o: http://www.forumlot.pl (12.03.2013). 

Regionalne organizacje turystyczne powinny by  p aszczyzn  wspó pracy 
w adz samorz dowych województwa, organizacji bran owych oraz lokalnych 
organizacji turystycznych, a lokalne organizacje turystyczne powinny stanowi
podstaw  wspó pracy w adz lokalnych oraz przedsi biorców sektora turystyki.
Cz onkami ROT-ów i LOT-ów powinny by  podmioty, które wymienione zo-
sta y w tabeli 2. 

Tabela 2 

Cz onkowie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych 

Cz onkowie ROT-ów Cz onkowie LOT-ów 
a) urz d marsza kowski;
b) regionalny samorz d gospodarczy – izby 

turystyki;  
c) regionalne organizacje bran owe – stowa-

rzyszenia, fundacje, zwi zki i tym podobne;  
d) lokalne organizacje turystyczne dzia aj ce

na obszarze danego województwa;
e) uczelnie kszta c ce kadry i prowadz ce

badania dla turystyki; 
f) przedstawiciele lokalnej bran y turystycznej; 
g) inne podmioty zainteresowane rozwojem 

turystyki w województwie. 

a) miasta i gminy, na terenie których dzia a
LOT;

b) powiaty b d ce terenem dzia ania LOT-u;
c) lokalne organizacje bran owe – stowarzy-

szenia, fundacje, zwi zki i tym podobne;  
d) wszystkie podmioty gospodarcze prowa-

dz ce dzia alno  w sferze szeroko poj -
tych us ug turystycznych i paraturystycz-
nych.  

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Strategia Grupy Partnerskiej – „Lokalna
Organizacja Turystyczna Koszalin jako efektywne narz dzie rozwoju sektora tu-
rystyki”, Forum Turystyki Regionów, Instytut Wspierania Turystyki, Szczecin 
2011, publikacja dost pna na stronie internetowej http://www.iwt.org.pl 
(11.03.2013), J. Borzyszkowski, Organizacja i zarz dzanie turystyk  w Polsce,
CeDeWu, Warszawa 2011, s. 64. 
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ROT-y dzia aj  na obszarach województw. Warunkiem ich utworzenia jest 
przyst pienie do tej organizacji urz du marsza kowskiego danego regionu. 
LOT-y funkcjonuj  na obszarze gminy, kilku gmin lub te  w rejonach o ukszta -
towanej funkcji turystycznej. Dlatego cz onkami LOT-ów s  samorz dy gminne 
i powiatowe, a tak e inne podmioty (w tym gospodarcze) zainteresowane roz-
wojem turystyki i kszta towaniem wspó pracy dotycz cej lokalnej gospodarki 
turystycznej. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne stanowi  forum 
wspó pracy przedsi biorstw turystycznych dzia aj cych w obszarze regional-
nym lub lokalnym oraz formu  wspó dzia ania z innymi podmiotami (szko ami 
i uczelniami wy szymi kszta c cymi dla potrzeb turystyki, podmiotami kultu-
ralnymi, sportowymi) zainteresowanymi rozwojem turystyki13.

3. Cele i zadania ROT-ów i LOT-ów 

Ustawa o POT nie okre la odr bnych zada  dla ROT-ów i LOT-ów. 
Zgodnie z jej postanowieniami podstawowy zakres ich dzia a  obejmuje14:

a) promocj  turystyczn  obszaru ich dzia ania;
b) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej; 
c) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji 

infrastruktury turystycznej; 
d) wspó prac  z Polsk  Organizacj  Turystyczn .
Si  stymulacji ROT-ów w zakresie rozwoju turystyki w regionie wyzna-

czaj  ich poszczególne zadania statutowe. Do najwa niejszych zada  regional-
nych organizacji turystycznych w tym aspekcie nale 15:

a) koordynowanie dzia a  promocyjnych w województwie; 
b) tworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej – w celu za-

pewnienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu o lo-

                                                          
13  A. Panasiuk, Instrumenty polityki turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym,

w: Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i mi dzynarodo-
wym, red. M. Jalinik, A. Sierpi ska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia ostockiej, Bia ystok 
2011, s. 99. 

14  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU z 1999 
roku, nr 62, poz. 689 z pó n. zm.  

15  http://www.pot.gov.pl (11.03.2013). 
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kalne punkty informacji turystycznej oraz w czenie w krajowe roz-
wi zania systemu informacji turystycznej; 

c) promocja walorów turystycznych regionu w kraju i zagranic ;
d) stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie 

(zapewnienie wysokiej jako ci produktu turystycznego zdolnego spro-
sta  konkurencji mi dzynarodowej); 

e) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i moderni-
zacji infrastruktury turystycznej; 

f) inspirowanie do tworzenia i pomoc w budowaniu lokalnych organiza-
cji turystycznych w regionie; 

g) doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki; 
h) prowadzenie bada  i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki. 
ROT-y odpowiadaj  za spójno  dzia a  promocyjnych i realizacj  za o-

e  strategicznych na szczeblu regionalnym (wojewódzkim). W przypadku 
ROT-ów istotn  kwesti  jest odpowiednie planowanie oraz kumulowanie in-
formacji dotycz cych wszystkich kwestii zwi zanych z turystyk  na terenie 
województwa, zw aszcza w kontek cie kreacji produktów turystycznych, a tak-
e prowadzonych przez inne instytucje dzia a  zwi zanych z promocj  regionu. 

W swoich dzia aniach ROT-y powinny wspó pracowa ci le z LOT-ami funk-
cjonuj cymi na terenie danego województwa. ROT-y powinny do o y  wszel-
kich stara , aby kalendarze imprez skupiaj ce informacje z ca ego regionu by y
przygotowywane z odpowiednio du ym wyprzedzeniem, aby planowa  dzia a-
nia promocyjne (imprezy targowe, wydawnictwa promocyjne, imprezy studyj-
ne) w skali roku16. Wspó praca ROT-ów w zakresie turystyki nie powinna ogra-
nicza  si  tylko do LOT-ów, ale przede wszystkim obejmowa  kilka innych 
podmiotów, do których nale : urz d marsza kowski, samorz d lokalny, izby 
turystyczne i gospodarcze oraz inne podmioty oko oturystyczne. 

Do najistotniejszych zada  lokalnych organizacji turystycznych nale 17:
a) integracja spo eczno ci lokalnej, g ównie jednostek samorz du lokal-

nego i bran y turystycznej; 
b) kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) 

wokó  lokalnych atrakcji turystycznych; 

                                                          
16 Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarz dzania i promocji turystyki w Polsce, Polska 

Organizacja Turystyczna, Warszawa, lipiec 2009 ; http://www.wot.org.pl (12.03.2013). 
17  http://www.pot.gov.pl (12.03.2013). 
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c) gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turys-
tycznych; 

d) utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej. 
LOT-y odpowiadaj  za spójno  dzia a  zwi zanych z kreacj  produktu 

turystycznego na szczeblu lokalnym i czuwaj  nad w a ciwym i efektywnym 
przebiegiem dzia a  promocyjnych, na przyk ad opracowywaniem kalendarzy 
imprez i wydarze  wraz ze szczegó owymi programami i przekazywaniem ich 
do ROT-ów18.

Cele i zakres dzia a  poszczególnych regionalnych i lokalnych organizacji 
mog  si  ró ni  w zale no ci od terytorium, na którym dzia a organizacja, po-
siadanych przez region walorów i atrakcji turystycznych, rodzaju kreowanych 
produktów turystycznych, przyj tego statutu, posiadanych rodków pieni nych 
i mo liwo ci finansowych, a tak e wzajemnej wspó pracy i partnerstwa  
ROT-ów z poszczególnymi lokalnymi organizacjami turystycznymi w regionie.  

4. ZROT i LOT-y oraz ich wp yw na turystyk
 w województwie zachodniopomorskim 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje Zachodnio-
pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (ZROT). ZROT powo ano
15 lutego 2001 roku w formie zwi zku stowarzysze . Cz onkami ZROT-u jest 

cznie 95 podmiotów, w tym19 podmioty z ramienia samorz du (urz d mar-
sza kowski, powiaty, gminy, miasta), stowarzyszenia i izby turystyczne, firmy 
komercyjne (mi dzy innymi hotele, biura podró y), szko y i o rodki kultury, 
instytucja oko obiznesowa (Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalne-
go S.A). Cel dzia alno ci oraz podstawowe zadania ZROT-u zaprezentowane 
zosta y w tabeli 3. 

                                                          
18 Kodeks Dobrych Praktyk…; http://www.wot.org.pl (12.03.2013). 
19  http://www.zrot.pl (12.03.2013). 
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Tabela 3 

Cele dzia alno ci i podstawowe zadania  

Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
Cele dzia alno ci: Podstawowe zadania: 

a) kreowanie wizerunku województwa za-
chodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego 
turystycznie;

b) integrowanie rodowisk samorz du terytorial-
nego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, 
instytucji i organizacji zainteresowanych roz-
wojem turystycznym województwa zachodnio-
pomorskiego; 

c) zwi kszanie liczby turystów odwiedzaj cych
województwo zachodniopomorskie; 

d) dzia anie na rzecz wzrostu wp ywów z turystyki; 
e) stworzenie regionalnego systemu informacji 

turystycznej oraz w czenie go w krajowe za-
rz dzanie systemem „it”; 

f) inicjowanie tworzenia i wspomaganie dzia al-
no ci lokalnych organizacji turystycznych; 

g) dzia anie na rzecz poprawy infrastruktury turys-
tycznej;

h) koordynacja dzia a  promocyjnych podejmo-
wanych w województwie zachodniopomor-
skim; 

i) kumulowanie rodków finansowych na rzecz 
rozwoju turystyki; 

j) stworzenie platformy wspó pracy podmiotów 
gospodarczych turystyki z w adzami regional-
nymi i krajowymi; 

k) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym 
rozwoju przedsi biorczo ci;

l) wspomaganie rozwoju wspólnot i spo eczno ci
lokalnych; 

m) dzia anie na rzecz ochrony zwierz t, ekologii 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

n) wyst powanie na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i wspó pracy mi dzy 
spo ecze stwami; 

o) dzia anie na rzecz krajoznawstwa, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

p) dzia anie na rzecz wzrostu bezpiecze stwa
w kontek cie rozwoju ruchu turystycznego 
i zagro enia przest pczo ci  typow  dla obsza-
rów turystycznych, w tym przest pczo ci
w ród dzieci i m odzie y;

q) dzia anie na rzecz propagowania i uprawiania 
sportu w ród dzieci i m odzie y;

r) prowadzenie dzia alno ci edukacyjno-szkole-
niowej dla dzieci i m odzie y.

a) promocja województwa zachodniopomorskiego 
w kraju i za granic  poprzez: organizowanie 
prezentacji potencja u turystycznego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego na targach i wysta-
wach turystycznych; organizowanie imprez 
promocyjnych; publikacj  wydawnictw i mate-
ria ów promocyjnych; organizacj  wizyt stu-
dialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych 
oraz przedstawicieli touroperatorów; 

b) inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju  
i promocji regionalnych i lokalnych produktów 
turystycznych;

c) organizacja i prowadzenie regionalnego systemu 
informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji 
miejsc; 

d) inicjowanie bada  rynku turystycznego, udzia
w badaniach statystycznych i marketingowych; 

e) wyra anie opinii o projektach rozwi za  praw-
nych i organizacyjnych maj cych wp yw na re-
alizacje celów statutowych organizacji; 

f) delegowanie swoich przedstawicieli do uczest-
nictwa w pracach instytucji dzia aj cych na 
rzecz rozwoju turystyki, prowadzenie woje-
wódzkiego Centrum Informacji Turystycznej; 

g) opracowywanie rocznych kalendarzy imprez 
kulturalnych i turystycznych; 

h) wspó praca z Polsk  Organizacj  Turystyczn
i jej o rodkami za granic ;

i) wspó praca z lokalnymi organizacjami tury-
stycznymi oraz innymi organizacjami bran o-
wymi sektora turystyki; 

j) popieranie rozwoju kszta cenia zawodowego 
oraz inspirowanie i organizowanie dokszta cania
i doskonalenia zawodowego w dziedzinie tury-
styki;

k) podejmowanie wszelkich innych form s u cych
realizacji zada  statutowych. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Statutu ZROT, za: http://www.zrot.pl (12.03.2013). 
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Wa nym zadaniem realizowanym przez ZROT jest projekt „Zachodniopomor-
ski Szlak eglarski – sie  portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, wspó -
finansowany z funduszy Unii Europejskiej20. Projekt obejmuje budow  infra-
struktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczeci -
skiego, w Szczecinie oraz na wybrze u Ba tyku. 

Celem projektu jest21:
a) rozwój konkurencyjnego produktu turystyki wodnej w Polsce poprzez 

budow  i modernizacj  portów i przystani eglarskich Pomorza Za-
chodniego;

b) rozwój gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego i aktywizacja 
gospodarcza poszczególnych miejscowo ci na trasie Zachodniopomor-
skiego Szlaku eglarskiego, tworzenie nowych miejsc pracy zwi za-
nych z obs ug  ruchu turystycznego; 

c) wzmocnienie roli turystyki wodnej i mo liwo ci uprawiania sportów 
wodnych w Polsce pó nocno-zachodniej i w regionie pogranicza pol-
sko-niemieckiego, a tym samym zbudowanie silnego markowego pro-
duktu turystycznego w Polsce, odznaczaj cego si  niezachwian  pozy-
cj  i wysok  niezale no ci  w funkcjonowaniu w warunkach gospo-
darki rynkowej; 

d) powstanie nowej oferty turystycznej, zró nicowanie ofert istniej cych 
na bazie sieciowego produktu turystyki wodnej i przyci gni cie na 
Pomorze Zachodnie nowej grupy turystów – eglarzy, rodzin z dzie -
mi oraz niepe nosprawnych, szczególnie z rynku niemieckiego; 

e) wyd u enie sezonu turystycznego na Pomorzu Zachodnim w oparciu 
o nowy unikatowy zintegrowany produkt turystyki wodnej – przyrod-
niczej i kulturowej. 

W województwie zachodniopomorskim s  zarejestrowane 23 LOT-y22.
Wi kszo  z tych organizacji nie anga uje si  czynnie w promocj  i rozwój 
turystyczny obszaru obj tego ich zakresem dzia ania. Tabela 4 przedstawia 
LOT-y zarejestrowane w województwie zachodniopomorskim. 

                                                          
20 ród o dofinansowania projektu: dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gos-

podarka 2007–2013, Dzia anie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregio-
nalnym. 

21  http://www.zrot.pl (12.03.2013). 
22  http://www.forumlot.pl (12.03.2013). 
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Tabela 4 

Lokalne organizacje turystyczne w województwie zachodniopomorskim 

Nazwa organizacji Siedziba 
Szczeci ska Organizacja Turystyczna Szczecin 
Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo Borne Sulinowo 
Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek Czaplinek 
Zwi zek Portów i Przystani Morskich Lokalna Organizacja Tury-
styczna Zachodniopomorskiego Szlaku eglarskiego Szczecin 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Wokó  Drawy” Drawno 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” Drawsko Pomorskie 
Goleniowska Organizacja Turystyczna Goleniów 
Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry Gryfino 
Kamie ska Organizacja Turystyczna Kamie  Pomorski 
Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Pars ty Karlino 
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu obeskiego obez
Miele ska Lokalna Organizacja Turystyczna Mielno 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Polodowcowa Kraina Drawy 
i D bnicy” Po czyn-Zdrój 
Rewalska Organizacja Turystyczna Rewal 
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie Sianów 
Dar owska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu 
Wieprzy, Grabowej i Unie ci (DARLOT) S awno
Stargardzka Organizacja Turystyczna Stargard Szczeci ski
Stepnicka Organizacja Turystyczna „Nie tylko dla Or ów” Stepnica 
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna Szczecinek 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.forumlot.pl (12.03.2013). 

Jedn  z czynnie dzia aj cych lokalnych organizacji turystycznych w wo-
jewództwie zachodniopomorskim jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Zie-
mia Drawska”. Obejmuje ona swoim zasi giem dzia ania malownicze tereny 
Pojezierza Drawskiego. Poza promocj  ziemi drawskiej oraz zadaniami podob-
nymi do tych, które spoczywaj  na ka dej z lokalnych organizacji turystycz-
nych, interesuj cymi celami dzia alno ci LOT „Ziemia Drawska” s  mi dzy 
innymi: planowanie imprez turystycznych, propagowanie i podejmowanie dzia-
a  na rzecz ekologii i ochrony rodowiska, promocja i rozwój turystyki wiej-

skiej, standaryzacja us ug turystycznych. Swoje cele LOT „Ziemia Drawska” 
realizuje mi dzy innymi poprzez23:

                                                          
23 Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Drawska” dost pny na stronie inter-

netowej http://www.ziemiadrawska.pl (12.03.2013). 
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a) wspó prac  z organami administracji rz dowej i samorz dowej, POT, 
regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, podmiotami 
gospodarczymi, a tak e organizacjami spo ecznymi i innymi podmio-
tami dzia aj cymi na rzecz rozwoju turystyki; 

b) prowadzenie bada  w zakresie turystyki (gromadzenie danych i ich 
analiza), prowadzenie informacji turystycznej, prowadzenie dzia alno-
ci wystawienniczej i wydawniczej, prowadzenie akcji promocyjnych 

w zakresie turystyki; 
c) opracowanie kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, sporto-

wych i gospodarczych; 
d) organizacj  szkole  i konferencji, organizacj  konkursów; 
e) udzia  w imprezach promocyjnych i handlowych, w tym gie dach

i targach krajowych oraz zagranicznych; 
f) pozyskiwanie rodków pomocowych dla realizacji celów statutowych. 
LOT „Ziemia Drawska” prowadzi w asn  stron  internetow 24. Na stronie 

organizacji oprócz informacji podstawowych, to jest logo, statutu, cz onków,
danych kontaktowych, znajduj  si  informacje dotycz ce pogody na Pojezierzu 
Drawskim, a tak e propozycje aktywnego sp dzenia wolnego czasu – sp ywy 
kajakowe czy paintball. 

Podsumowanie

Podstaw  systemu promocji turystyki w Polsce stanowi  regionalne i lo-
kalne organizacje turystyczne. Ze wzgl du na bogactwo przyrodnicze (Morze 
Ba tyckie, wybrze e z czystymi i szerokimi pla ami, pojezierza z urokliwymi 
jeziorami, rzekami, lasami), antropogeniczne (zabytki), jak i dobr  infrastruktu-
r  turystyczn , które oferuje Pomorze Zachodnie, w województwie zachodnio-
pomorskim jest zarejestrowanych najwi cej lokalnych organizacji turystycz-
nych. Walory naturalne i antropogeniczne województwa stanowi  dla ZROT 
i lokalnych organizacji turystycznych podstaw  dla kreowania produktów tury-
stycznych oraz promowania uprawiania rozmaitych form turystyki (od turystyki 
wypoczynkowej po aktywn ) w regionie, a tak e poza nim. 

                                                          
24  http://www.ziemiadrawska.pl (12.03.2013). 
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Dzia ania Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
oraz LOT „Ziemia Drawska” mog  przyczynia  si  do rozwoju turystyki w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. Przede wszystkim od dzia a  tych organiza-
cji zale y obecny i przysz y stan rozwoju gospodarczego omawianego regionu. 
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FUNCTIONS AND TASKS OF LOCAL AND REGIONAL TOURISM

ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF THE TOURISM DEVELOPMENT 

IN THE REGION ON EXAMPLE  

OF WESTERN POMERANIAN VOIVODESHIP 

Summary

An important link tourism management system in Poland are specialized tourist 

organizations such as the Polish Tourist Organization (POT), regional tourism organiza-

tions (ROT) and local tourist organizations (LOT) that primarily are supported and 

promoted the development of tourism at different system levels of tourism management 

in Poland. The development of tourism economy at regional and local level, takes into 

account their own abilities and determinants, should lead to a complete identification of 

regional and local potentials, the economy and possible solutions to the financial power, 

preferences in for economic development and the sphere of consumption, the state of 

public opinion and perceptions of tourism and principles and mechanisms put into prac-

tice the idea of self-reliance and self-governance. Due to the natural wealth (the Baltic 

Sea, coast with clean and wide beaches, lake with charming lakes, rivers, forests), an-

thropogenic (antiques) as well as a good tourist infrastructure that offers Western Po-

merania, in Western Pomeranian Voivodeship has registered many local tourist organi-

zations. Natural values and anthropogenic region are formed for ZROT and local tourist 

organizations a basis for new tourist products and to promote the practice of various forms 

of tourism (from the leisure tourism to active tourism ) in the region and besides it. 

Keywords: regional development, local and regional tourism organization, Western 
Pomeranian Voivodeship, tourism

Translated by Marta Bordun 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Renata Jaroszewska-Brudnicka 
Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu 

FUNDUSZE UNIJNE  
WSPARCIEM DLA ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ  

W BYDGOSKO-TORU SKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM 

Streszczenie 

Turystyka odgrywa znacz c  rol  w gospodarkach wielu obszarów, szczególnie 

tych, które dysponuj  wysokiej klasy dziedzictwem kulturowym. Wspó cze nie dzi ki 

wsparciu finansowemu z funduszy unijnych realizowanych jest szereg projektów za-

równo inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych, których celem jest wzmacnianie pozy-

cji regionów na rynku atrakcji turystycznych. Nale y tworzy  zasady zarz dzania „iko-

nami”. Podejmowane starania w celu przyci gni cia turystów musz  uwzgl dnia

zmieniaj ce si  uwarunkowania popytowe. Z ca  pewno ci  realizacja przedsi wzi

finansowanych z funduszy unijnych z przeznaczeniem na turystyk  przek ada si  na 

szerokie spektrum korzy ci, które z kolei trudno precyzyjnie oceni . Niew tpliwie 

kszta tuj cy si  Bydgosko-Toru ski Obszar Metropolitalny ma potencja , by wzmocni

swoj  pozycj  konkurencyjn  na turystycznej mapie Polski i Europy.  

S owa kluczowe: BTOM, fundusze unijne, funkcje metropolitalne, oferta turystyczna 

Wprowadzenie

Cech  charakterystyczn  wspó czesnego rozwoju spo eczno-gospodar-
czego jest proces metropolizacji przejawiaj cy si  wzrastaj c  rol  metropolii  
i kszta tuj cego si  pod jej wp ywem obszaru metropolitalnego. Specyficzny 
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pod wzgl dem funkcjonalnym obszar metropolitalny koncentruje z regu y wi k-
szo  kapita u spo ecznego i ekonomicznego regionu i jest jednocze nie – jak 
podkre la si  w koncepcjach przestrzennego zagospodarowania – „motorem 
rozwoju” spo eczno-gospodarczego i integracji z gospodark wiatow 1. Szcze-
góln  rol  w procesie metropolizacji odgrywa rozwój funkcji metropolitalnych, 
dzi ki którym mo liwe jest zdobywanie przewagi danej jednostki osadniczej 
nad innymi w obr bie jakiego  obszaru i oznacza jednocze nie, e istnieje hie-
rarchiczna struktura metropolizacji, to jest na poziomie regionalnym, krajowym, 
kontynentalnym czy globalnym. Zdaniem T. Markowskiego i T. Marsza a funk-
cje metropolitalne mo na ujmowa  na dwa sposoby2. Po pierwsze, jako funkcje 
egzogeniczne o zasi gu co najmniej ponadregionalnym, po drugie, jako funkcje 
polegaj ce na pe nieniu dzia alno ci us ugowej najwy szego rz du (polityczne, 
religijne, administracyjne, kulturalne, naukowe, edukacyjne, turystyczne, go-
spodarcze, finansowe, komunikacyjne, informacyjne). Jak zauwa aj  autorzy, 
o metropolitalno ci danej dzia alno ci decyduje przede wszystkim zasi g od-
dzia ywania i powi zania z innymi metropoliami, w mniejszym za  stopniu – jej 
rodzaj i stopie  specjalizacji.

Niniejsze opracowanie ma na celu analiz  mo liwo ci rozwoju turystycz-
nych funkcji metropolitalnych w granicach Bydgosko-Toru skiego Obszaru 
Metropolitalnego. Przyj to, e turystyka mo e by  czynnikiem rozwoju oraz 
integracji regionalnej zarówno w przestrzeni województwa kujawsko-pomor-
skiego, jak i w przestrzeni metropolitalnej, z dwoma silnymi o rodkami, które 
tworz  „rdze ” tego uk adu. Celem opracowania jest równie  wskazanie roli 
funduszy unijnych wspieraj cych rozwój turystyki na badanym obszarze.  

Dla celów niniejszego opracowania przyj to autorsk  wersj  delimitacji 
BTOM3, zgodnie z któr  Bydgosko-Toru ski Obszar Metropolitalny tworz

                                                          
1  W. Maik, Procesy metropolizacji w województwie kujawsko-pomorskim: od aglomera-

cji bydgosko-toru skiej do bydgosko-toru skiego obszaru metropolitalnego (program badawczy),
dokument niepublikowany, Centrum Studiów Metropolitalnych WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
2012.

2  T. Markowski, T. Marsza , Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Prob-
lemy i poj cia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006. 

3 Delimitacja przebieg a dwuetapowo. Etap 1. Wykorzystuj c metod  sum standaryzo-
wanych, skonstruowano sumaryczny wska nik urbanizacji. Przyj to 5 cech opisuj cych 3 p asz-
czyzny urbanizacji: demograficzn , ekonomiczn  i przestrzenn . Etap 2. Ostateczny zasi g ob-
szaru metropolitalnego wyznaczono na podstawie analizy powi za  funkcjonalnych – dojazdów 
do pracy. D. Soko owski, R. Jaroszewska-Brudnicka, W. Giera czyk, M. Radwa ska, B. Szyda, 
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miasta g ówne, zwane o rodkami metropolitalnymi: Bydgoszcz i Toru , oraz 
zbiór jednostek osadniczych silnie z nimi zintegrowanych funkcjonalnie i prze-
strzennie. S  to 24 jednostki administracyjne obejmuj ce 15 gmin wiejskich,  
8 miejsko-wiejskich i 1 miasto (rys. 1). Nale y jednak zauwa y , e w uj ciu
statystycznym zasi g terytorialny BTOM pokrywa si  z utworzonym 1 stycznia 
2008 roku podregionem bydgosko-toru skim (NTS 3) i obejmuje dwa miasta na 
prawach powiatu: Bydgoszcz i Toru  oraz ich powiaty ziemskie. 

Rys. 1. Zasi g Bydgosko-Toru skiego Obszaru Metropolitalnego 

ród o: opracowanie w asne.

1. BTOM – charakterystyka obszaru bada

Bydgoszcz i Toru  stanowi  unikalny w skali kraju uk ad osadniczy, po-
cz tkowo zwany aglomeracj  bydgosko-toru sk , wspó cze nie – Bydgosko- 

                                                          
Delimitacja Bydgosko-Toru skiego Obszaru Metropolitalnego na tle uj  historycznych, w dru-
ku.
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-Toru skim Obszarem Metropolitalnym (BTOM). Miasta s  najwi kszymi bie-
gunami wzrostu w województwie kujawsko-pomorskim, a podzia  w zakresie 
zarz dzania województwem wytworzy  dualny uk ad polityczno-administra-
cyjny. Bydgoszcz jest siedzib  administracji rz dowej, a Toru  – samorz du
województwa. S  to dwa miasta o funkcjach komplementarnych, zw aszcza
w zakresie szkolnictwa wy szego i dzia alno ci gospodarczej. Bipolarno  uk a-
du podkre la równie  wzgl dnie niewielka odleg o  mi dzy miastami, po o o-
nymi po przeciwnych stronach rzeki Wis y. Warto zauwa y , e wraz z poja-
wieniem si  koncepcji traktowania tych dwóch s siednich miast jako zintegro-
wanego uk adu osadniczego (w po owie XX wieku), zapocz tkowana zosta a
dyskusja na temat zasadno ci takiego uj cia. Kolejne opracowania4, w zale no-
ci od przyj tych kryteriów delimitacji obszaru lub celów, dla których by y

przygotowywane, opowiada y si  b d  za traktowaniem tego uk adu jako ca o-
ci, b d  roz cznie5.

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 maja 
2003 roku zapisano: „Obecne zwi zki Bydgoszczy i Torunia z ich regionalnym 
zapleczem s  wyra ne i w licznych dziedzinach bardzo silne, niemniej stwier-
dza si  niedorozwój ich niektórych funkcji metropolitalnych. Osi gni cie jesz-

                                                          
4  Przegl d koncepcji bydgosko-toru skiego uk adu osadniczego przedstawiono w kilku 

opracowaniach, mi dzy innymi D. Soko owski, R. Jaroszewska-Brudnicka, W. Giera czyk, 
M. Radwa ska, B. Szyda, op.cit.

5  Jak zauwa a W. Maik (Bydgosko-toru ski obszar metropolitalny jako czynnik rozwoju 
i integracji województwa kujawsko-pomorskiego, w: Przekszta cenia struktur regionalnych. 
Aspekty spo eczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. S. Ciok, P. Migo , Uniwersytet Wroc awski, 
Wroc aw 2010), do pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku teza o odr bno ci uk adów Byd-
goszczy i Torunia znajdowa a swoje potwierdzenie w faktach: oba miasta rozdzielone by y prze-
strzeni  s abo zurbanizowan , s abo zaludnion  i silnie zalesion ; strefy wp ywów g ównych 
miast by y roz czne przestrzennie, a ci enie g ównych o rodków miejskich skierowane na 
zewn trz (Bydgoszcz na pó noc i po udnie, Toru  na wschód), na zewn trz (w podanych kierun-
kach) rozwija y si  strefy podmiejskie obu miast; przestrze  wokó  Bydgoszczy i Torunia by a
w fazie koncentracji rdzeniowej, to znaczy obszary rdzeniowe (Bydgoszcz, Toru ) wykazywa y
szybszy wzrost liczby ludno ci ni  strefy otaczaj ce. Jednak po 1990 roku stwierdzono sympto-
my przechodzenia do fazy koncentracji rozwini tej (suburbanizacji) na obszary po o one poza 
g ównymi o rodkami oraz mi dzy nimi (W. Maik, D. Soko owski, R. Brudnicki, Proces trans-
formacji gospodarki i zmiany struktury przestrzennej aglomeracji Bydgoszczy i Torunia,
w: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: II, red. P. Korcelli, „Zeszyty Instytutu Geo-
grafii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN” 1996, nr 42). W rezultacie procesów deglome-
racyjnych, przejawiaj cych si  w postaci rozwoju demograficznego, gospodarczego i przestrzen-
nego stref podmiejskich, nast puje wzmacnianie zwi zków funkcjonalnych w ramach uk adów
osadniczych Bydgoszczy i Torunia. Co prawda, w porównaniu z innymi obszarami metropolital-
nymi w Polsce g sto  zjawisk jest stosunkowo niewielka, zauwa alne jest natomiast nasilenie 
procesów.



Fundusze unijne wsparciem dla rozwoju funkcji turystycznej… 97

cze wy szego potencja u intelektualnego, gospodarczego, poprawa dost pno ci
komunikacyjnej zwi kszy ich konkurencyjno  w wymiarze tak krajowym, jak 
i mi dzynarodowym. W d u szym okresie czasu aglomeracja ta ma szanse sta
si  jednym z europoli Europy rodkowej”6. Aktualnie BTOM zosta  wskazany 
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (dokumenty z lat: 
2010 i 2011) jako jeden z 10 planowanych obszarów metropolitalnych w Polsce7.

Przyjmuj c, e bydgosko-toru ski uk ad osadniczo-funkcjonalny nie jest 
w pe ni wykszta conym obszarem metropolitalnym, nale y zidentyfikowa
i wzmacnia  te funkcje, których znaczenie ma charakter ponadregionalny, by 
w przysz o ci mog y one wspó tworzy  to samo  metropolitaln , przyczynia-
j c si  do budowania konkurencyjno ci BTOM. Warto zatem zwróci  uwag  na 
istotne czynniki potencja u rozwojowego analizowanego obszaru, do których 
zaliczy  mo na:

– sta e podstawy istnienia i rozwoju g ównych miast, 
– po o enie obszaru metropolitalnego, 
– potencja  spo eczno-demograficzny, 
– potencja  gospodarczy i atrakcyjno  inwestycyjn ,
– wykszta con  struktur  spo eczn  i techniczn ,
– warunki ycia, 
– atrakcyjno  turystyczno-kulturow .
Czynniki te cznie okre laj  mo liwo ci rozwoju analizowanego uk adu,

jego atrakcyjno  lokalizacyjn  oraz rang  w strukturze regionu i kraju. Wa -
nym elementem potencja u rozwojowego BTOM, a w szczególno ci g ównych 
miast obszaru, jest jego atrakcyjno  turystyczno-kulturowa. Wynika ona 
przede wszystkim z d ugiej i bogatej przesz o ci historycznej o rodków miej-
skich. Toru , który prawa miejskie otrzyma  w 1233 roku, jest wa nym o rod-
kiem turystycznym z uwagi na cenne walory zwi zane z jego histori  i zabyt-
kami. Toru ska Starówka, uk ad urbanistyczno-architektoniczny o rednio-
wiecznej genezie, zosta a wpisana na „List wiatowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Przyrodniczego UNESCO”. Wyst puj  tutaj cenne gotyckie, renesanso-

                                                          
6 Plan zagospodarowania przestrzennego woj. kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomor-

skie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we W oc awku, W oc awek 2003. 
7 W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 nie wskazano granic ob-

szarów metropolitalnych. Zadanie to powierzono w a ciwym zespo om, w sk ad których b d
wchodzi  przedstawiciele w a ciwych resortów, a tak e przedstawiciele jednostek samorz du
terytorialnego: urz dów miast wchodz cych w sk ad obszaru metropolitalnego, urz dów mar-
sza kowskich oraz wojewódzkich jednostek planowania przestrzennego. 
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we i barokowe budowle (mi dzy innymi ratusz, ko cio y: katedra w. Janów, 
ko ció  Wniebowst pienia NMP, kamienice mieszcza skie, spichrze, fragmenty 
redniowiecznej fortyfikacji z trzema zachowanymi bramami, ruiny zamku 

krzy ackiego). Atrakcje turystyczne ponad 660-letniej Bydgoszczy (prawa 
miejskie w 1346 roku) to mi dzy innymi: Kana  Bydgoski8, Bydgoska Wenecja 
z Wysp  M y sk , Bydgoski Tramwaj Wodny, Le ny Park Kultury i Wypoczyn-
ku w My l cinku, zespó  zabytkowych spichrzy nad Brd , katedra w. Miko aja
i Marka, monumentalna bazylika mniejsza w. Wincentego á Paulo. 

Oba miasta s  tak e wa nymi o rodkami kulturalnymi w skali kraju i re-
gionu (teatry, opera, filharmonia, muzea, galerie sztuki). Corocznie organizo-
wane s  tutaj imprezy kulturalne o zasi gu mi dzynarodowym i krajowym: 
festiwale (w Toruniu: Mi dzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki Krajów Nad-
ba tyckich, Mi dzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, w Bydgoszczy: 
Mi dzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdj  Filmowych Plus Camerimage, 
Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoskie Impresje Muzyczne), konkursy (Mi -
dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego, Mi -
dzynarodowy Konkurs M odych Pianistów „Artur Rubinstein in memoria” 
w Bydgoszczy), spotkania i przegl dy (Akademickie Spotkania Teatralne 
„Klamra” w Toruniu, Bydgoszcz Jazz Festival, Bydgoski Festiwal Bluesowy). 

2. BTOM – turystyczny region metropolitalny 

Zgodnie z koncepcj  regionalizacji turystycznej Polski S. Liszewskiego, 
Bydgoszcz i Toru  wraz z obszarami je otaczaj cymi zaliczone zosta y do tak 
zwanych turystycznych regionów metropolitalnych9. Ich powstanie zdaniem 
autora koncepcji „ czy si  z rol  wspó czesnego du ego miasta, które staje si
bardzo silnym magnesem przyci gaj cym (odwiedzaj cych) równie  w celach 
turystycznych. Jednocze nie stali mieszka cy tych miast swój czas wolny, 
zw aszcza weekendowy, ale niekiedy równie  urlopowy, sp dzaj  w odpowied-

                                                          
8  Z drugiej po owy XVIII wieku, cz cy Brd  z Noteci , Note  z Wart , Wart  z Odr ,

i b d cy cz ci  rzecznego po czenia zlewiska Morza Czarnego z Morzem Pó nocnym. 
9  S. Liszewski, Przestrze  turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, „Fo-

lia Turistica” 2009, nr 21. Autor wyró ni  trzy g ówne typy regionów: A. Turystyczny region 
metropolitalny, B. Region wypoczynkowo-rekreacyjny, C. Region turystyki poznawczej, eduka-
cyjnej i religijnej. 
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nio zagospodarowanych strefach okalaj cych du e miasta. Zarówno skala mia-
sta, jego funkcje, jak i po o enie geograficzne maj  wp yw na powstanie turys-
tycznego regionu metropolitalnego”. Tak zdefiniowany region obejmuje miasto 
i jego otoczenie, co w przypadku BTOM oznacza dwa rdzenie otoczone strefa-
mi podmiejskimi (rys. 2). Cechy wyró niaj ce turystyczny region metropolital-
ny mo na odnie  do trzech zasadniczych aspektów: 

a) jest to przestrze  penetracji i kolonizacji turystycznej; 
b) ma charakter wielofunkcyjnego obszaru turystycznego (poznanie, kul-

tura, biznes, wypoczynek); 
c) sezon turystyczny trwa ca y rok. 

Rys. 2. Koncepcja regionalizacji turystycznej Polski 

ród o: S. Liszewski, Przestrze  turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycz-
nej, „Folia Turistica” 2009, nr 21.
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Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na ocen  atrakcyjno ci turystycznej 
jest zagospodarowanie turystyczne (tab. 1). W BTOM znajduje si  blisko 30% 
wszystkich miejsc noclegowych w województwie kujawsko-pomorskim, ale 
korzysta z nich ponad 50% przyje d aj cych (stan z 2012 roku). Wi kszo
turystów (55%) odwiedzaj cych BTOM korzysta z noclegów w Toruniu, przy 
czym tury ci zagraniczni stanowi  ponad 71%. Ten charakterystyczny rozk ad
mo e wiadczy  o odmienno ci podstawy rozwoju funkcji turystycznej rdzeni
obszaru metropolitalnego. Toru  odwiedzany jest przez turystów przede 
wszystkim ze wzgl du na swoje walory historyczne, natomiast do Bydgoszczy 
przyje d a si  na ogó  w interesach lub celach rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Pomimo obiektywnych uwarunkowa  wynikaj cych z istnienia cennych 
walorów kulturowych i przyrodniczych, dobrej dost pno ci komunikacyjnej, 
która w ostatnim czasie uleg a znacz cej poprawie10, znaczenie turystyki w go-
spodarce analizowanego obszaru jest stosunkowo niewielkie. wiadcz  o tym 
mi dzy innymi warto ci podstawowych wska ników dotycz cych poziomu 
rozwoju funkcji turystycznej i dynamiki ruchu turystycznego (por. tab. 2). 
Wsz dzie co prawda odnotowano wzrost warto ci dynamiki ruchu turystyczne-
go, jednak pozosta e wska niki potwierdzaj  tez  o „niedorozwoju” funkcji 
turystycznej. Na tle analizowanego obszaru Toru  jest jednym z miast o najle-
piej rozwini tej funkcji turystycznej. 

Tabela 2 

Wybrane charakterystyki rozwoju funkcji turystycznej  

(2011 rok, dynamika 2004–2011) 

Wyszczególnienie

Wska nik
rozwoju funkcji tury-

stycznej Baretje’a 
i Deferta 

Wska nik
intensywno ci ruchu 

turystycznego wed ug
Schneidera

Dynamika ruchu tury-
stycznego w % 

2004–2008

Województwo 1,2 39,7 146,2 
BTOM 0,9 56,1 159,0 

Bydgoszcz 0,7 37,3 149,8 
Toru 1,4 117,6 194,0 

Powiat bydgoski 1,3 36,1 87,7 
Powiat toru ski 0,3 19,0 133,2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

                                                          
10  Mi dzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego; dogodne po czenie

Torunia z autostrad  A1. 
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3. Fundusze unijne na wsparcie turystyki BTOM  

Sektor turystyczny postrzegany jest jako katalizator i szansa aktywizacji 
spo eczno-gospodarczej, szczególnie na obszarach dysponuj cych potencjalny-
mi mo liwo ciami rozwoju turystyki. Wieloaspektowy wachlarz korzy ci (roz-
wój przedsi biorczo ci, powstawanie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bez-
robocia, realizacja nowych inwestycji) wynikaj cych z rozwoju sektora turysty-
ki uzasadnia podejmowanie stara  wzmacniaj cych jego rol  w systemie go-
spodarki obszaru. Nowe mo liwo ci wspierania tego sektora poprzez pozyski-
wanie funduszy europejskich na realizacj  inicjatyw i przedsi wzi  w celu 
poprawy atrakcyjno ci i wzmocnienia konkurencyjno ci miast pojawi y si
z chwil  akcesji Polski do Unii Europejskiej. O unijne fundusze zabiegaj  za-
równo miasta o ugruntowanej pozycji na rynku atrakcji turystycznych, jak i pre-
tenduj ce do tego, by sta  si  celem podró y11. Dlatego nie sposób pomin
znaczenia inwestycji rodków unijnych w poszczególne dziedziny ycia, w tym 
w turystyk . Wprawdzie w ramach istniej cych instrumentów finansowych UE 
brak jest tych w ca o ci przeznaczonych na finansowanie przedsi wzi  z dzie-
dziny turystyki, jednak mo na korzysta  ze wsparcia pieni nego oferowanego 
przez ró ne europejskie instrumenty finansowe12. Wynika to z faktu, e turysty-
ka ma intersektorowy charakter i tym samym wchodzi w zakres wielu polityk.  

W opracowaniu wykorzystano informacj  dotycz c  projektów turystycz-
nych realizowanych w ramach trzech programów13: Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO), Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
(PO Ii ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Realizo-
wane w ramach tych programów projekty maj  charakter stricte turystyczny lub 
(oraz) komplementarny.  

Na ca ym obszarze województwa kujawsko-pomorskiego realizowano 
cznie 590 projektów, co stanowi wa ny element promocji funduszy unijnych 

zarówno w du ych o rodkach miejskich, jak i mniejszych o rodkach turystycz-

                                                          
11  R. Jaroszewska-Brudnicka, Fundusze unijne dla turystyki, turystyka dla miasta. Przy-

k ad Torunia, „Journal of Health Sciences”, vol. 2, nr 6, Radomska Szko a Wy sza, Radom 2012. 
12 Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotycz ce roz-

woju turystyki. Przysz o  turystyki w Unii Europejskiej, Ministerstwo Sportu i Turystyki – De-
partament Turystyki, Warszawa 2011. 

13 Wybór programów by  konsultowany z pracownikami Punktu Konsultacyjnego ds. Do-
tacji z Funduszy Europejskich przy Urz dzie Marsza kowskim w Toruniu. 
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nych. Wi kszo  projektów finansowana by a z RPO Województwa Kujawsko- 
-Pomorskiego (2007–2013). Liczba stwierdzonych inwestycji w sektorze tury-
styki w obszarze metropolitalnym przekroczy a 200, przy czym najwi cej inwe-
stycji zanotowano w Toruniu (65) i niemal o po ow  mniej w Bydgoszczy (33). 

Tabela 3 

Projekty turystyczne (i komplementarne) realizowane w ramach programów:  

PO IG, PO Ii , RPO, stan na 28 lutego 2013 roku (liczba bezwzgl dna)

Fundusze na turystyk
Obszar 

Ogó em RPO POIi  POIG 
Województwo
kujawsko-pomorskie 590 561 27 1 
BTOM 202 199 2 1 
Bydgoszcz 33 32 1 – 
Toru  65 63 1 1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie zestawienia projektów turystycznych. 

Wi kszo  projektów turystycznych obejmuje rewitalizacj  obiektów  
i przestrzeni. Dzi ki rewitalizacji mo liwe jest przywrócenie ycia zdewasto-
wanej cz ci miasta, która ma zapewni  jego harmonijny rozwój poprzez przy-
stosowanie starych zasobów oraz nieprzydatnych funkcji do nowych potrzeb14.
Rewitalizacja ma równie  przyczyni  si  do zwi kszenia oferty turystycznej 
miasta. Toru skie projekty z zakresu rewitalizacji to: „Toru  – Hanza nad Wi-
s ”, „Toru ska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego 
UNESCO”, „Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, spo-
eczne i gospodarcze”, „Centrum Nowoczesno ci” i inne. W Bydgoszczy s  to: 

„Wyspa M y ska”, „Miejskie Centrum Kultury z przeznaczeniem na now  sie-
dzib  Miejskiego O rodka Kultury”, „Skansen architektury przemys owej wraz 
z podziemn  tras  turystyczn  oraz Muzeum Zak adów Zbrojeniowych DAG- 
-Fabrik w Bydgoszczy” i inne.  

                                                          
14  M. Tura a, Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji miast, „Problemy Zarz dzania”

2005, nr 4 (10). 
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Tabela 4 

Wybrane projekty zrealizowane w Bydgosko-Toru skim Obszarze Metropolitalnym 

oraz wska niki produktu i rezultatu15

Miejsce Projekty turystyczne Wska niki produktu Wska niki rezultatu 

Toru
„Toru  – Hanza

nad Wis ”

liczba nowych produktów 
turystycznych – 1; liczba 
przebudowanych obiek-
tów dziedzictwa kulturo-
wego – 3; liczba nowych 
atrakcji turystycznych – 7 

liczba osób korzystaj -
cych z produktów turys-

tycznych – 252 157 

Bydgoszcz 

„Wyspa M y ska” 
II etap: budowa 
infrastruktury  

rekreacyjnej Wyspy 
M y skiej i jej naj-
bli szego otoczenia 

liczba „zainwestowanych” 
obiektów – 1; powierzch-
nia obiektów przeznaczo-
nych na ma  architektur
– 6,21 ha; liczba obiektów 
przeznaczonych dla osób 
niepe nosprawnych – 1 

powierzchnia obszarów 
poddanych rewitalizacji 

– 6,21 ha; liczba zrewita-
lizowanych obszarów  

– 1 

Ciecho-
cinek

Odnowa funkcji 
publicznych zdegra-
dowanych terenów 
uzdrowiskowych 

liczba nowych produktów 
turystycznych – 14; liczba 
wybudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyj-
nych – 9; liczba przebu-

dowanych – 2; liczba 
dostosowanych obiektów 
dla osób niepe nospraw-
nych – 9 i inne wska niki

liczba utworzonych 
miejsc pracy (w pe nym 
zakresie czasu) w sekto-
rze turystyki – 14; liczba 
turystów korzystaj cych 
z produktów turystycz-
nych – 430 000; liczba 
korzystaj cych z obiek-

tów turystycznych  
– 440 000 

ród o: opracowanie w asne na podstawie analizy Sektor turystyki w województwie ku-
jawsko-pomorskim – realizacja projektów z wykorzystaniem funduszy europej-
skich w okresie programowania 2007–2013, Europejskie Doradztwo Projektowe, 
Toru  2011. 

                                                          
15  Wska nik produktu odnosi si  do wszystkich tych produktów, które powsta y w trakcie 

realizowania projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych rodków. Wska nik rezultatu 
informuje o zmianach, jakie nast pi y w wyniku wcielenia w ycie danego przedsi wzi cia oraz 
sytuacji beneficjenta projektu w tym etapie. 
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4.  Modelowe projekty turystyczne realizowane w BTOM 

„Wyspa M y ska” – wizytówka miasta 
Rzeka Brda przep ywaj ca przez centrum Bydgoszczy wyra nie ukszta -

towa a architektur ródmie cia. Mi dzy g ównym nurtem Brdy i jej odnogi, 
M ynkówki, znajduje si  Wyspa M y ska, której nazwa pochodzi od m ynów. 
Nazywana bywa Kujawsk  Wenecj . Dzi ki czteroetapowej rewitalizacji miej-
sce to sta o si  wizytówk  miasta. W III edycji konkursu „Polska Pi knieje
– 7 Cudów Funduszy Europejskich” Wyspa M y ska zwyci y a w kategorii 
„Rewitalizacja”. Co wa ne, badania ruchu turystycznego prowadzone w Byd-
goszczy wykaza y, e Wyspa M y ska jest najlepiej ocenian  i najbardziej roz-
poznawaln  atrakcj  turystyczn  miasta16.

Centrum Sztuki Wspó czesnej „Znaki Czasu” 
To placówka kulturalna wyj tkowa nie tylko w skali Polski, lecz ca ej Eu-

ropy. Budynek pod wzgl dem architektonicznym nawi zuje do ceglanego goty-
ku toru skiej Starówki. Misja Centrum Sztuki Wspó czesnej „Znaki Czasu” 
polega na rozwoju, upowszechnianiu i promocji sztuki wspó czesnej. Placówka 
stawia na nowoczesn , intermedialn  i interdyscyplinarn  formu  dzia ania,
zró nicowany program i mi dzynarodowe przedsi wzi cia. Jako instytucja k a-
dzie nacisk na „bycie wspó czesn ” i „bycie mi dzynarodow ”. Warto podkre-
li , e w pobli u zaprojektowano sal  koncertow , której realizacj  przewi-

dziano równie  w ramach unijnego wsparcia. Nowy obiekt kultury, który 
w przysz o ci mo e by  obiektem flagowym, przyczyni si  do wzmocnienia 
instytucjonalnego w sferze infrastruktury kulturalnej w mie cie i regionie, 
umo liwiaj c realizacj  du ych ogólnopolskich i mi dzynarodowych imprez 
muzycznych, teatralnych, multimedialnych i plastycznych. 

„Toru  – Hanza nad Wis ”
„Toru  – Hanza nad Wis ” jest jedn  z pierwszych inwestycji finansowa-

nych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ca o ci udost p-
nion  turystom. Celem projektu by o wykreowanie nowej atrakcji turystycznej 
na bazie – promowanej dotychczas z powodzeniem – dawnej historii Torunia 

                                                          
16 Badanie ruchu turystycznego Bydgoszcz 2012. Raport ko cowy, red. R. Brudnicki, 

Wy sza Szko a Gospodarki, Bydgoszcz 2013. 



106 Renata Jaroszewska-Brudnicka

oraz wyeksponowanie walorów kulturalnych i edukacyjnych Zespo u Staro-
miejskiego. Idea projektu polega na o ywieniu w wiadomo ci spo ecznej daw-
nej funkcji handlowej miasta, która by a podwalin redniowiecznego rozkwitu. 
Dlatego w ramach projektu powsta  szlak turystyczny nawi zuj cy do hanze-
atyckiej przesz o ci miasta. Projekt „Toru  – Hanza nad Wis ” poprzez spójne 
uj cie kilku elementów historycznej przestrzeni w tematyczn  ca o , tworzy 
nowy rodzaj produktu turystycznego, którego realizacja jest odpowiedzi  na 
zapotrzebowanie i oczekiwania wspó czesnego turysty. Realizacja tego typu 
projektów wp ywa równie  na postrzeganie turystycznego oblicza miasta, co 
niew tpliwie implikuje popraw  wizerunku. 

In Water 
Projekt „Wykorzystanie ródl dowych dróg wodnych dla rozwoju regio-

nalnego”, czyli „In Water”, realizowany jest w ramach programu Inicjatywy 
Wspólnotowej INERREG III B Morza Ba tyckiego17. Znaczenie realizacji tego 
projektu mo na rozwa a  w skali lokalnej, regionalnej oraz ponadregionalnej. 
W skali lokalnej „In Water” oznacza zwrócenie miast ku wodzie poprzez zago-
spodarowanie infrastrukturalne terenów atrakcyjnych przyrodniczo i architekto-
nicznie z przeznaczeniem na funkcje turystyczno-rekreacyjne. Jest to mo liwe
dzi ki kreowaniu punktowych produktów rozumianych jako byty samoistne, 
dost pne dla mieszka ców i turystów. Z kolei realizacja projektu w skali regio-
nalnej, na bazie tak zwanych produktów o rednim zasi gu18, powinna przyczy-
ni  si  do wzmocnienia potencja u turystycznego BTOM dzi ki turystyczno- 
-rekreacyjnemu wykorzystaniu rzeki na odcinku pomi dzy o rodkami central-
nymi metropolii. Jak zapisano w Koncepcji Oferty Turystycznej BTOM, kom-
pleksy wielkomiejskie zlokalizowane w zasi gu dróg wodnych, dzi ki istniej -
cym atrakcjom (walorom), w znacz cy sposób u atwi  ich aktywizacj , a po o-
enie BTOM w specyficznym uk adzie sieci hydrograficznej powinno zosta

wykorzystane jako podstawowy element budowania oferty turystycznej19.

                                                          
17 Uznano, e pomimo i  projekt finansowany jest spoza funduszy branych pod uwag

w niniejszej analizie, jego znaczenie jest niezwykle wa ne z punktu widzenia rozwoju BTOM. 
18 Produkty o rednim zasi gu to takie, których konsumpcja trwa od kilku do kilkunastu 

godzin. Produkty te dotycz  wyodr bnionych przyrodniczo i kulturowo fragmentów rzeki. 
19 Koncepcja oferty turystycznej Bydgosko-Toru skiego Obszaru Metropolitalnego w ra-

mach projektu In Water, red. S. Bro ski, UM Bydgoszcz – UM Toru , Bydgoszcz 2007. 
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Podsumowanie

Kszta tuj cy si  Bydgosko-Toru ski Obszar Metropolitalny jest atrakcyj-
nym miejscem dla mieszkania i realizowania osobistych celów. Jak zauwa a
M. Marsza kowska, jest równie  atrakcyjnym miejscem lokalizacji kapita u,
przedsi biorczo ci, dzia alno ci przemys owej, us ugowej i zaawansowanej 
technologicznie20. Jednym z wa niejszych czynników rozwoju BTOM jest tury-
styka, której rozwój i promocja stanowi  wyzwanie, a zarazem katalizator dzia-
a  maj cych na celu zmian  postrzegania atrakcyjno ci obszaru. Wiele samo-

rz dów rozumie, e obecnie odbywa si  rysowanie nowej mapy atrakcyjno ci
turystycznej naszego kraju na kolejne dekady. Faktem jest bowiem, e efektyw-
nie wykorzystane fundusze unijne w zakresie tworzenia produktów turystycz-
nych i kampanii promuj cych atrakcje turystyczne to klucz do wi kszego zain-
teresowania potencja em regionów, a w konsekwencji – zbudowania konkuren-
cyjnej marki. W województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest szereg
turystycznych projektów zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Ich 
znaczenie mo na rozpatrywa  z co najmniej dwóch punktów widzenia:

a) konkurowania BTOM z innymi obszarami metropolitalnymi pod 
wzgl dem jako ci oferty kulturalnej i rozrywkowej; 

b) kreowania wizerunku miejsc poprzez realizacj  nowych obiektów ar-
chitektonicznych mi dzy innymi na potrzeby turystyki. 
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EUROPEAN FUNDS BEING A SUPPORT

FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM FUNCTION

WITHIN BYDGOSZCZ-TORUN METROPOLITAN AREA 

Summary

Tourism plays a significant part in economies of numerous areas, particularly the 

ones which have first-class cultural heritage at their disposal. Nowadays thanks to the 

European financial support a number of projects, both investment and non-investment 

ones, are being carried out. Their purposes aim at strengthening the positions of regions 

being on the market of tourist attractions. Management rules the so-called ‘icons’ are to 

be formulated. In order to attract tourists, efforts which are made ought to take into 

account the changing demand conditions. With complete certainty the accomplishment 

of financial enterprises from the European funds aiming at tourism translate into a vast 

beneficial spectrum which in turn is difficult to be assessed accurately. Undoubtedly the 

moulding Bydgoszcz-Torun Metropolitan Area has the potential to enhance its competi-

tive position on the tourist map of Poland and Europe. 

Keywords: BTMA, European funds, metropolitan functions, tourist offer

Translated by Monika Ja czuk



110 Renata Jaroszewska-Brudnicka



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Sabina Ren 
Lubuski Urz d Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

BARIERY W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH  
ZE RODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW

EUROPEJSKIEJ WSPÓ PRACY TERYTORIALNEJ
NA POGRANICZU POLSKO-NIEMIECKIM 

Streszczenie 

Polityka Spójno ci Unii Europejskiej obejmuje Programy Europejskiej Wspó pra-

cy Terytorialnej, które charakteryzuj  si  specyfik  podkre lan  przez ich mi dzynaro-

dowy charakter. Trudno ci przy realizacji projektów otrzymuj cych wsparcie z tego 

instrumentu wynikaj  z obligatoryjnego elementu, jakim jest partnerstwo beneficjenta 

wiod cego wybranego z danego kraju i pozosta ych beneficjentów w projekcie. Jednak 

znacz ca cz  barier wyst puj cych w projektach unijnych nie jest determinowana 

przez rodzaj programu, ale wynika ze specyfiki dystrybucji rodków unijnych. Zdefi-

niowane bariery wyst puj  na poszczególnych etapach realizacji projektów. Jednak e

b dy pope niane w pierwszych fazach projektu skutkuj  ich powielaniem na etapach 

kolejnych, jednocze nie eskaluj c wag  problemu i koszty z nim zwi zane.

S owa kluczowe: projekty unijne, bariery, wspó praca transgraniczna 

Wprowadzenie

Polityka spójno ci Unii Europejskiej dotycz ca Programów Europejskiej 
Wspó pracy Terytorialnej realizowana w latach 2007–2013 b dzie mia a swoj
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kontynuacj  w nast pnym unijnym bud ecie1. Proces przygotowywania per-
spektywy finansowej do 2020 roku wymaga wielu uzgodnie  i dzia a  pomi -
dzy krajami cz onkowskimi. Komisja Europejska po raz pierwszy opracowa a
projekt osobnego rozporz dzenia dla wspó pracy terytorialnej2, co pozwoli o
rozpocz  prace nad przygotowywaniem programów o mi dzynarodowym cha-
rakterze. O wyj tkowo ci Programów Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej
(EWT) na tle innych instrumentów Unii Europejskiej wiadczy ich mi dzyna-
rodowy charakter. Wsparcie otrzymuj  tylko dzia ania realizowane wspólnie 
przez partnerów z ró nych krajów. Wszystkie programy wspó pracy terytorial-
nej obejmuj  co najmniej dwa pa stwa Unii3. W drodze negocjacji pa stwa-
partnerzy wybieraj  jedno, pe ni ce funkcj  Instytucji Zarz dzaj cej, która po-
wo uje Wspólny Sekretariat Techniczny. W Polsce w obecnej perspektywie 
realizowanych jest siedem programów wspó pracy transgranicznej, trzy z nich 
usytuowane s  na zachodzie Polski. Pozosta e obejmuj  wspó prac  dwustronn
z Czechami, S owacj , Litw  oraz wielostronn  ze Szwecj , Dani , Niemcami 
w ramach programu „Po udniowy Ba tyk”. Zaawansowane prace nad przysz o-
ci  i rol  programów transgranicznych powinny uwzgl dnia  spostrze enia

beneficjentów i podmiotów zaanga owanych w obecnej perspektywie, tak aby 
minimalizowa  wyst puj ce bariery przy ich realizacji w kolejnych latach.  

Celem niniejszego artyku u jest wskazanie barier zidentyfikowanych pod-
czas realizacji projektów wspó finansowanych ze rodków unijnych. Zakres 
przestrzenny bada  odpowiada obszarom Programów Europejskiej Wspó pracy 
Terytorialnej na pograniczu polsko-niemieckim, natomiast w zakres podmioto-
wy wchodz  beneficjenci tych programów i instytucje zaanga owane we wdra-
anie programów transgranicznych.  

Niniejszy artyku  powsta  przy wykorzystaniu informacji uzyskanych  
w wyniku bada  ewaluacyjnych, wywiadów i obserwacji oraz w asnego do-

                                                          
1 Prawo Unii Europejskiej, red. L. Krzy anowski, OD.NOWA, Kraków 2012, s. 153. 
2  Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegó owych 

dotycz cych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Euro-
pejska wspó praca terytorialna”, Bruksela, 6.10.2011; Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie przepisów szczegó owych dotycz cych Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie 
uchylenia rozporz dzenia (WE) nr 1080/2006, Bruksela, 6.10.2011. 

3  S. Do zb asz, A. Raczyk, Wspó praca Transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2010, s. 13–17. 
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wiadczenia zdobytego podczas realizacji programów unijnych z perspektyw 
2004–2006 i 2007–2013. 

1.  Istota bariery 

Bariera to poj cie stosowane powszechnie, u ywane w yciu codziennym, 
ale te  cz sto wykorzystywane przy analizie ró nych aspektów spo eczno-
-gospodarczych. Etymologicznie s owo pochodzi z francuskiego barriere „za-
pora”, w j zyku aci skim odpowiednikiem jest barra „kraniec; szczyt”4. We-
d ug S ownika j zyka polskiego PWN s owo „bariera” oznacza rzecz, która 
utrudnia powstanie jakiego  zjawiska lub sytuacji5. Innymi s owy to trudno ,
komplikacja, przeciwno , przeszkoda. Wspó cze nie ekonomiczne podej cie
do barier ma raczej charakter jako ciowy ni  ilo ciowy. St d mówi c przyk a-
dowo o barierze si y roboczej, najcz ciej wskazuje si  na kwalifikacje, do-
wiadczenie zawodowe, przedsi biorczo , motywacj  do pracy o wy szej ja-

ko ci. O wykorzystaniu kapita u ludzkiego w du ym stopniu decyduj  równie
czynniki instytucjonalne: systemy podatkowe, ubezpieczenia spo eczne, s dow-
nictwo gospodarcze i tym podobne. Instytucje mog  hamowa  przedsi bior-
czo  lub jej sprzyja . Niekiedy niedorozwój infrastruktury prawnej i spo ecz-
nej staje si  samodzieln  barier  wzrostu gospodarczego. Kolejn  barier , która 
wydaje si  zyskiwa  na znaczeniu, jest bariera psychologiczna, coraz cz ciej
wskazuje si  równie  na uwarunkowania ekologiczne jako barier  wzrostu6.

Natomiast w aspekcie realizacji projektów finansowanych ze rodków
unijnych pod poj ciem bariery nale y rozumie  czynniki, które s  niezale ne od 
beneficjenta, jednak maj  wp yw na realizacj  przez niego projektu7. Wydaje 
si  jednak, e zaw enie zakresu barier wy cznie do czynników, na które 
wnioskodawca nie mia  wp ywu, jest niewystarczaj ce. Wiele barier powstaje 

                                                          
4  R. Ga zewski, Bariery w relacjach spo ecznych w rodowisku przedsi biorstwa,

w: Edukacja dla bezpiecze stwa. Bezpiecze stwo intelektualne Polaków, red. M. Gawro ska- 
-Garstka, Wydawnictwo Wy szej Szko y Bezpiecze stwa, Pozna  2009, s. 122. 

5  http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2551733 (6.05.2013). 
6 Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podr czna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa Akade-

mickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 40–41. 
7 http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/SOBE_Bariery_i_prob-

lemy_ w_realizacji_projektow_finansowanych_z_EFS_woj_opolskie_010710.pdf  (6.05.2013). 
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przy wiadomym i po rednim dzia aniu beneficjenta lub przy zaniechaniu pew-
nych czynno ci. Przez bariery zidentyfikowane przy realizacji projektów wspó -
finansowanych ze rodków unijnych rozumie si  zatem determinanty wyst pu-
j ce u beneficjenta i w jego otoczeniu, które w jakikolwiek sposób zak óci y
sprawn  realizacj  projektu w aspekcie rzeczowym oraz finansowym.  

W procesie zarz dzania projektem unijnym ka de dzia anie wi e si
w ko cowym efekcie z rozliczeniem otrzymanych rodków. Wszelkie zmiany 
wynikaj  z ró norodnych czynników wp ywaj cych na kszta t projektów. Na 
ka dym etapie cyklu ycia projektu wyst puj  liczne bariery, na które natrafiaj
beneficjenci rodków i instytucje zaanga owane w jego realizacj .

2. Bariery w projektach unijnych 

Na etapie formu owania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na 
lata 2007–2013 zwrócono uwag  na cztery grupy zagro e  i barier w realizacji: 

a) wynikaj ce z uwarunkowa  zewn trznych (mi dzy innymi ogranicze-
nie tempa rozwoju gospodarczego; niekorzystny wizerunek Polski za 
granic );

b) wynikaj ce z uwarunkowa  wewn trznych (mi dzy innymi deficyt si-
y roboczej zwi zany z emigracj  m odych Polaków oraz zmian

struktury demograficznej po 2010 roku; ograniczona zdolno  M P do 
ubiegania si  o dofinansowanie ze rodków strukturalnych; zagro enie
bud etowe dotycz ce zagwarantowania wk adu na wspó finansowanie
funduszy strukturalnych); 

c) zwi zane z przyj tymi w NSRO rozwi zaniami (mi dzy innymi wie-
lo  struktur organizacyjnych; przeci enie kompetencyjne Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego; niestabilno  systemu politycznego  
i ekip rz dowych; niewystarczaj ca legitymizacja NSRO w spo ecze -
stwie; wysoki stopie  upolitycznienia samorz dów wojewódzkich; ba-
riery legislacyjne); 

d) ujawnione w okresie wdra ania funduszy strukturalnych w latach 
2004–2006 (mi dzy innymi przewlek o  procedur wynikaj ca z roz-
budowanej struktury systemu realizacji; d ugi czas refundacji wydat-
ków na rzecz beneficjentów; przeszkody prawne realizacji projektów 
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inwestycyjnych – prawo zamówie  publicznych, prawo dotycz ce wy-
kupu)8.

Interesuj c  typologi  barier wyst puj cych w projektach unijnych prezen-
tuje K. Szara, wyró niaj c mi dzy innymi barier  makroekonomiczn , finanso-
w , informacyjn , organizacyjn  i infrastrukturaln , personaln , prawn , spo-
eczn 9. Waga poszczególnych barier uzale niona jest od rodzaju programu, 

wska ników koniecznych do osi gni cia, wi e si ci le z popytem na okre -
lone dzia ania obj te wsparciem unijnym. Poszczególne etapy realizacji projek-
tu s  bardziej wra liwe na wyst powanie potencjalnych i realnych trudno ci.
Eskalacja barier cz sto jest uzale niona od czynników organizacyjnych i perso-
nalnych, które mog  si  przyczyni  do pog bienia innych, ju  zidentyfikowa-
nych. Szczególnie bariera finansowa wydaje si  silnie oddzia ywa  na pozosta-
e. Bariera prawna skutkuje trudno ciami na ka dym etapie realizacji projektu. 

Eliminacja barier prowadzi do uzyskania wielu pozytywnych efektów. Wykaz 
barier przy realizacji projektów wspó finansowanych ze rodków unijnych 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 

Wykaz barier przy realizacji projektów finansowanych ze rodków unijnych 

Bariera Opis 
1 2 

Makroekonomiczna
sytuacja na rynkach wiatowych 
wp yw kryzysu na zad u enie pa stw-cz onków UE 
tempo wzrostu gospodarczego 

Rynkowa 

konkurencja ze strony innych grantobiorców 
konkurencja ze strony organizacji finansuj cych swoje dzia ania
ze rodków w asnych 
trudno ci w dokonaniu obiektywnej oceny sytuacji ekonomicznej 
organizacji staraj cej si  o finansowanie ze rodków unijnych 
rynek dostawców, powi zania kooperacyjne grantobiorców 

                                                          
8 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Wydawnictwo Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007, s. 32. 
9  K. Szara, Bariery pozyskiwania rodków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cy-

klu ycia projektu, w: Nierówno ci spo eczne a wzrost gospodarczy. Wp yw funduszy unijnych na 
dzia alno  gospodarcz , Zeszyt 27, red. M.G. Wo niak, R. Fedan, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 184–185. 
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1 2 

Finansowa

konieczno  w czenia w niektórych przypadkach wk adu w asnego
rozliczanie rodków zgodnie z zasadami kwalifikowalno ci wydat-
ków
potrzeba kredytowania z bud etu organizacji dzia a  projektowych  
w przypadku nieotrzymania transzy w terminie 
wniesienie zabezpieczenia w przypadku oferenta 
niski poziom zdolno ci akumulacyjnych przez organizacj rodków
unijnych  
ograniczone zasoby rodków finansowych 

Informacyjna 

niski stopie  dost pno ci do ró nych form informacji 
brak rzetelnej informacji o wykonawcach 
brak umiej tno ci w zakresie zbierania informacji i zarz dzania nimi 
bariera techniczna w pozyskaniu informacji 

Organizacyjna 

bardzo du y stopie  zbiurokratyzowania 
utrudnienia proceduralne w organizacji 
konflikty zwi zane ze zmianami w strukturze organizacyjnej 
brak mo liwo ci zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków do realizacji projektu, niskie zaanga owanie w adz organizacji  
w pozyskanie i realizacj  projektów 
obci anie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu 
ograniczone zasoby kadrowe i techniczne, aby stara  si  o rodki
unijne

Technologiczna
i infrastrukturalna 

brak odpowiedniej technologii w organizacji do zrealizowania projektu 
niski stopie  nowoczesnego wyposa enia organizacji 
brak infrastruktury wspomagaj cej realizacj  projektu 
wysokie koszty bada  wspomagaj cych projekt 

Personalna

problemy wynikaj ce z budowy zespo u projektowego, obci enie
obowi zkami 
brak umiej tno ci pracy w zespole projektowym 
brak wiedzy i kwalifikacji, brak motywacji pracowników 
konflikty wynikaj ce z zaanga owania cz ci pracowników w reali-
zacj  projektów w organizacji 

Prawna

niejasno  i niestabilno  polskiego prawa i interpretacji przepisów 
unijnych 
niekorzystne przepisy prawa, na przyk ad prawa pracy 
skomplikowane wytyczne programowe, b dna interpretacja przepi-
sów unijnych 
wymogi posiadania przez wykonawc  dokumentów formalnych,  
na przyk ad atestów 
cz ste nowelizacje aktów prawnych i liczne zmiany przepisów wyko-
nawczych 

Spo eczna

niech  cz ci spo ecze stwa do korzystania z finansowania ze rod-
ków unijnych 
zazdro  zwi zana z faktem realizacji projektu 
negowanie korzy ci wynikaj cych z projektów 

ród o: K. Szara, Bariery pozyskiwania rodków unijnych i ich wykorzystywania  
w aspekcie cyklu ycia projektu, w: Nierówno ci spo eczne a wzrost gospodarczy,
Zeszyt 27, red. M.G. Wo niak, R. Fedan, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2012, s. 184–185. 



Bariery w realizacji projektów… 117

3. Programy europejskiej wspó pracy terytorialnej
 na granicy polsko-niemieckiej 

W obecnej perspektywie w Polsce realizowanych jest siedem programów 
wspó pracy transgranicznej: 

– Polska (województwo lubuskie)–Brandenburgia,
– Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia–Polska (województwo 

zachodniopomorskie), 
– Saksonia–Polska,
– Czechy–Polska, 
– Polska–S owacja,
– „Po udniowy Ba tyk” (Polska–Szwecja–Dania–Litwa–Niemcy),  
– Litwa–Polska.
Na granicy zachodniej Polski realizowane s  trzy programy. Umiejscowie-

nie geograficzne programów Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej na granicy 
zachodniej przedstawia rysunek 1. 

Rys. 1. Programy Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej na zachodniej granicy Polski 

ród o: opracowanie na podstawie: www.ewt.gov.pl (6.05.2013). 

Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Wspó praca Terytorialna” – 
„Wspó praca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Bran-
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denburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) ma 
w dyspozycji bud et w wysoko ci 156 250 208 euro, dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 132 812 670 euro, a funk-
cj  Instytucji Zarz dzaj cej pe ni Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego10. Priorytety programu koncentruj  si  na 
wspieraniu dzia a  na rzecz infrastruktury s u cej wspó pracy transgranicznej 
i poprawie stanu rodowiska w obszarze wsparcia, wspieraniu transgranicznych 
kontaktów gospodarczych i wspieraniu wspó pracy gospodarczo-naukowej oraz 
uwzgl dniaj  transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie wspó -
pracy transgranicznej w zakresie kultury i edukacji i ochrony zdrowia. 

Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej Polska (województwo 
lubuskie)–Brandenburgia dysponuje ca kowitym bud etem w wysoko ci
146 470 982 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wynosi 124 500 317 euro, a funkcj  Instytucji Zarz dzaj cej pe ni pol-
skie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego11. W ród priorytetów programu nale-
y wymieni  wspieranie infrastruktury oraz popraw  stanu rodowiska, wspie-

ranie powi za  gospodarczych oraz wspó pracy sektorów gospodarki i nauki, 
rozwój zasobów ludzkich.

Ca kowity bud et Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej 
Polska–Saksonia wynosi 123 660 001 euro, dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego to oko o 105 100 000 euro, funkcj  Instytucji 
Zarz dzaj cej pe ni Sakso skie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu. 
Osie priorytetowe obejmuj  rozwój transgraniczny mi dzy innymi w zakresie 
gospodarki i nauki, turystyki oraz dzia alno ci uzdrowiskowej, transportu i ko-
munikacji oraz planowania regionalnego. Druga o  priorytetowa dotyczy trans-
granicznej integracji spo ecznej w wielu obszarach12.

Priorytety wyszczególnione w ramach Programów Operacyjnych Polska 
(województwo lubuskie)–Brandenburgia 2007–2013 i Polska–Saksonia 2007–
2013 oraz Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Wspó praca Terytorial-
na” – „Wspó praca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przed-

                                                          
10  http://www.interreg4a.info/index.php?id=21&L=1 (6.05.20013). 
11  http://pl.plbb.eu/index/?id=a8c88a0055f636e4a163a5e3d16adab7 (6.05.2013). 
12  http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Saksonia.aspx 

(6.05.2013).
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nie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (województwo zachodniopomor-
skie) 2007–2013 przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Priorytety i dzia ania w ramach Programów Operacyjnych Wspó pracy Transgranicznej 

Polska (województwo lubuskie)–Brandenburgia 2007–2013 i Polska–Saksonia 2007–

2013 oraz Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Wspó praca Terytorialna” – 

„Wspó praca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branden-

burgia i Rzeczpospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007–2013 

Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie)–
Brandenburgia 2007–2013 
Priorytet 1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu rodowiska 
Dzia anie 1.1. Budowa i poprawa infrastruktury 
Dzia anie 1.2. Ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona 
przeciwpo arowa i usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie im 
Dzia anie 1.3. Rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój wspó pracy mi dzy 
jednostkami samorz du terytorialnego 
Priorytet 2. Wspieranie powi za  gospodarczych oraz wspó pracy sektorów gospodarki  
i nauki 
Dzia anie 2.1. Dzia ania wspieraj ce gospodark
Dzia anie 2.2. Regionalny i lokalny marketing 
Dzia anie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R 
Priorytet 3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji 
Dzia anie 3.1. Wspieranie projektów z zakresu kszta cenia oraz zatrudnienia 
Dzia anie 3.2. Wspó praca i spotkania (FMP i projekty sieciowe) 
Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007–2013 
O  priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny
Dziedzina wsparcia 1.1. Gospodarka i nauka
Dziedzina wsparcia 1.2. Turystyka i dzia alno  uzdrowiskowa
Dziedzina wsparcia 1.3. Transport i komunikacja 
Dziedzina wsparcia 1.4. rodowisko przyrodnicze 
Dziedzina wsparcia 1.5. ad przestrzenny i planowanie regionalne
O  priorytetowa 2. Transgraniczna integracja spo eczna
Dziedzina wsparcia 2.1. Kszta cenie i szkolenie
Dziedzina wsparcia 2.2. Kultura i sztuka 
Dziedzina wsparcia 2.3. Infrastruktura spo eczna
Dziedzina wsparcia 2.4. Bezpiecze stwo publiczne 
Dziedzina wsparcia 2.5. Rozwój wspó pracy partnerskiej 
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Ma ych Projektów
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Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Wspó praca Terytorialna” – „Wspó praca
Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzecz-
pospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007–2013 
Priorytet 1. Wspieranie dzia a  na rzecz infrastruktury s u cej wspó pracy transgra-
nicznej i poprawie stanu rodowiska w obszarze wsparcia 
Dzia anie 1.1. Poprawa transgranicznych po cze  komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe, 
tory wodne, cie ki rowerowe) 
Dzia anie 1.2. Wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej 
Dzia anie 1.3. Dzia ania na rzecz poprawy jako ci wody, ochrony rodowiska, zachowania 
krajobrazu, przeciwdzia anie skutkom zmian klimatycznych, ograniczenie negatywnego 
wp ywu na rodowisko oraz ryzyka zwi zanego ze rodowiskiem naturalnym 
Priorytet 2. Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie wspó -
pracy gospodarczo-naukowej  
Dzia anie 2.1. Wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci wspó pracy 
gospodarczej
Dzia anie 2.2. Dzia ania na rzecz transgranicznego marketingu turystycznego 
Dzia anie 2.3. Wspieranie transgranicznej wspó pracy i sieci o rodków naukowych, badaw-
czych i technologicznych celem u atwienia dost pu do wiedzy i transferu technologicznego 
Priorytet 3. Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie wspó pracy trans-
granicznej w zakresie kultury i edukacji i ochrony zdrowia 
Dzia anie 3.1. Wspólne projekty w zakresie kwalifikacji zawodowych, edukacji ekologicznej, 
wspieranie wydawania wspólnych wiadectw i uprawnie  zawodowych 
Dzia anie 3.2. Wspieranie wspó pracy jednostek samorz du terytorialnego oraz publicznych  
i niepublicznych o rodków kulturalnych, stowarzysze  i innych instytucji dzia aj cych na 
rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji spo ecznej
Dzia anie 3.3. Fundusz Ma ych Projektów (FMP) 

ród o: http://pl.plbb.eu/index/?id=a8c88a0055f636e4a163a5e3d16adab7 (25.07.2013); 
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/pl-sn (25.07.2013) 
oraz Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Wspó praca Terytorialna” – 
„Wspó praca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Bran-
denburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–
2013, http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/PO_ 
MVpl.pdf (6.08.2013).

W ka dym z trzech programów realizowany jest priorytet Pomoc tech-
niczna, s u cy zapewnieniu skutecznego wdra ania programów oraz efektyw-
nego wykorzystania rodków. W ramach priorytetu wspierane s  w szczególno-
ci wydatki zwi zane z przygotowaniem, zarz dzaniem, monitorowaniem, oce-

n , informacj  i kontrol . W toku negocjacji mi dzy Polsk  a niemieckimi lan-
dami usytuowanymi na granicy zachodniej ustalono, e w perspektywie 2014–
2020 na granicy polsko-niemieckiej b d  realizowane trzy programy, które 
w swojej formule zak adaj  intensywn  wspó prac  partnerów w projektach 
transgranicznych.  
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4. Fazy realizacji projektów wspó finansowanych ze rodków unijnych

Potrzeba realizacji projektu pojawia si  w oparciu o analiz  potrzeb danej 
jednostki, wynika z charakteru prowadzonej dzia alno ci, z ch ci zwi kszenia
efektywno ci podejmowanych inicjatyw, zmierza do poprawy istniej cych wa-
runków. Zamiar realizacji projektu mo e równie  mie  pod o e ambicjonalne 
i wynika  z aspiracji okre lonych osób. St d wyodr bnienie etapu zerowego 
jako istotnego przy kompleksowej realizacji projektu jest istotne przy analizie 
wyst puj cych barier na poszczególnych etapach. Projekty wynikaj ce z fak-
tycznego rozeznania potrzeb danego beneficjenta s  lepiej przygotowywane 
koncepcyjnie, dzi ki czemu maj  szans  minimalizowa  wyst puj ce bariery. 
Fazy realizacji projektu prezentuje rysunek 2. 

Rys. 2. Fazy realizacji projektu unijnego 

ród o: opracowanie w asne.

Pierwsza faza przygotowawcza obejmuje wszystkie czynno ci zrealizowa-
ne od chwili podj cia decyzji o przygotowaniu kompletnej dokumentacji pro-
jektowej (faza ko czy si  z o eniem wniosku projektowego). 

Utrudnienia wyodr bnione na tym etapie to: 
a) ograniczone finanse – zbyt kosztowne przedsi wzi cie;
b) brak pewno ci, czy projekt uzyska dofinansowanie (podj cie ryzyka); 
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c) konieczno  wy onienia kadry odpowiedzialnej za przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie projektu;

d) niewystarczaj ca zdolno  instytucjonalna (zbyt ma o informacji  
i wiedzy, zw aszcza o szczegó ach finansowania, kompletno ci wyma-
ganej dokumentacji aplikacyjnej, zasadach sk adania wniosków i ich 
terminowo ci)13;

e) nawi zanie wspó pracy partnerskiej na potrzeby projektu i ró ne kon-
cepcje i spojrzenia na realizacj  projektu, ró ny stopie  zaanga owa-
nia finansowego, merytorycznego, rzeczowego i kadrowego;  

f) nieumiej tno  budowania kompromisów pomi dzy pracownikami 
odpowiadaj cymi za wykonanie projektu (na etapie konstrukcji wnio-
sku, jego tre ci merytorycznej i logicznej spójno ci);

g) bariery biurokratyczne: brak aktów prawnych dotycz cych pomocy 
publicznej, niespójno  przepisów unijnych z przepisami krajowymi, 
niejasne zasady aplikowania, oceny wniosków oraz kwalifikowania 
wydatków14;

h) tworzenie planu/harmonogramu inwestycji – ró ne uregulowania 
prawne w Polsce i w Niemczech.  

Faza druga dotyczy wyboru projektu od momentu z o enia wniosku apli-
kacyjnego do zatwierdzenia projektu do realizacji. Bariery wyodr bnione na 
tym etapie wi  si  z konieczno ci  dopasowania si  beneficjenta do wymo-
gów formalnych i merytorycznych zwi zanych z dwuj zyczno ci  post powa-
nia, aktualizacj  dokumentacji, wspó prac  zagraniczn  pomi dzy partnerami. 
W ród trudno ci wnioskodawcy wskazuj  równie  wspóln  polsko-niemieck
ocen  eksperck  projektów i brak systemu odwo awczego. Istotnym problemem 
jest tak e konieczno  spe nienia warunków wskazanych przez ekspertów, Ko-
mitet Monitoruj cy mo e na o y  równie  na beneficjenta warunki niezb dne
do spe nienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Taka sytuacja wi -
e si  przyk adowo z zaanga owaniem dodatkowych rodków lub ogranicze-

niem funduszy wst pnie uj tych w bud ecie projektu.

                                                          
13 Wyzwania i cele dla programów wspó pracy transgranicznej z udzia em Polski po 2013 

roku. Europejska Wspó praca Terytorialna 2014–2020. Ekspertyza, Wydawnictwo Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2 pa dziernika 2012, s. 63–98. 

14 Ibidem, s. 205–227. 



Bariery w realizacji projektów… 123

Z O ENIE WNIOSKU 
APLIKACYJNEGO

Weryfikacja poprawno ci
dokumentacji 

Weryfikacja przystawalno ci     
do programu

Wymagania 
spe nione? 

Odrzucenie 
aplikacji 

Wniosek 
 o uzupe nienie 
 dokumentów 

Ocena merytoryczna 

Kryteria oceny 
zastosowane? 

Rekomendacja finansowania 

Wybór 

Zatwierdzenie 
Odrzucenie 

aplikacji 
Warunkowe 

zatwierdzenie 

Kontraktacja Dostosowanie 
projektu 

NIE

TAK

TAK 

NIE

TAK

P
R
O
C
E
S

O
C
E
N
Y

Rys. 3. Faza II – wybór projektu; procedura sk adania wniosku aplikacyjnego 

ród o: INTERACT (2012) Project Application and Assessment in European Territorial 
Cooperation Programmes, INTERACT, Viborg 2012, s. 1. 
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Czynno ci zmierzaj ce do wy onienia wykonawcy projektu sfinalizowane 
podpisaniem umowy na zrealizowanie zaplanowanego przedsi wzi cia wpisane 
s  w faz  trzeci , zwan  realizacj  projektu. Bariery we wskazanej fazie obej-
muj  d ugi czas oczekiwania na podpisanie umowy pomi dzy beneficjentem 
a Instytucj  Zarz dzaj c . Ryzyko realizacji projektu przed podpisaniem umo-
wy, jak równie  zaniedbania koncepcyjne przek adaj ce si  na realizacj  pro-
jektu, to jest b dy we wniosku aplikacyjnym, wska niki, z e za o enia bud e-
towe oraz ponoszenie kosztów wspólnych, s  równie  wskazywane jako barie-
ry15. Beneficjenci w ród ogranicze  maj cych wp yw na sprawn  realizacj
projektu podawali konieczno  stosowania procedur PZP i istniej ce zagro enie
niew a ciwego zastosowania przepisów ustawy, ryzyko niewywi zania si  wy-
konawcy z warunków umowy, mo liwo  pojawienia si  konieczno ci wyko-
nania dodatkowych robót, dostaw, us ug. Z kolei barier  szczególnie zwi zan
ze specyfik  programów EWT stanowi komunikacja mi dzy partnerami. 

Faza czwarta zosta a okre lona jako rozliczenie projektu, które wi e si
z zamkni ciem finansowym i rzeczowym projektu. Utrudnienia na tym etapie 
zosta y wskazane zarówno przez podmioty zaanga owane w realizacj  progra-
mów EWT, jak samych beneficjentów. Do istotnych barier nale 16:

a) nieosi gni cie za o onych rezultatów; 
b) trudno ci we wspó pracy pomi dzy beneficjentem wiod cym a partne-

rami projektu; 
c) nieumiej tne zarz dzanie projektem (nieoszacowanie ryzyka, brak 

monitorowania post pów rzeczowo-finansowych); 
d) niezgodne z zasadami kwalifikowalno ci wydatkowanie rodków;
e) czynniki mikro- i makroekonomiczne wp ywaj ce na realizacj  projektu; 
f) konieczno  modyfikacji projektu;  
g) zbyt szeroki zakres kontroli przez instytucje audytowe (nadmierna biu-

rokracja)17;
h) niespójno  dokumentacji programowej, brak spójno ci informacji  

i interpretacji;

                                                          
15  Wywiad pog biony z przedstawicielami instytucji zaanga owanych we wdra anie pro-

gramów transgranicznych, I , KK, WST, Kontrola I stopnia, luty–kwiecie  2013 roku. 
16 Raport z badania „Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Euro-

pejskiej Wspó pracy Terytorialnej z udzia em Polski w okresie programowania 2014–2020, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, s. 43–65, 97–128. 

17 Ibidem.
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i) brak instytucji pierwszego kontaktu dla beneficjenta; 
j) niewystarczaj ca liczba szkole  dla beneficjentów, brak dost pno ci

szkole  dla partnerów; 
k) zbyt ma e wykorzystanie technik teleinformatycznych w komunikacji 

(ograniczona dost pno  i stosunkowo wysokie koszty niektórych 
rozwi za );

l) brak mo liwo ci czenia w projektach rodków pochodz cych z ró -
nych unijnych róde  finansowych; 

m) wolne tempo zatwierdzania wydatków, opó nienia w procesie certyfi-
kacji wydatków,  d ugi czas oczekiwania na rodki.

Faza pi ta, okre lona jako trwa o  projektu, bardzo cz sto jest pomijana 
w rozwa aniach. Etap rozliczenia przyjmuje si  jako ko cowy, jednak jest to 
b dne podej cie, gdy  wydatkowanie rodków unijnych obarczone jest ko-
nieczno ci  utrzymania celów projektów, wska ników nawet do pi ciu lat po 
zako czeniu inwestycji. Najcz ciej pojawiaj ce si  b dy i nieprawid owo ci
to18:

a) zaprzestanie dzia alno ci beneficjenta lub projektu/inwestycji; 
b) wykorzystanie inwestycji niezgodnie z za o eniami projektu, zmiana 

lokalizacji inwestycji, zmiana formy prawnej beneficjenta; 
c) zmiana charakteru w asno ci/u ytkowania inwestycji – u yczenie, 

dzier awa, sprzeda ;
d) nieosi gni cie zak adanego poziomu wska ników rezultatu;
e) odzyskanie podatku VAT na podstawie przepisów podatkowych; 
f) przekroczenie limitu pomocy publicznej;  
g) niedochowanie obowi zku promocji (na przyk ad niew a ciwy stan lub 

brak tablicy informacyjnej/pami tkowej projektu i tym podobne); 
h) generowanie wysokich dochodów z projektu, na przyk ad z najmu 

pomieszcze , odp atnego wiadczenia us ug, op at za reklamy na 
obiektach;

i) pobranie dotacji w nadmiernej lub nienale nej wysoko ci – odzyski-
wanie rodków;

                                                          
18  Wywiad pog biony z przedstawicielami Instytucji Po rednicz cej programu INTER-

REG III A, marzec 2013. 
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j) problemy z utrzymaniem zrealizowanej inwestycji (koszty utrzymania, 
koszty wymiany elementów, konserwacji, napraw, serwisowania, ma e
wykorzystanie do realizacji celów projektu); 

k) odtworzenie inwestycji na poziomie nie gorszym ni  za o enia wnio-
sku o dofinansowanie w przypadku zdarze  losowych i si y wy szej
(kradzie , zniszczenie, po ar, powód );

l) konieczno  przechowywania dokumentacji projektowej do okre lo-
nego w umowie terminu. 

Podsumowanie

W cykl ycia projektu mo na wpisa  bariery, które napotyka beneficjent 
realizuj cy projekt wspó finansowany ze rodków unijnych. Analiza wszystkich 
programów na granicy zachodniej oraz opinie i wskazania beneficjentów i in-
stytucji zaanga owanych we wdra anie programów EWT pozwalaj  zdefinio-
wa  nast puj ce wnioski: 
1. B dy pope niane w pierwszych fazach projektu skutkuj  ich powielaniem 

na etapach kolejnych, jednocze nie zwi ksza si  waga problemu i koszty  
z nim zwi zane.

2. Cykl ycia projektu EWT wymaga sprawnej i ci g ej wspó pracy pomi dzy 
partnerami projektu. 

3. Charakter projektu nie definiuje napotykanych barier. 
4. P ynno  finansowa decyduje o sprawno ci wdro enia projektu. 
5. Porz dek prawny po obu stronach granicy wp ywa na sposób i czas realiza-

cji dzia a  projektowych na ka dym etapie. 
6. Nawi zane partnerstwa przek adaj  si  na wspó prac  na innych p aszczy-

znach, aktywizuj c wspó prac  mi dzynarodow .
7. Wspólne pokonywanie barier i trudno ci przy wdro eniu projektu pog bia

wspó prac  mi dzy partnerami lub weryfikuje nawi zane partnerstwa. 
8. Mimo barier, trudno ci i ogranicze  w realizacji alokacja przypisana na 

Program PL-BB, Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, 
zosta a w znacz cej cz ci zakontraktowana. 
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BARRIERS TO IMPLEMENTATION OF THE PROJECTS FINANCED

WITH EUROPEAN FUNDS UNDER THE EUROPEAN TERRITORIAL

COOPERATION PROGRAMMES

ON THE GERMAN-POLISH BORDERLAND 

Summary

The EU Cohesion Policy comprises the European Territorial Cooperation Pro-

grammes, which are characterized by the specificity emphasized by its international 

character. Difficulties in the implementation of the projects receiving support from this 

instrument result from an obligatory element which is partnership of the lead beneficia-

ry chosen from the country concerned and the remaining beneficiaries in the project. 

However, a significant part of the barriers that appear to the EU projects is not deter-

mined by the type of programme, but arises from the specificity of the distribution of 

EU funds. The defined barriers appear at each stage of the project implementation. 

However, the mistakes made during the first phases of the project result in repeating 

them during the subsequent phases, at the same time escalating the problem and its 

related costs. 

Keywords: EU projects, barriers, cross-border cooperation

Translated by Katarzyna Demidowicz 
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Wojciech Dro d
Zarz d Województwa Zachodniopomorskiego 
Uniwersytet Szczeci ski

INSTRUMENTY WSPARCIA ROZWOJU TURYSTYKI  
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

W artykule zawarto charakterystyk  wykorzystania rodków pomocowych Unii 

Europejskiej w zakresie zwi kszania potencja u sektora turystyki w regionie na przy-

k adzie Pomorza Zachodniego. Wykazano istotno  tego instrumentarium dla dzia a

inwestycyjnych, przedstawiaj c za o enia Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego w tym zakresie, a tak e post p wdro eniowy tego 

programu i efekty rzeczowe. 

S owa kluczowe: fundusze pomocowe UE, turystyka regionalna, rozwój regionalny 

Wprowadzenie

Polska, przyst puj c do struktur UE w maju 2004 roku, stan a przed hi-
storyczn  szans  zwi kszenia swojego potencja u rozwojowego dzi ki pomocy 
funduszy unijnych. Nigdy wcze niej nie uda o si  wygenerowa  w gospodarce 
narodowej tak du ych rodków finansowych na dzia ania inwestycyjne i pro-
rozwojowe w wielu dziedzinach ycia spo eczno-gospodarczego. Dotyczy to 
tak e gospodarek regionalnych – samorz dy województw w roku 2007, po raz 
pierwszy w historii, mog y decydowa  o przeznaczeniu funduszy UE w ramach 
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wskazanych przez siebie osi priorytetowych. rodki finansowe z regionalnych 
programów operacyjnych województw pozwoli y nie tylko w znacz cy sposób 
poprawi  regionaln  infrastruktur  transportu, energetyki, ochrony zdrowia, 
szkolnictwa wy szego, ale tak e w istotny sposób wspar y rozwój turystyki. 
Szczególnie zauwa alne jest to w regionach o wybitnych walorach turystycz-
nych, gdzie turystyka stanowi jeden z podstawowych dzia ów regionalnej go-
spodarki. Dotyczy to tak e nadmorskiego i przygranicznego województwa za-
chodniopomorskiego. 

1. Za o enia na etapie programowania wsparcia 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007–2013 zak ada wsparcie turystyki w ramach dwóch osi prioryteto-
wych: Osi 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja oraz Osi 6. Rozwój funkcji me-
tropolitalnych. Osie te co do zawarto ci s  bardzo podobne i obie zak adaj  te 
same rodzaje wsparcia dla turystyki. Ró nica pomi dzy nimi zwi zana jest z te-
rytorium, na które skierowana jest interwencja. O  6 dotyczy Szczeci skiego
Obszaru Metropolitalnego, czyli obszaru miasta Szczecina, miasta Stargardu 
Szczeci skiego oraz 9 gmin o ciennych – Polic, Goleniowa, Gryfina, Stargardu 
Szczeci skiego, Ko baskowa, Dobrej, Kobylanki, Starego Czarnowa, Nowego 
Warpna. O  priorytetowa 5 wspiera turystyk  na pozosta ym obszarze woje-
wództwa.

W ramach obu osi priorytetowych wspierane s  projekty zwi zane z bu-
dow  oraz rozbudow  infrastruktury turystycznej, mi dzy innymi w zakresie: 
turystyki wodnej, golfowej, biznesowej oraz infrastruktury s u cej rozwojowi 
aktywnych form turystyki, turystycznej bazy uzupe niaj cej oraz bazy nocle-
gowej. Projekty turystyczne, które s  wspierane w ramach tych osi prioryteto-
wych, musz  wykazywa  ewidentny efekt ekonomiczny. Za priorytetowe 
uznawane s  projekty, które przyci gn  turystów spoza regionu i które wpisuj
si  w szersze ramy planów rozwoju turystyki dla danego terytorium. 

W ramach obu osi priorytetowych wydzielono po jednym dzia aniu dedy-
kowanemu turystyce: 

– 5.1. Infrastruktura turystyczna z alokacj  27 000 000 euro (oko o
110 613 600 z otych), 
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– 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym z alokacj
20 500 000 euro (oko o 83 984 400 z otych). 

Przedsi wzi cia realizowane w ramach wymienionych wy ej dzia a  po-
zwalaj  na dywersyfikacj  oraz popraw  jako ci oferty turystycznej oraz przy-
czyniaj  si  do wzrostu roli turystyki jako czynnika sprzyjaj cego rozwojowi 
spo eczno-gospodarczemu regionu. 

Ka de z dzia a  zosta o podzielone na dwa poddzia ania, jedno skierowane 
na wsparcie szeroko rozumianej infrastruktury turystyki (odpowiednio Poddzia-
ania 5.1.1 i 6.1.1), a drugie – na wsparcie systemu informacji turystycznej  

w regionie (odpowiednio Poddzia ania 5.1.2 i 6.1.2). 
Celem poddzia a  ukierunkowanych na wsparcie infrastruktury turystyki 

jest rozwój nowych form turystyki poprawiaj cych atrakcyjno  turystyczn
regionu. Przyczyniaj  si  one równie  do wyd u enia sezonu turystycznego. 
W ramach wskazanych poddzia a  realizowane s  projekty zmierzaj ce do two-
rzenia nowych oraz podniesienia standardu technicznego istniej cych obiektów 
turystycznych oraz infrastruktury rekreacyjnej. Realizacja projektów u atwiaj -
cych dost p turystów do tych obiektów przyczyni si  do wzrostu atrakcyjno ci
i konkurencyjno ci województwa. 

W ramach wy ej wymienionych poddzia a  wspierano zarówno projekty 
podmiotów prywatnych, organizacji pozarz dowych (np. mariny), jak i samo-
rz dów terytorialnych. 

Poziom dofinansowania ustalono co do zasady na wysoko ci 50% wydat-
ków kwalifikowalnych (40% w przypadku wyst pienia pomocy publicznej). Od 
tego warunku odst piono w przypadku konkursu dedykowanego drobnej infra-
strukturze uzupe niaj cej w marinach Zachodniopomorskiego Szlaku eglar-
skiego, podnosz c poziom dofinansowania nawet do 75%.  
Projekty by y dodatkowo punktowane za:  

– przyci gni cie turystów spoza powiatu, w którym realizowany by  pro-
jekt,

– wyd u enie sezonu turystycznego, 
– komplementarno  w stosunku do innych projektów i dotychczasow

aktywno  wnioskodawcy na rynku turystycznym. 
Poddzia ania ukierunkowane na wsparcie systemu informacji turystycznej 

(Poddzia ania 5.1.2 i 6.1.2) wspieraj  mi dzy innymi projekty zwi zane z bu-
dow  oraz rozbudow  systemu informacji turystycznej, promocji regionu oraz 
wspierania rozwoju produktów turystycznych. Dzia ania realizowane w ramach 
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osi priorytetowej pozwol  na dywersyfikacj  i popraw  jako ci oferty tury-
stycznej oraz promocji, przez co przyczyni  si  do wzrostu roli turystyki jako 
czynnika sprzyjaj cego rozwojowi spo eczno-gospodarczemu regionu. 

Poprzez poddzia ania 5.1.2 i 6.1.2 zarz d województwa wspiera podno-
szenie atrakcyjno ci województwa poprzez rozwój sieci punktów informacji 
turystycznej, stworzenie i rozwój spójnego systemu promocji turystycznej re-
gionu w kraju i za granic , wsparcie systemu oznakowania atrakcji i obszarów 
atrakcyjnych turystycznie oraz upowszechnienie charakterystycznych dla regio-
nu produktów turystycznych, kulturalnych i tradycyjnych.  

Realizacja projektów w ramach poddzia ania pozwoli na zwi kszenie do-
st pu do informacji turystycznej oraz oferty turystycznej regionu, co przyczyni 
si  do wzrostu atrakcyjno ci i konkurencyjno ci województwa. 

Ponadto RPO WZ wspiera projekty budowy cie ek rowerowych. Wspar-
cie dla tej infrastruktury – podobnie jak w odniesieniu do bezpo redniego
wsparcia turystyki – roz o one jest w obu osiach priorytetowych i zaplanowane 
odpowiednio w Dzia aniach 5.3 i 6.3. Rozwój cie ek rowerowych jest istotnym 
czynnikiem podnosz cym atrakcyjno  turystyczn  województwa zachodnio-
pomorskiego. Przyczynia si  równie  do podniesienia atrakcyjno ci i estetyki 
zagospodarowania przestrzennego oraz pobudzania mieszka ców do aktywnego 
wypoczynku. W ramach obu wymienionych dzia a  wspierane s  przedsi wzi -
cia polegaj ce na budowie (w tym rozbudowie, odbudowie, nadbudowie), prze-
budowie i modernizacji cie ek rowerowych wraz z niezb dn  infrastruktur .

Na rozwój cie ek rowerowych przeznaczono 5 813 400 euro (oko o
23 195 670 z otych) w ramach Osi priorytetowej 5 i 3 338 100 euro (oko o
13 675 530 z otych) w ramach Osi 6.  

cznie na wsparcie turystyki w ramach RPO WZ 2007–2013 zaplanowa-
no rodki w wysoko ci 56 500 000 euro (oko o 231 469 200 z otych). 

2. Post p we wdra aniu RPO WZ w zakresie turystyki 
 (stan na 31 grudnia 2012 roku) 

Do ko ca 2012 roku w ramach wszystkich dzia a  „turystycznych”  
RPO WZ podpisano 62 umowy o warto ci dofinansowania z UE ponad  
192 miliony z otych. Oznacza to, e wed ug stanu na 31 grudnia 2012 roku 
zakontraktowano 83% dost pnych rodków z Europejskiego Funduszu Rozwo-
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ju Regionalnego (EFRR) na realizacj  projektów w obszarze turystyki. W tym 
samym okresie beneficjenci przed o yli do rozliczenia we wnioskach o p atno
wydatki na po ow  warto ci tych rodków. Natomiast na realizacj  projektów, 
wraz z zaliczkami, przekazano beneficjentom rodki rz du niemal 50% alokacji 
EFRR.

Post p finansowy w ramach Dzia a  5.1, 5.3, 6.1 i 6.3 przedstawiaj  tabe-
la 1 i rysunek 1. 

Tabela 1 

Post p finansowy w ramach Dzia a  5.1, 5.3, 6.1 i 6.3 (warto ci kwotowe w z otych) 

  Dzia anie
  5.1. 5.3. 6.1. 6.3. 

Razem 

Liczba 26 6 24 6 62 
Warto

dofinansowania 
EFRR

93 120 335,69 20 801 821,37 68 991 096,05 9 433 456,50 192 346 709,61 
Zawarte 
umowy  

o dofinanso-
wanie % realizacji 

zobowi za  UE 
84% 90% 82% 69% 83% 

Warto
dofinansowania 

EFRR
66 842 861,39 8 140 399,14 18 989 591,23 2 277 354,85 96 250 206,61 

Wydatki 
rozliczone

przez benefi-
cjentów % realizacji 

zobowi za  UE 
60% 35% 23% 17% 42% 

Warto
dofinansowania 

EFRR
75 921 415,75 15 274 611,70 19 519 211,03 3 497 133,72 114 212 372,20 P atno ci

przekazane
beneficjentom1 % realizacji 

zobowi za  UE 
69% 66% 23% 26% 49% 

ród o: opracowanie w asne na podstawie KSI SIMIK 07–13. 

Wed ug stanu na 31 grudnia 2012 roku najwi cej projektów – 23 – jest re-
alizowanych w ramach Poddzia ania 5.1.1, a wi c w zakresie wsparcia infra-
struktury turystyki w cz ci województwa po o onej poza obszarem metropoli-
talnym (warto  dofinansowania z EFRR wynosi ponad 88 milionów z otych). 
Jedynie o dwa projekty mniej realizowane s  w Poddzia aniu 6.1.1, czyli na 
obszarze Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego (z warto ci  dofinansowa-
nia z EFRR ponad 60 milionów z otych). Po sze  projektów jest realizowanych  
w ramach ka dej z osi w zakresie wsparcia cie ek rowerowych (Dzia ania 5.3  

                                                          
1  P atno ci przekazane beneficjentom zawieraj  zaliczki. Warto  wyp aconych zaliczek 

dla projektów z zakresu turystyki wynosi 38 423 102,38 z otych ze rodków EFRR. 
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i 6.3) oraz po trzy projekty dotycz ce systemu informacji turystycznej oraz 
rozwoju produktów turystycznych (w Poddzia aniu 5.1.2 o warto ci dofinanso-
wania z EFRR w wysoko ci prawie 5 milionów z otych oraz w Poddzia aniu
6.1.2 – ponad 8 milionów z otych).  Rozk ad ilo ciowy projektów prezentuje 
rysunek 2. 

Rys. 1. Warto  dofinansowania projektów z zakresu turystyki (warto ci kwotowe  
 w z otych)  

ród o: opracowanie w asne na podstawie KSI SIMIK 07–13. 

Rys. 2. Liczba projektów w podziale na dzia ania/poddzia ania

ród o: opracowanie w asne na podstawie KSI SIMIK 07–13. 
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Projekty z poszczególnych dzia a , zarówno z Osi 5, jak i 6, realizowane 
s  przede wszystkim na obszarze miejskim – a  44 przedsi wzi cia (po 22 w ra-
mach Osi 5 i w ramach Osi 6) o dofinansowaniu ze rodków EFRR równym 
143 008 224,26 z otych. 

Na obszarze wiejskim realizowanych jest w ramach obu osi 16 projektów 
(9 w ramach Osi 5 i 7 w ramach Osi 6) na czn  kwot  dofinansowania 
z EFRR w wysoko ci 40 927 895,35 z otych. Rysunek 3 obrazuje udzielone 
wsparcie w podziale na obszar realizacji dla Osi 5 i 6. 

Rys. 3. Dofinansowanie ze rodków EFRR w podziale na obszar realizacji (warto ci
 kwotowe w z otych) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie KSI SIMIK 07–13. 

Wsparcie w ramach Osi priorytetowej 5 trafi o w sumie na obszar 20 gmin, 
a czne dofinansowanie z EFRR wynios o 111 451 967,06 z otych. Najwi cej
rodków w ramach tej osi zosta o skierowanych na obszar gminy miasta Koszalina 

(w wysoko ci EFRR 22 405 065,26 z otych), gdzie s  realizowane trzy projekty.  
W ramach Osi priorytetowej 6, ze wzgl du na ograniczenie interwencji do 

SOM, wsparcie trafi o na obszar 8 gmin, a czna warto  dofinansowania  
z EFRR wynios a 72 484 152,55 z otych. Tym samym najwi cej rodków zosta-
o ulokowanych na obszarze gminy miasta Szczecina, gdzie realizowanych jest 

17 projektów o cznym dofinansowaniu z EFRR w wysoko ci 54 812 669,29 
z otych, z tego 15 projektów w ramach Dzia ania 6.1. Infrastruktura turystyczna 
na obszarze metropolitalnym o warto ci 48 949 061,26 z otych z EFRR oraz  
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dwa projekty w ramach Dzia ania 6.3. cie ki rowerowe o warto ci z EFRR  
5 863 608,03 z otych. 

Tabela 2 

Podzia  umów zawartych w ramach poszczególnych dzia a  Osi 5 i 6  

w podziale na miejsce ich realizacji (warto ci kwotowe w z otych) 

 Gmina 
Liczba

projektów 
Warto
ogó em 

W tym 
z Europejskiego 

Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego 

Dzia anie 5.1. Bia ogard – miasto 1 519 000,00 176 459,99 
Mielno 1 1 308 490,92 593 248,39 
Go cino 1 2 663 634,20 905 590,00 
Dziwnów 1 2 658 610,14 1 231 914,72 
Szczecinek – miasto 1 2 853 028,48 1 255 382,52 
Gryfice 1 3 114 829,85 1 357 869,50 
Wa cz – miasto 1 4 523 870,42 2 233 265,21 
Choszczno 1 5 344 027,02 2 602 733,17 
Trzebiatów 1 6 315 389,96 3 111 642,08 
Dar owo – miasto 4 8 403 219,35 3 926 284,20 
Stepnica 1 7 963 763,00 3 981 881,50 
Po czyn-Zdrój 1 9 419 309,45 4 611 040,25 
Mi dzyzdroje 1 19 457 691,41 7 198 120,01 

winouj cie – miasto 3 23 921 010,50 10 366 401,22 
Rewal 1 46 193 010,44 11 038 928,61 
Ko obrzeg – miasto 2 27 321 567,75 13 654 319,06 
Koszalin – miasto 3 111 152 886,20 22 405 065,26 

  Suma ko cowa 25 283 133 339,09 90 650 145,69 
Nowogard 1 1 540 546,17 1 105 057,42 
Wa cz – miasto 1 2 155 959,70 1 287 935,24 

Dzia anie 5.3.  Barlinek 1 2 054 136,38 1 456 706,04 
Rewal 2 5 703 292,04 3 768 219,00 
Siemy l 1 17 868 538,23 13 183 903,67 

  Suma ko cowa 6 29 322 472,52 20 801 821,37 
Police 1 1 464 000,00 563 454,00 
Nowe Warpno 3 2 740 227,70 1 346 712,85 
Stargard Szczeci ski – miasto 2 4 227 687,76 1 931 089,19 

Dzia anie 6.1.  Goleniów 1 5 545 185,31 2 600 559,01 
Gryfino 1 18 296 863,88 7 659 819,74 
Szczecin – miasto 15 119 221 124,96 48 949 061,26 

  Suma ko cowa 23 151 495 089,61 63 050 696,05 
Stargard Szczeci ski – miasto 1 1 169 852,79 360 863,28 
Ko baskowo 1 2 028 638,59 893 115,72 

Dzia anie 6.3. Kobylanka 1 2 080 782,90 948 630,09 
Police 1 2 822 684,86 1 367 239,38 
Szczecin – miasto 2 16 227 664,72 5 863 608,03 

  Suma ko cowa 6 24 329 623,86 9 433 456,50 

ród o: opracowanie w asne na podstawie KSI SIMIK 07–13. 



Instrumenty wsparcia rozwoju turystyki… 137

W tabeli 2 oraz na rysunku 3 nie zosta y uj te dwa projekty, w których nie 
nast pi o przyporz dkowanie do miejsca realizacji – powiat czy gmin , z tego 
wzgl du, e s  to projekty niestacjonarne, realizowane na terenie ca ego kraju. 

Spo ród 62 umów podpisanych w ramach Osi priorytetowej 5, jeden pro-
jekt w ramach poddzia ania 5.1.1. Infrastruktura turystyki realizowany jest na 
terenie gminy o szczególnie niekorzystnej sytuacji spo eczno-ekonomicznej: 
projekt pod nazw  „Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo- 
-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki w Bia ogardzie”, realizowany na terenie 
gminy miasta Bia ogardu o cznej warto ci dofinansowania w wysoko ci
519 000,00 z otych (dofinansowanie z EFRR 176 459,99 z otych).  

3. Post p rzeczowy w zakresie wsparcia dla turystyki w ramach RPO WZ 

Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie szacuje si , e do 
ko ca 2015 roku dzi ki realizowanym projektom zostanie: 

a) wybudowanych 69 kilometrów szlaków turystycznych, a przebudowa-
nych prawie 8 kilometrów ju  istniej cych szlaków turystycznych; 

b) przebudowanych 67 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, a 64 
obiekty zostan  wybudowane (w tym baza noclegowa, gastronomicz-
na, turystyka wodna, uzdrowisko oraz infrastruktura konferencyjno- 
-kongresowa); szacuje si , e z wybudowanych i przebudowanych 
obiektów skorzysta prawie 3 miliony osób rocznie – co oznacza, e
w toku tak zwanego okresu trwa o ci projektu (5 lat po zako czeniu
projektu) z tych obiektów skorzysta nawet do 15 milionów osób; 

c) utworzonych 14 punktów informacji turystycznej; szacuje si , i
z utworzonych punktów informacji turystycznej skorzysta prawie  
400 tysi cy osób rocznie – co oznacza, e w ramach okresu trwa o ci
projektu z punktów informacji skorzysta nawet do 2 milionów osób; 

d) wybudowanych lub oznakowanych/wyznaczonych ponad 120 kilome-
trów cie ek rowerowych oraz wybudowanych 95 obiektów infra-
struktury towarzysz cej; szacuje si , i  z wybudowanych, oznakowa-
nych/wyznaczonych cie ek rowerowych skorzysta prawie 100 tysi cy 
osób rocznie – co oznacza, e w ramach okresu trwa o ci projektu ze 
cie ek skorzysta nawet do 500 tysi cy osób; dodatkowo, dzi ki reali-

zowanym projektom dost pne dla rowerzystów stan  si  atrakcje tury-
styczne gmin czy te  powiatów skalkulowane na 48 lokalizacji i obiektów. 
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Podsumowanie

Rozwój turystyki w województwie zachodniopomorskim jest jednym 
z priorytetów w adz samorz dowych regionu i samorz dów lokalnych. Ze 
wzgl du na znaczenie dla gospodarki regionalnej wsparcie rozwoju turystyki 
b dzie równie  kontynuowane w przysz ym okresie programowania na lata 
2014–2020. Turystyk  okre lono jako jedn  ze specjalizacji regionalnych,  
a w oparciu o do wiadczenia z obecnego okresu programowania planuje si
zwi kszenie efektywno ci wykorzystania rodków pomocowych dla potrzeb 
rozwojowych tego sektora gospodarki regionalnej. Nale y jednak podkre li , e
rodki finansowe w obecnym okresie programowania przyczyni y si  w bardzo 

istotny sposób do zwi kszenia potencja u sektora turystyki Pomorza Zachod-
niego, staj c si  podstawowym instrumentem wsparcia tego rozwoju. 

TOURISM SUPPORT AND DEVELOPMENT INSTRUMENTS

IN THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME

FOR THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP 

Summary

The article includes the manner of disposition of the EU funds in the area of in-

creasing the potential of the tourism sector in the region, focusing on the Western Po-

merania as an example. The importance of the instruments for investment activities, 

providing assumptions of the Regional Operational Programme for the Western Po-

merania in this sphere was demonstrated, as well as the progress of implementation of 

the Programme and material effects.  

Keywords: EU funds, regional tourism, regional development

Translated by Wojciech Dro d
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WYKORZYSTANIE RODKÓW UNIJNYCH
NA POTRZEBY TURYSTYKI WIEJSKIEJ  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  
W RAMACH SPO „RESTRUKTURYZACJA  

I MODERNIZACJA SEKTORA YWNO CIOWEGO
ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2004–2006” 

Streszczenie 

Przeobra enia polskiego rolnictwa w latach dziewi dziesi tych minionego wieku 

przyczyni y si  do pogorszenia poziomu ycia mieszka ców wsi. Zaistnia a zatem po-

trzeba ich aktywizacji zgodnie z ide  wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Zosta o to u atwione mi dzy innymi poprzez mo liwo  prowadzenia wszelkiej dzia al-

no ci gospodarczej przez rolników indywidualnych. Wielu z nich utworzy o gospodar-

stwa agroturystyczne. W okresie przedakcesyjnym i po 2004 roku pojawi a si  szansa 

wsparcia finansowego prowadzonej dzia alno ci ze rodków unijnych. Celem publikacji 

by a analiza stanu wykorzystania pomocy finansowej na potrzeby turystyki wiejskiej 

w województwie zachodniopomorskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjne-

go „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich w latach 2004–2006”. 

S owa kluczowe: dofinansowanie projektów turystycznych, rozwój obszarów wiej-
skich, turystyka wiejska, agroturystyka 
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Wprowadzenie

Przeobra enia polskiego rolnictwa w latach dziewi dziesi tych minione-
go wieku, spadek op acalno ci produkcji i problemy z przystosowaniem do 
gospodarki rynkowej przyczyni y si  do wzrostu bezrobocia i pogorszenia po-
ziomu ycia mieszka ców wsi. Zaistnia a zatem pilna potrzeba aktywizacji 
ludno ci w kierunku podejmowania ró norodnych dzia a  zgodnie z ide  wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Zosta o to u atwione mi dzy innymi 
poprzez mo liwo  prowadzenia wszelkiej dzia alno ci gospodarczej przez 
rolników indywidualnych1. Nast pi  w tym okresie tak e wzrost wiadomo ci
spo ecznej dotycz cej stanu rodowiska naturalnego i konieczno ci jego ochro-
ny zgodnie z zasadami rozwoju zrównowa onego oraz znaczenia aktywno ci
ruchowej dla zdrowia. Nowe potrzeby mieszka ców terenów zurbanizowanych 
i ich zainteresowanie potencja em obszarów wiejskich przyczyni y si  do roz-
woju alternatywnych formy turystyki, w tym szczególnie turystyki wiejskiej 
i agroturystyki, która zosta a zdefiniowana jako forma wypoczynku w czynnym 
gospodarstwie rolnym2. Rozpocz cie przez rolników prowadzenia nowego ro-
dzaju dzia alno ci zwi zane by o z konieczno ci  przystosowania gospodarstwa 
do oczekiwa  turystów i zaplanowania inwestycji, które nie zawsze mog y zo-
sta  zrealizowane ze wzgl du na ograniczenia ekonomiczne.  

W okresie przedakcesyjnym i po 2004 roku, gdy Polska sta a si  pe no-
prawnym cz onkiem UE, pojawi a si  mo liwo  uzyskania wsparcia finanso-
wego w postaci programów skierowanych mi dzy innymi do beneficjentów 
mieszkaj cych na obszarach wiejskich. Niestety, w pocz tkowym okresie barie-
r  realizacji wielu inwestycji by  brak wiedzy o mo liwo ciach ich dofinanso-
wania lub obawy zwi zane z procedur  ich pozyskania. W kolejnych latach 
wzros o zainteresowanie funduszami unijnymi, dzi ki którym uda o si  zreali-
zowa  wiele projektów. Pozyskane rodki przyczyni y si  do rozbudowy bazy 
materialnej turystyki i wykreowania lub rozwoju wielu produktów turystycz-
nych. Celem publikacji jest analiza stanu wykorzystania pomocy finansowej na 
potrzeby turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim w ramach 

                                                          
1  M. Drzewiecki, Agroturystyka wspó czesna w Polsce, Wy sza Szko a Turystyki i Hote-

larstwa w Gda sku, Gda sk 2009, s. 9. 
2  J. Sikora, Agroturystyka. Przedsi biorczo  na obszarach wiejskich, C.H. Beck, War-

szawa 2012, s. 64. 



Wykorzystanie rodków unijnych na potrzeby turystyki wiejskiej… 143

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004–2006”. 

1. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sek-
 tora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach  
 2004–2006” 

W 2004 roku Polska uzyska a mo liwo  korzystania z pomocy finanso-
wej przeznaczonej dla pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. Programy po-
mocowe skierowane zosta y na wsparcie tych dziedzin gospodarki i sfer ycia 
spo ecznego, które bez dodatkowych rodków nie mog y dorówna  do rednie-
go poziomu ekonomicznego pozosta ych pa stw wspólnoty. W ród wielu pro-
gramów znacz c  rol  odegra y sektorowe programy operacyjne jako narz dzia
realizacji Narodowego Planu Rozwoju3.

Przekszta cenia strukturalne w rolnictwie mia  usprawni  Sektorowy Pro-
gram Operacyjny (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno cio-
wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. W dokumencie przyj to
trzy strategiczne cele realizowane w ramach pi tnastu dzia a  (tab. 1): 

– poprawa konkurencyjno ci oraz trwa y i zrównowa ony rozwój sektora 
rolnego,

– wsparcie przemys u przetwórczego w celu poprawy jego konkurencyjno ci,
– wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich4.
D ugoetapowe cele ogólne zosta y uszczegó owione w formie trzech priory-

tetów o charakterze restrukturyzacyjnym, modernizacyjnym i wspomagaj cym: 
1. Wspieranie zmian i dostosowa  w sektorze rolno- ywno ciowym (Dzia a-

nia 1.1–1.5), 
2. Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich (Dzia ania 2.1–2.7), 
3. Pomoc techniczna (Dzia ania 3.1–3.3)5.

                                                          
3  Obecnie funkcjonuje pi  sektorowych programów operacyjnych: SPO Rozwój Zaso-

bów Ludzkich, SPO Transport i Gospodarka Morska, SPO Rybo ówstwo i Przetwórstwo Ryb, 
SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ywno ciowego oraz Rozwój Obszarów Wiej-
skich, SPO Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw.

4 Uzupe nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004–2006”, za cznik do rozporz dze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrze nia 2004 roku (poz. 2117), s. 4.

5  Ibidem, s. 8–9. 
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Tabela 1 

Dzia ania w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” i ich bud ety

Bud et
ogó em 

Wsparcie
finansowe UE

Wsparcie
finansowe
krajowe

Dzia anie

w milionach euro 
1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych 603,92 325,19 278,73 
1.2 U atwianie startu m odym rolnikom 173,33 130,00 43,00 
1.3 Szkolenia 20,00 16,00 4,00 
1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego 53,75 43,00 10,75 
1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu arty-

ku ów rolnych 464,29 325,00 139,29 
2.1 Przywracanie potencja u produkcji le nej 12,50 10,00 2,50 
2.2 Scalanie gruntów rolnych 21,25 17,00 4,25 
2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego 112,50 90,00 22,50 
2.4 Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej 

i zbli onej do rolnictwa w celu zapewnie-
nia ró norodno ci dzia a  lub alternatyw-
nych róde  dochodu 107,14 75,00 32,14 

2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi 132,00 100,00 32,00 

2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury tech-
nicznej zwi zanej z rolnictwem 40,71 28,50 12,21 

2.7 Pilota owy Program Leader+ 18,75 15,00 3,75 
3.1 Wsparcie systemu zarz dzania i wdra ania

Programu 10,53 7,90 2,63 
3.2 Rozwój instytucjonalny 4,96 3,72 1,24 
3.3 Informowanie i promocja Programu 8,51 6,38 2,13 
 RAZEM 1 784,00 1 192,69 591,12 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Uzupe nienie Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich, 2004–2006”, za cznik do rozporz dzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrze nia 2004 roku (poz. 2117), s. 142. 

Program finansowany by  z funduszy UE i rodków krajowych pochodz -
cych z bud etu pa stwa lub samorz dów i wk adu w asnego beneficjentów. 
Instytucj  wdra aj c  dla wi kszo ci dzia a  by a Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3). Pozosta e
dzia ania koordynowa y: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (1.3, 1.4, 
2.7) oraz urz dy marsza kowskie (2.2, 2.3, 2.5). 
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2. Dzia anie 2.4. Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej i zbli onej do rolnic-
 twa w celu zapewnienia ró norodno ci dzia a  lub alternatywnych ró-
 de  dochodu 

Aktualna misja rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 ro-
ku opiera si  na stworzeniu warunków do zrównowa onego rozwoju opartego 
na konkurencyjnej gospodarce i przedsi biorczo ci mieszka ców oraz aktywno-
ci spo ecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniej cych zasobów. Zamierza 

si  to osi gn  poprzez: 
a) aktywizacj  gospodarcz  z uwzgl dnieniem czynników ekologicznych 

i obecnych funkcji województwa (gospodarka morska, turystyka, 
transport, przemys , rolnictwo); 

b) aktywizacj  obszarów wiejskich na rzecz ich wielofunkcyjnego rozwo-
ju oraz wzrostu efektywno ci i konkurencyjno ci rolnictwa6.

Turystyka jest od wielu lat dominuj c  dziedzin  gospodarki w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, a jej rozwój ma dla regionu ogromne znaczenie7. Ze 
wzgl du na lokalne walory naturalne i antropogeniczne oferty dotycz  szcze-
gólnie produktów turystyki aktywnej, morskiej, kulturowej, zdrowotnej oraz 
biznesowej. Województwo dysponuje najwi ksz  baz  noclegow  w kraju, 
obejmuj c  obiekty zbiorowego zakwaterowania, które zlokalizowane s  g ów-
nie w pasie nadmorskim. Od wielu lat podejmowane s  dzia ania maj ce na celu 
skierowanie ruchu turystycznego na inne tereny województwa, a zw aszcza na 
obszary wiejskie i pojezierza. Niestety, ruch turystyczny ma nadal charakter 
sezonowy, zbyt niski jest standard bazy noclegowej oraz niewystarczaj co wy-
korzystuje si  walory regionu do rozwoju produktów turystycznych8.

W województwie zachodniopomorskim 94% powierzchni zajmuj  obszary 
wiejskie9, które charakteryzuje s aby rozwój infrastruktury10. Jest to równie
jedn  z istotnych barier rozwoju funkcji turystycznej w obr bie wsi i miaste-

                                                          
6  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005, s. 81. 
7  Ibidem, s. 49–50. 
8 Ibidem, s. 51. 
9 Powierzchnia i ludno  w przekroju terytorialnym w 2012 roku, GUS, Warszawa 2012, 

s. 31. 
10  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku…, s. 47. 
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czek11. Mimo tych nieudogodnie  od wielu lat na obszarach wiejskich coraz 
bardziej popularna staje si  turystyka wiejska i agroturystyka traktowana rów-
nie  jako mo liwo  aktywizacji gospodarczej regionu12.

Rozwój tego rodzaju turystyki jest zgodny z koncepcj  wielofunkcyjnego 
rozwoju, którego celem jest wprowadzanie w wiejsk  przestrze  coraz wi kszej
liczby nowych funkcji pozarolniczych: produkcyjnych, handlowych i us ugo-
wych, tak aby stworzy  nowe miejsca pracy w zawodach zwi zanych lub nie-
zwi zanych z otoczeniem rolnictwa, ale wykorzystuj cych wiejskie zasoby 
wytwórcze13. Koncepcja ta od wielu lat jest z powodzeniem realizowana w kra-
jach Unii Europejskiej. W Polsce u atwia  jej wprowadzanie Sektorowy Pro-
gram Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004–2006”, Priorytet 2. Zrównowa-
ony rozwój obszarów wiejskich (Dzia ania 2.1–2.7). Udzielane wsparcie finan-

sowe mia o s u y  poprawie zagospodarowania przestrzennego wsi, uatrakcyj-
nieniu obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, ograniczeniu bezrobocia 
oraz tworzeniu nowych miejsc pracy i róde  dochodu ludno ci wiejskiej14.

Istniej ce na polskiej wsi zasoby mieszkaniowe oraz nie w pe ni wykorzy-
stana si a robocza stwarzaj  du e mo liwo ci wiadczenia us ug turystycznych 
w gospodarstwach rolnych15. Us ugi agroturystyczne nie wymagaj  rozbudowa-
nej bazy noclegowej, poniewa  adresowane s  do turystów indywidualnych, 
ma ych grup lub rodzin. Dla go ci mog  by  przygotowane pokoje w domu 
rolnika, pomieszczenia w innych budynkach w obr bie gospodarstwa, miejsca 
na przyzagrodowych polach namiotowych i kempingowych lub domkach letni-
skowych16. Podj cie dzia alno ci przez rolników w zakresie turystyki wiejskiej  
i agroturystyki zwi zane jest zawsze z konieczno ci  przystosowania gospodar-

                                                          
11  J. Sikora, A. Wartecka-Wa y ska, Wybrane elementy infrastruktury turystycznej w po-

wiatach województwa lubuskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, nr 465, 
„Ekonomiczne Problemy Us ug”, nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego,
Szczecin 2007, s. 305. 

12  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2015 roku, Sejmik Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2000, s. 43. 

13  M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 47. 
14  Uzupe nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderniza-

cja…, s. 8–9. 
15  E. Kmita, Agroturystyka jako szansa aktywizacji spo eczno-gospodarczej rodowisk

wiejskich, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1994, nr 2, s. 19. 
16  D. Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 111. 



Wykorzystanie rodków unijnych na potrzeby turystyki wiejskiej… 147

stwa do potrzeb go ci i zaplanowania inwestycji, które nie zawsze mog  zosta
zrealizowane ze wzgl du na ograniczenia finansowe. Do takich beneficjentów 
zosta o skierowane Dzia anie 2.4. Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej i zbli o-
nej do rolnictwa w celu zapewnienia ró norodno ci dzia a  lub alternatywnych 
róde  dochodu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktury-

zacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
w latach 2004–2006”. Jego celem by o aktywizowanie rolników do podj cia lub 
rozwoju dodatkowej dzia alno ci, wykorzystuj cej istniej ce zasoby gospodar-
stwa rolnego i regionu oraz uwzgl dniaj cej potrzeby rynku. Dzia anie mia o
sprzyja  tworzeniu alternatywnych róde  dochodu, promowa  pozytywny wi-
zerunek wsi i rolnictwa w spo ecze stwie, sprzyja  zachowaniu zasobów przy-
rodniczych obszarów wiejskich, u atwia  dost p rolników oraz pozosta ych 
mieszka ców wsi do us ug oraz przyczynia  si  do zwi kszania op acalno ci
produkcji i us ug w gospodarstwie rolnym17. Wsparcie finansowe udzielone 
beneficjentowi oraz gospodarstwu rolnemu nie mog o przekroczy  100 tysi cy 
z otych (do 50% kosztów kwalifikowalnych) i mog o zosta  przeznaczone mi -
dzy innymi na dzia ania realizowane w zwi zku z uruchomieniem lub rozwojem 
dodatkowej dzia alno ci w zakresie agroturystyki (w budynku mieszkalnym nie 
mog o znajdowa  si  wi cej ni  5 pokoi przeznaczonych na wynajem) lub us ug
zwi zanych z turystyk  i wypoczynkiem. Beneficjentami by y osoby fizyczne – 
rolnicy, domownicy lub osoby prawne, które prowadzi y dzia alno  rolnicz
w miejscowo ci licz cej do 5 tysi cy mieszka ców, nale cej do gminy wiej-
skiej lub miejsko-wiejskiej.  

Ze wsparcia finansowego w ramach Dzia ania 2.4 skorzysta o w woje-
wództwie zachodniopomorskim 24 rolników wiadcz cych us ugi w zakresie 
turystyki wiejskiej i agroturystyki (z cznej liczby ponad 600 tego typu obiek-
tów w latach 2004–2007)18. Gospodarstwa zlokalizowane by y w nast puj cych 
powiatach i gminach: 

– powiat choszcze ski – gminy: Bierzwnik (1 obiekt), Pe czyce  
(1 obiekt)19,

                                                          
17 Uzupe nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderniza-

cja…, s. 89–97. 
18  Obecnie funkcjonuje oko o 900 obiektów zwi zanych z turystyk  wiejsk  i agrotury-

styk .
19  W a ciciel obiektu korzysta  wcze niej z dofinansowania w ramach programu SA-

PARD, Dzia anie 4. Ró nicowanie dzia alno ci gospodarczej na obszarach wiejskich, Schemat 
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– powiat drawski – gminy: Ostrowice (2 obiekty), Czaplinek (1 obiekt), 
– powiat goleniowski – gmina Przybiernów (1 obiekt), 
– powiat gryficki – gminy: P oty (1 obiekt), Trzebiatów (1 obiekt), 
– powiat gryfi ski – gmina Chojna (1 obiekt), 
– powiat kamie ski – gmina Kamie  Pomorski (1 obiekt), 
– powiat ko obrzeski – gminy: Ko obrzeg (1 obiekt), Ustronie Morskie  

(1 obiekt), 
– powiat koszali ski – gminy: Bobolice (2 obiekty), Polanów (1 obiekt), 
– powiat s awie ski – gmina Dar owo (1 obiekt), 
– powiat stargardzki – gminy: Dobrzany (1 obiekt), I sko (1 obiekt), 
– powiat szczecinecki – gminy: Barwice (2 obiekty), Borne Sulinowo  

(1 obiekt), 
– powiat widwi ski – gmina widwin (3 obiekty)20.
Osoby ubiegaj ce si  o wsparcie w zakresie rozwijania prowadzonej ju

dzia alno ci agroturystycznej lub us ug zwi zanych z turystyk  obejmuj cych 
tworzenie miejsc noclegowych zobowi zane by y do przed o enia za wiadcze-
nia wydanego przez jednostk  przeprowadzaj c  kategoryzacj  obiektów wiej-
skiej bazy noclegowej21:

a) w przypadku obiektu zakwaterowania poddanego kategoryzacji – opi-
nii potwierdzaj cej zgodno  projektu z wymogami standaryzacji oraz 
dokumentu okre laj cego jego kategori  – dotyczy o to 22 obiektów 
w kategoriach: standard (9 gospodarstw), 1 s oneczko (6 gospodarstw), 
2 s oneczka (5 gospodarstw), 3 s oneczka (2 gospodarstwa)22;

                                                          
4.1. Tworzenie róde  dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych (adaptacja cz ci bu-
dynku na potrzeby agroturystyki). 

20  We wcze niejszych latach 12 innych obiektów agroturystycznych skorzysta o ze wspar-
cia prowadzonej dzia alno ci w ramach programu SAPARD, Dzia anie 4. Ró nicowanie dzia al-
no ci gospodarczej na obszarach wiejskich, Schemat 4.1. Tworzenie róde  dodatkowego docho-
du w gospodarstwach rolnych (10 gospodarstw) oraz Dzia anie 4.2. Tworzenie miejsc pracy na 
obszarach wiejskich (2 gospodarstwa). 

21  Kategoryzacja jest dobrowoln  ocen  obiektów turystyki wiejskiej wed ug systemu 
opracowanego przez Polsk  Federacj  Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go cinne”, której 
celem jest podnoszenie jako ci wiadczonych us ug w obiektach turystyki wiejskiej oraz reko-
mendacja i promocja obiektów poddanych ocenie. Regulamin kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noc-
legowej. Za cznik nr 1 do uchwa y nr 13/2011 Zarz du PFTW „GG” z 10 grudnia 2011 roku.

22  Katalog agroturystyczny, Urz d Marsza kowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
Wydzia  Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Szczecin 2010. 
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b) gdy obiekt nie zosta  poddany kategoryzacji – opinii potwierdzaj cej
zgodno  projektu z wymogami standaryzacji (2 gospodarstwa)23.

Beneficjenci sk adaj cy wnioski o dofinansowanie dzia a  o charakterze 
inwestycyjnym musieli z o y  pisemne zobowi zanie, e w okresie realizacji 
projektu oraz przez kolejnych pi  lat od dnia dokonania p atno ci ko cowej
inwestycja b dzie wykorzystywana zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. 
Wymagane tak e by o zapewnienie, e obiekty wiejskiej bazy noclegowej za-
chowaj  w tym okresie posiadany standard w zakresie wiadczonych us ug lub 
zostanie on podwy szony. Pomoc udzielana by a mieszka com obszarów wiej-
skich w formie grantów inwestycyjnych na zasadzie refundacji poniesionych 
kosztów w zakresie: 

a) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu po czonego z mo-
dernizacj  istniej cych budynków mieszkalnych i gospodarczych na 
cele agroturystyczne oraz ich wyposa enia (najcz ciej podawany cel 
inwestycji – 17 obiektów); 

b) urz dzania miejsc do wypoczynku (budowa kortu tenisowego), zakupu 
wyposa enia i sprz tu turystycznego lub rekreacyjnego do dzia alno ci
turystycznej oraz zwierz t s u cych do celów terapeutycznych, spor-
towych lub rekreacyjnych (konie zakupiono do jednego gospodar-
stwa);

c) budowy lub remontu po czonego z modernizacj  obiektów budowla-
nych niezb dnych do realizacji celów projektu (mi dzy innymi budo-
wa w dwóch gospodarstwach domków kempingowych, rozbudowa 
budynku gastronomicznego z wyposa eniem); 

d) zakupu rodków transportu (jedno gospodarstwo); 
e) zagospodarowania terenu (w pi ciu gospodarstwach)24.
Wszystkie gospodarstwa, które uzyska y wsparcie finansowe w ramach 

Dzia ania 2.4, nadal wiadcz  us ugi agroturystyczne. Wykorzystana pomoc  
w znacznym zakresie u atwi a im funkcjonowanie w pocz tkowym okresie dzia-
alno ci i przyczyni a si  do wprowadzenia na obszary wiejskie zgodnie z zasa-

dami wielofunkcyjnego rozwoju nowych funkcji. Dzi ki w asnej aktywno ci

                                                          
23  Uzupe nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderniza-

cja…, s. 93–94. 
24 Ibidem, s. 89–97. 
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poprawi a si  tak e sytuacja materialna ich w a cicieli. Wa ne jest zatem udzie-
lanie wsparcia dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi. 

W obiektach agroturystycznych korzystaj cych z dofinansowania przygo-
towano dla go ci 98 pokoi go cinnych oraz domki letniskowe, w których jest 

cznie 339 miejsc noclegowych o zró nicowanym standardzie. W siedmiu 
gospodarstwach wiadczone s  dodatkowo us ugi gastronomiczne, a w pozosta-
ych obiektach udost pniono kuchnie z pe nym wyposa eniem do samodzielne-

go przygotowywania posi ków na bazie produktów zakupionych u gospodarza. 
W wi kszo ci obiektów wiadczone s  us ugi ca oroczne.

Na terenie posesji znajduj  si  wydzielone miejsca parkingowe dla go ci,
place zabaw dla dzieci i tereny do rekreacji (boiska, ogrody, zarybione stawy). 
Oferta skierowana jest do turystów indywidualnych, rodzin z dzie mi oraz ma-
ych grup. Dominuj  obiekty typu U (gospodarstwa uniwersalne, wszechstron-

ne) oraz typu D (gospodarstwa dla rodzin z ma ymi dzie mi). Jeden obiekt 
mo na zaliczy  do typu N, poniewa  jest przystosowany do potrzeb osób nie-
pe nosprawnych. adne gospodarstwo nie wiadczy us ug tylko dla seniorów 
(typ S)25. Dwa gospodarstwa mog  by  traktowane jako obiekty specjalistyczne 
typu III sp (hodowla zwierz t gospodarskich oraz koni wykorzystywanych do 
rekreacji) oraz jedno jako obiekt typu II sb (wysoki standard). 

W zakresie oferowanego produktu gospodarze zapraszaj  do wspólnego 
biesiadowania przy muzyce (tak e ludowej), aktywnego wypoczynku w okolicy 
gospodarstwa (turystyka rowerowa, wodna i piesza), kontaktu ze zwierz tami 
(je dziectwo, w dkarstwo, my listwo, obserwacje dzikich zwierz t) lub wycie-
czek krajoznawczych. W jednym gospodarstwie mo na tak e zosta  uczestni-
kiem kursu nurkowania w okolicznych jeziorach. Chc c dostosowa  swoj  ofer-
t  do potrzeb nie tylko turystów, ale równie  okolicznej ludno ci, dwa gospo-
darstwa wiadcz  us ugi zwi zane z organizacj  imprez rodzinnych, integracyj-
nych lub firmowych. wiadczy to o tym, e tworzenie produktu agroturystycz-
nego jest procesem dynamicznym i wymaga reagowania na zmieniaj ce si
potrzeby odbiorców. Jest to szczególnie wa ne, poniewa  standard ka dego
produktu agroturystycznego wyznaczaj : zakwaterowanie, wy ywienie, wypo-
sa enie obiektu, walory naturalne i antropogeniczne w najbli szej okolicy oraz 
tak zwane us ugi dodatkowe. 

                                                          
25  M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta us ug, „Roz-

prawy Naukowe Politechniki Bia ostockiej” 2005, nr 123, s. 109–115. 
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Podsumowanie

W województwie zachodniopomorskim tury ci i stali mieszka cy mog
korzysta  z wielu atrakcji i elementów zagospodarowania turystycznego i re-
kreacyjnego w obr bie obszarów wiejskich, których ród em finansowania by y
fundusze unijne26. rodki te umo liwi y tak e kontynuacj  lub podj cie nowej 
aktywno ci zawi zanej z obs ug  ruchu turystycznego. Szczególnie by o to 
wa ne w latach 2004–2006, poniewa  agroturystyka w Polsce po pierwszym 
okresie, który wi za  si  z rozpocz ciem dzia alno ci i obejmowa wiadczenie
g ównie us ug noclegowych, wesz a w drug  faz , gdy na rynku wzros a konku-
rencja i zaistnia a konieczno  stworzenia wy szej jako ci us ug i kreowania 
specjalistycznych produktów. rodki pozyskane przez 24 rolników w woje-
wództwie zachodniopomorskim w ramach Dzia ania 2.4. Ró nicowanie dzia al-
no ci rolniczej i zbli onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró norodno ci dzia-
a  lub alternatywnych róde  dochodu Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich w latach 2004–2006” w znacz cy sposób przyczyni y si  do roz-
woju przedsi biorczo ci i dywersyfikacji gospodarstw zgodnie z ide  wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wa ne jest zatem udzielanie wspar-
cia dla tego typu dzia a  w kolejnych okresach finansowania nie tylko ze 
wzgl du na korzystaj cych z niego rolników, ale tak e turystów, którzy coraz 
ch tniej wypoczywaj  w gospodarstwach agroturystycznych. 
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Summary

Transformations in the Polish agriculture in 90th years the past age contributed to 

deterioration of level of the occupants’ life village. Necessary it was their activation 
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with idea of versatile development of rural areas. This facilitated across possibility of 

leadership of the all kinds economic activity by individual farmer. Many of them cre-

ated the agri-touristic farms. In period entry Poland to UE and after 2004 year appeared 

the possibility received financial support led business activity. The aim of this paper 

was the analysis of state of the destination financial support on need of rural tourism in 

Zachodniopomorskie Province in from Sectoral Operational Programmes “Restructur-

ing and modernization of food sector as well as the development of rural areas in years 

2004 – 2006”. 

Keywords: support touristic projects, development of rural areas, rural-tourism,  
agri-tourism
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ZNACZENIE RODKÓW UNIJNYCH
DLA WSPIERANIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU TURYSTYKI 

W WYBRANYCH GMINACH UZDROWISKOWYCH  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

W artykule przyj to za o enie, e inicjatywy w zakresie turystyki finansowane 

z funduszy Unii Europejskiej sprzyjaj  zrównowa onemu rozwojowi uzdrowisk. Arty-

ku  zosta  podzielony na trzy cz ci. W cz ci pierwszej wyja niono poj cie zrówno-

wa onego rozwoju oraz odniesiono jego zasady do specyfiki funkcjonowania uzdro-

wisk. Cz  druga ma charakter opisowy i przedstawiono w niej podstawowe fundusze 

Unii Europejskiej w zakresie turystyki. Z kolei cz  trzecia ma charakter empiryczny 

i stanowi opis wybranych przedsi wzi  finansowanych z funduszy unijnych w bada-

nych gminach uzdrowiskowych, maj cych wp yw na zrównowa ony rozwój uzdrowisk. 

Analizie poddano projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Zachodniopomorskiego w okresie programowania 2007–2013, któ-

rych beneficjentami by y samorz dy lokalnych uzdrowisk: Ko obrzegu, Po czyna-

-Zdroju i winouj cia.

S owa kluczowe: zrównowa ony rozwój, uzdrowiska, fundusze Unii Europejskiej 
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Wprowadzenie

Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki wi e si  z propagowa-
niem zasad zrównowa onego rozwoju, co przek ada si  mi dzy innymi na kie-
rowanie funduszy unijnych na inicjatywy sprzyjaj ce rozwojowi obszarów tu-
rystycznych w oparciu o warto ci uwzgl dniaj ce interesy zarówno rodowiska
przyrodniczego, jednostek gospodarczych, mieszka ców oraz turystów. Zrów-
nowa ony rozwój turystyki przyczynia si  bowiem do poprawy jako ci ycia 
europejskiego spo ecze stwa i powinien by  uwzgl dniany na wszystkich 
szczeblach polityki turystycznej. 

Dynamicznie rozwijaj ca si  turystyka uzdrowiskowa oraz specyfika 
funkcjonowania gmin uzdrowiskowych sprawia, e zrównowa ony rozwój 
uzdrowisk jest czynnikiem wp ywaj cym na ich rozwój i konkurencyjno .
Gminy uzdrowiskowe funkcjonuj  w oparciu o wymagania prawne, które s
bardziej restrykcyjne ni  w przypadku innych gmin turystycznych. Uzyskanie 
i utrzymanie statusu uzdrowiska uwarunkowane jest wyst powaniem walorów 
uzdrowiskowych (g ównie przyrodniczych), odpowiedniej infrastruktury czy 
zapewnieniem ciszy i spokoju. Dodatkowo, na rynek turystyki uzdrowiskowej 
silnie oddzia uj  nowe trendy w popycie turystycznym. Zmiany demograficzne, 
moda na zdrowy styl ycia, zró nicowane oczekiwania kuracjuszy oraz rosn ce
wymagania coraz to bardziej wiadomych znaczenia zasad ekorozwoju kuracju-
szy wymagaj  szczególnego uwzgl dnienia zasad zrównowa onego rozwoju 
w polityce turystycznej gmin uzdrowiskowych. Turystyka uzdrowiskowa jest 
tak e postrzegana jako markowy produkt turystyczny województwa zachodnio-
pomorskiego, a uzdrowiska takie jak Ko obrzeg, winouj cie i Po czyn-Zdrój 
stanowi  obecnie wa ny obszar destynacji wyjazdów w celach zdrowotnych. 
W artykule przyj to za o enie, i  inicjatywy w zakresie turystyki finansowane 
z funduszy Unii Europejskiej sprzyjaj  zrównowa onemu rozwojowi uzdro-
wisk. Celem opracowania jest ocena znaczenia projektów realizowanych w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego (2007–2013) dla realizacji zasad zrównowa onego rozwoju w gminach 
uzdrowiskowych: Ko obrzegu, Po czynie-Zdroju i winouj ciu.
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1. Zrównowa ony rozwój obszarów turystycznych o charakterze uzdrowiskowym 

We wspó czesnej literaturze i opracowaniach strategicznych tematyka 
zrównowa onego rozwoju poruszana jest w wielu uj ciach. Na szczególn
uwag  zas uguje zdefiniowanie w 1987 roku rozwoju trwa ego i zrównowa o-
nego jako rozwoju spo ecznego i gospodarczego, który jest w stanie zapewni
zaspokojenie potrzeb wspó czesnego spo ecze stwa w sposób nienaruszaj cy 
mo liwo ci zaspokojenia potrzeb przysz ych pokole . G ówne elementy takiego 
rozwoju to: wprowadzenie zmian w jako ci wzrostu gospodarczego, ochrona 
zasobów naturalnych, zaspokojenie podstawowych potrzeb ludno ci z uwzgl d-
nieniem my lenia kategoriami ekologii.  

Paradygmat zrównowa onego rozwoju, który powinien by  równocze nie
trwa y i samopodtrzymuj cy si , oznacza, e jego zasady tworz  nadrz dne
ramy dla dzia alno ci ka dego typu, obejmuj c tak e sektor turystyki1. Rozwój 
idei zwi zanych ze zrównowa onym rozwojem turystyki przyczyni  si  do 
sformu owania wielu po rednich wyja nie  istoty tego poj cia, które zosta y
podsumowane przez wiatow  Organizacj  Turystyki w 2004 roku stworze-
niem rozbudowanej i zmodyfikowanej definicji. W uj ciu UN WTO zrównowa-
ony rozwój turystyki to rozwój przebiegaj cy zgodnie ze wskazówkami i for-

mami zarz dzania maj cymi zastosowanie dla wszystkich form turystyki i kie-
runków wyjazdów, cznie z turystyk  masow  i wszelkimi niszowymi segmen-
tami turystyki. Zasady wyznaczaj ce zrównowa ony rozwój w turystyce odno-
sz  si  do aspektów przyrodniczych, ekonomicznych i spo eczno-kulturowych, 
mi dzy którymi musi by  zachowana równowaga daj ca gwarancj  d ugookre-
sowego i harmonijnego rozwoju2. Podstaw  zrównowa onego rozwoju turysty-
ki i rekreacji stanowi wi c d enie do osi gni cia równowagi pomi dzy potrze-
bami turystów, rodowiska przyrodniczego i spo eczno ci lokalnych3.

Podkre lenie znaczenia zasad zrównowa onego rozwoju znalaz o tak e
miejsce w wielu dokumentach Unii Europejskiej, w ród których ze wzgl du na 
tematyk  niniejszego artyku u na uwag  zas uguj  przede wszystkim komuni-
katy Komisji Europejskiej: „Podstawowe kierunki zrównowa onego rozwoju 

                                                          
1  A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zio o, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria  

i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 135. 
2 Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2008, s. 474.
3 Turystyka zrównowa ona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010, s. 31. 
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turystyki europejskiej” (25 listopada 2003 roku), „Odnowiona polityka tury-
styczna UE: ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej”  
(22 marca 2006 roku) oraz „Agenda dla zrównowa onej i konkurencyjnej 
turystyki europejskiej” (19 pa dziernika 2007 roku). 

 W komunikacie „Podstawowe kierunki zrównowa onego rozwoju tury-
styki europejskiej” Komisja Europejska zwróci a uwag , e najwa niejsze
kierunki dzia a  w dziedzinie zrównowa onego rozwoju turystyki europej-
skiej to: ograniczenie niekorzystnych wp ywów turystyki w miejscach – 
celach podró y, wdro enie instrumentów racjonalnego zarz dzania turystyk
masow , kontrolowanie rozwoju transportu zwi zanego z turystyk , a tak e
promowanie odpowiedzialnej turystyki jako czynnika rozwoju kulturowego 
i spo ecznego4. Natomiast dokument „Odnowiona polityka turystyczna UE: 
ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej” podkre la zna-
czenie wspó pracy w osi ganiu celów stawianych przed turystyk . Jak za-
znacza KE, dialog w ród partnerów spo ecznych bran y turystycznej, stron 
zainteresowanych oraz w adz publicznych jest niezb dny dla promowania har-
monijnego i zrównowa onego rozwoju turystyki5. Komunikat „Agenda dla 
zrównowa onej i konkurencyjnej turystyki europejskiej” stanowi za  oficjal-
ne rozpocz cie i zatwierdzenie agendy dla zrównowa onej i konkurencyjnej 
turystyki europejskiej.  

Realizacja zasad zrównowa onego rozwoju w uzdrowiskach nabiera 
wspó cze nie szczególnego znaczenia ze wzgl du na silne uzale nienie rozwoju 
turystyki uzdrowiskowej od zasobów rodowiskowych, ale i tak e w zwi zku
z konieczno ci  podnoszenia atrakcyjno ci uzdrowisk w oparciu o zasady zrów-
nowa onego rozwoju. 

Wypoczynek i lecznictwo powinny by  oparte na wykorzystaniu natural-
nych surowców leczniczych, w a ciwo ci klimatu i krajobrazu, chronionych 
przed szkodliwym wp ywem uprzemys owienia i urbanizacji. Miejscowo ci
uzdrowiskowe powinny zapewnia  kuracjuszom i turystom klimat spokoju, 
oferowa  pi kno niezniekszta conej przyrody, pozwala  na obcowanie z prze-

                                                          
4  J. Walasek, Turystyka w Unii Europejskiej, Wy sza Szko a Spo eczno-Przyrodnicza  

w Lublinie, Lublin 2009, s. 77–78. 
5  www.eur-lex.europa.eu (26.04.2013). 
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strzeni  kulturow  miejscowo ci6. Obecnie kwestie te reguluje ustawa z 2005 
roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Pomimo formalnej ochrony uzdrowi-
ska s  nara one na dzia ania czynników powoduj cych negatywne przeobra e-
nia, prowadz cych do utraty b d  obni enia walorów rodowiska7. W wi kszo-
ci polskich uzdrowisk wyst puj  zagro enia rodowiska naturalnego, g ównie

pod wzgl dem czysto ci powietrza, ha asu, odpadów.
Konieczno  kszta towania rozwoju uzdrowisk w sposób zrównowa ony 

wynika tak e z nowych trendów w popycie turystycznym. Zmiany w prefero-
wanym stylu ycia, które promuj  zdrowy i proekologiczny styl ycia, wp ywa-
j  na zmiany w sposobie sp dzania czasu wolnego oraz zwi kszenie oczekiwa
co do stanu rodowiska wybieranego miejsca docelowego wyjazdu. Przek ada
si  to na rosn ce i wiadome zainteresowanie miejscowo ciami uzdrowisko-
wymi postrzeganymi jako obszary o cennych dla zdrowia walorach przyrodni-
czych, jak równie  wp ywa na zmian  oczekiwa  co do oferty przedsi biorstw
wiadcz cych us ugi zdrowotne i prozdrowotne. Sta y wzrost liczby turystów 

oraz wzrost liczby wyjazdów przy skróceniu czasu ich trwania wp ywa na mo-
dyfikacj  i rozszerzanie oferty uzdrowisk. Produkt turystyczny uzdrowisk za-
czyna mie  wielofunkcyjny charakter, a pog biaj ca si  dywersyfikacja po-
trzeb turystów powoduje coraz wi ksze zró nicowanie produktów turystyki 
zdrowotnej, co tak e stwarza wiele zagro e . Z jednej strony wyst puje ko-
nieczno  zwi kszenia atrakcyjno ci produktu turystyki uzdrowiskowej, z dru-
giej strony uzdrowiskom grozi wielofunkcyjno  i przeinwestowanie, które 
mo e prowadzi  do zmiany charakteru uzdrowiska, a w konsekwencji nawet do 
zaniku jego g ównych warto ci.

Warto tak e doda , i  dla wielu turystów odwiedzaj cych uzdrowiska atu-
tem mo e by  ich naturalny charakter, estetyka architektury. Niestety, w wyni-
ku zaniedba  z przesz o ci, niew a ciwych decyzji samorz dów lokalnych, 
w wielu uzdrowiskach jeszcze do niedawna mieli my do czynienia i nadal ma-
my z zaniedbaniami w tej sferze. 

Miejscowo ci uzdrowiskowe powinny by  wyposa one w podstawow  ba-
z  materialn  turystyki, poniewa  prowadzi to do przed u enia czasu pobytu 

                                                          
6  M. Boruszczak, Stan rodowiska a funkcjonowanie uzdrowisk nadmorskich, w: Turys-

tyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wy sza Szko a Turystyki i Hotelar-
stwa w Sopocie, Gda sk 1999, s. 195. 

7 Ibidem.
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turystów, w a ciwej kuracji i rehabilitacji, a tak e optymalnego wykorzystania 
czasu przeznaczonego na wypoczynek. O rodki wypoczynkowe i turystyczne 
powinny sytuowa  zagospodarowanie turystyczne tak, aby podkre la  czytel-
no  uk adu, podkre la  warto ci terenowe i harmonizowa  z walorami krajo-
brazu. Jako element krajobrazu mo na potraktowa  kszta t architektoniczny 
budynków istniej cych i powstaj cych na terenie uzdrowiska. Idea zrównowa-
onej architektury powinna opiera  si  na wzorcach trwa o ci, u yteczno ci

i pi kna. Zadaniami zrównowa onej architektury i budownictwa s  odnawianie 
i kreowanie obiektów, które powinny by : dost pne, bezpieczne, zdrowe, wy-
godne i produktywne oraz charakteryzuj ce si  najni szym negatywnym wp y-
wem na rodowisko przyrodnicze8.

Wa n  kwesti  w polityce zrównowa onego rozwoju w uzdrowisku jest 
uwzgl dnienie interesów sta ych mieszka ców. W miejscowo ciach uzdrowi-
skowych niejednokrotnie dochodzi do konfliktu interesów mieszka ców i kura-
cjuszy, co wynika g ównie z ogranicze  i obowi zków, jakie na uzdrowisko 
nak ada wspomniana wcze niej ustawa reguluj ca funkcjonowanie uzdrowisk. 
Restrykcyjne wymagania zwi zane g ównie z konieczno ci  zachowania walo-
rów uzdrowiskowych wprowadzaj  bowiem wiele ogranicze , mi dzy innymi 
odno nie do prowadzenia dzia alno ci pozaleczniczej, budownictwa mieszkal-
nego czy organizacji imprez kulturalnych i wydarze  rozrywkowych. Konflikty 
te dotycz  g ównie tych osób, które nie czerpi  zysków z dzia alno ci uzdro-
wisk, a jedynie odczuwaj  ich negatywne konsekwencje. Jednym z warunków 
umo liwiaj cych praktyczne zastosowanie koncepcji turystyki zrównowa onej
jest wiadomo  spo ecze stwa i jego pozytywne nastawienie do proponowa-
nych rozwi za , a tak e tworzenie szans udzia u spo eczno ci lokalnej w po-
dejmowaniu decyzji i ponoszeniu za nie odpowiedzialno ci9.

Najwa niejsze czynniki wp ywaj ce na rozwój uzdrowiska mo na podzie-
li  na czynniki wp ywaj ce na rodowisko przyrodnicze uzdrowisk (na przyk ad
zagospodarowanie przestrzenne miejscowo ci uwzgl dniaj ce ochron  walorów 
przyrodniczych i zasobów naturalnych, w a ciwa gospodarka cieplno-paliwowa 

                                                          
8  J. Mirek, Zrównowa ony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich 

uzdrowisk – wybrane zagadnienia, w: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, red.  
A. Szromek, Proksenia, Kraków 2012, s. 82.

9  A. Niezgoda, Spo eczne uwarunkowania rozwoju turystyki zrównowa onej – przyk ad
mieszka ców Poznania, „Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia” 2010, nr 9 (4), s. 358, za:  
J. Mirek, op.cit., s. 84. 
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ograniczaj ca emisj  gazów i py ów do atmosfery, odpowiednia gospodarka 
wodno- ciekowa10, tworzenie rozwi za  komunikacyjnych ograniczaj cych 
ruch samochodowy i ha as na terenie uzdrowisk) oraz na rodowisko antropo-
geniczne (tworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej i paraturystycz-
nej, dba o  o estetyk  budynków i ad przestrzenny). 

Rozwi zaniem pomocnym we wdra aniu zasad zrównowa onego rozwoju 
w uzdrowiskach mog  by  fundusze Unii Europejskiej, mi dzy innymi fundu-
sze kierowane na projekty o charakterze turystycznym. 

2. Fundusze Unii Europejskiej w zakresie turystyki 

Aby sprosta  wyzwaniom polityki regionalnej, UE wspiera dzia ania
pa stw cz onkowskich poprzez fundusze strukturalne. Ich podstawowym 
zadaniem jest przyczynianie si  do gospodarczej i spo ecznej spójno ci po-
przez agodzenie dysproporcji w zakresie poziomu ycia ludno ci, infra-
struktury regionalnej i zatrudnienia. Fundusze Strukturalne s  najwa niej-
szym instrumentem polityki regionalnej Wspólnot. W ramach zada  zmie-
rzaj  one do zapewnienia: zrównowa onego rozwoju regionów, wysokiego 
stopnia zatrudnienia, równouprawnienia kobiet na rynku pracy i ochrony 
rodowiska. Poza tym rodki z funduszy mog  zosta  wykorzystane na roz-

szerzenie partnerstwa, zwalczanie dyskryminacji rasowej lub uprzedze  et-
nicznych11.

W praktyce stosuje si  trzy sposoby korzystania przez turystyk  z fun-
duszy strukturalnych: 

a) bezpo rednie inwestowanie w projekty zwi zane z turystyk , takie 
jak hotele, centra konferencyjne i kongresowe, przystanie eglar-
skie, wyci gi narciarskie i tym podobne; 

b) inwestowanie w infrastruktur  zwi zan  z sektorem turystycznym, 
tak  jak transport i komunikacja czy ochrona rodowiska;

                                                          
10  J. Mirek, op.cit., s. 77. 
11  S. Naruszewicz, Polityka spójno ci Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Difin, 

Warszawa 2004, s. 286–287. 
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c) inwestowanie w projekty podnosz ce warto  kulturalnego i histo-
rycznego dziedzictwa regionów mniej rozwini tych, co zwi ksza
ich atrakcyjno  dla potencjalnych turystów12.

W latach 2007–2013 polityka regionalna Unii Europejskiej jest realizowa-
na za pomoc  dwóch funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego – EFRR i Europejskiego Funduszu Spo ecznego – EFS) 
oraz Funduszu Spójno ci. Ze wzgl du na potrzeby niniejszego artyku u uwag
zwrócono jedynie na EFRR.  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspiera projekty realizo-
wane w ramach wszystkich trzech celów polityki regionalnej na lata 2007–
2013, przy czym najszerszy katalog tak zwanych priorytetów dotyczy Celu 
Konwergencja. G ówne zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach tego celu to wspieranie zrównowa onego rozwoju gospo-
darczego oraz zatrudnienia poprzez modernizacj  regionalnych i lokalnych 
gospodarek, a tak e tworzenie i utrzymanie sta ych miejsc pracy. Zadania te 
realizowane s  poprzez wsparcie finansowe dedykowane projektom wpisuj -
cym si  w te dziedziny, które najaktywniej stymuluj  rozwój regionalny 
obszarów obj tych Celem Konwergencja. Jednym z takich obszarów jest 
w a nie turystyka. Rozwój spo eczny i gospodarczy mo e post powa  tak e
dzi ki wykorzystaniu potencja u turystycznego regionów, dlatego wspierane 
s  dzia ania na rzecz ochrony i promocji walorów przyrodniczych oraz za-
bytków architektonicznych i technologicznych. Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego mo e równie  wspó finansowa  projekty zmierzaj ce do 
zwi kszenia poda y oraz wprowadzenia nowych, zrównowa onych rodzajów 
us ug turystycznych13.

Warunki oraz zasadno  wykorzystania funduszy strukturalnych przez 
Polsk  okre la Narodowa Strategia Spójno ci 2007–2013 (Narodowe Strate-
giczne Ramy Odniesienia)14, opracowana na podstawie Strategii Rozwoju Kraju 

                                                          
12  J. Walasek, op.cit., s. 59–60. 
13  T. Kierkowski, A. Jankowska, R. Knopik, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójno-

ci, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 20–22. 
14  Dokument zosta  przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przyj ty 

przez Rad  Ministrów 29 listopada 2006 roku i zaakceptowany przez Komisj  Europejsk  9 maja 
2007 roku. 
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na lata 2007–201515. G ównym celem tego dokumentu jest tworzenie warunków 
dla wzrostu konkurencyjno ci gospodarki opartej na wiedzy i przedsi biorczo-
ci, zapewniaj cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno ci spo ecz-

nej, gospodarczej i przestrzennej16. W Narodowej Strategii Spójno ci wskazuje 
si  na istotno  wykorzystania zró nicowanych przestrzennie walorów przyrod-
niczych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Istotne znaczenie dla 
rozwoju kraju i zwi kszania poziomu zatrudnienia b dzie mia  tak e rozwój 
sektora us ug, a w pierwszym rz dzie b dzie to dotyczy  us ug rynkowych, 
w tym sektora turystyki i kultury. Ponadto zaznacza si , i  podniesienie jako ci
ycia nast pi równie  poprzez uczestnictwo w turystyce oraz poprzez popraw

stanu infrastruktury technicznej i spo ecznej, w tym infrastruktury kultury, spor-
tu i turystyki.  

Wed ug Narodowej Strategii Spójno ci wsparcie przedsi wzi  turystycz-
nych mo e odbywa  si  za pomoc  szesnastu regionalnych programów opera-
cyjnych (RPO) zarz dzanych przez samorz dy poszczególnych województw 
oraz krajowe programy operacyjne (PO) zarz dzane przez Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego. S  to: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski 
Wschodniej, PO Infrastruktura i rodowisko, PO Kapita  Ludzki, PO Pomoc 
Techniczna, a tak e PO Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej17.

Najwi ksze mo liwo ci dofinansowania inwestycji turystycznych na po-
ziomie regionalnym stwarzaj  regionalne programy operacyjne opracowane 
przez szesna cie polskich województw. Za o enia tych programów odpowiadaj
planom rozwoju poszczególnych województw i koresponduj  z za o eniami 
regionalnych dokumentów strategicznych. Samorz dy wojewódzkie otrzyma y
w tym zakresie szerokie kompetencje zwi zane z zarz dzaniem i realizacj
RPO.

Niezb dne rodki finansowe na rozwój potencja u turystycznego woje-
wództwa zachodniopomorskiego w okresie programowania 2007–2013 zapisa-
ne s  w obszarach priorytetowych programów unijnych, w szczególno ci w Re-
gionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007–2013 (RPO WZ). Program ten jest narz dziem realizacji postula-

                                                          
15  Strategia Rozwoju Kraju zosta a przyj ta przez Rad  Ministrów w dniu 27 czerwca 

2006 roku i jest podstawowym dokumentem okre laj cym cele polityki rozwoju w Polsce w la-
tach 2007–2015. 

16  www.mrr.gov.pl  (14.04.20103). 
17  www.funduszeeuropejskie.gov.pl (20.04.2013). 
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tów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 
oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Strategicznych Wytycz-
nych Wspólnoty dla okresu 2007–2013. RPO WZ jest dokumentem strategicz-
nym okre laj cym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdra ania
rodków unijnych, a realizowany jest przy zaanga owaniu ponad 835 milionów 

euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupe nieniem s
rodki jednostek samorz du terytorialnego, bud etu pa stwa oraz rodki pry-

watne. redniorocznie (do 2013 roku) w wyniku realizacji RPO WZ wydatko-
wane b dzie z EFRR oko o 119 milionów euro18.

Jednostki samorz du terytorialnego mog  uzyska  wsparcie na realizacj
inwestycji turystycznych z Osi priorytetowej 5. Turystyka, kultura i rewitaliza-
cja. Celem g ównym tej osi jest podniesienie atrakcyjno ci województwa po-
przez rozwój turystyki, kultury oraz rewitalizacj  obszarów zdegradowanych. 
Cele szczegó owe to stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych 
produktów turystycznych wp ywaj cych na wyd u enie sezonu turystycznego, 
wzrost atrakcyjno ci turystycznej i kulturalnej regionu, rewitalizacja i pobudze-
nie gospodarcze obszarów problemowych. 

Wa ne miejsce we wsparciu polityki zrównowa onego rozwoju w uzdro-
wiskach mog  odegra  inwestycje finansowane w ramach Osi priorytetowej 2. 
Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej oraz Osi priorytetowej 4. 
Infrastruktura ochrony rodowiska, albowiem zarówno infrastruktura drogowa 
i dobrze rozwini ty system transportowy oraz infrastruktura ochrony rodowi-
ska, a zw aszcza jej dost pno , stan techniczny, nowoczesno  zastosowanych 
materia ów i technologii przek adaj  si  bezpo rednio na stan rodowiska i ja-
ko ycia mieszka ców, a tak e wp ywaj  na atrakcyjno  turystyczn .

Nale y doda , e wszystkie za o enia zawarte w RPO WZ wpisuj  si
w polityk  zrównowa onego rozwoju regionu.

                                                          
18 Uszczegó owienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-

pomorskiego na lata 2007–2013, Szczecin, sierpie  2010, s. 11 (www.wzp.pl, 14.03.2013). 



Znaczenie rodków unijnych… 165

3. Wybrane inicjatywy w zakresie turystyki finansowane ze rodków UE  
 w zachodniopomorskich uzdrowiskach a zrównowa ony rozwój  

W województwie zachodniopomorskim dzi ki bogatym pok adom boro-
winy i ród om solankowym funkcjonuje pi  uzdrowisk statutowych, to jest 
D bki, Kamie  Pomorski, Ko obrzeg, Po czyn-Zdrój i winouj cie. Z tych pi -
ciu uzdrowisk najwi kszy potencja  recepcyjny i najwi ksze znaczenie w ob-
s udze ruchu turystycznego maj  uzdrowiska Ko obrzeg, winouj cie i Po czyn- 
-Zdrój, na które w niniejszym artykule zwrócono szczególn  uwag . W wymie-
nionych uzdrowiskach w roku 2012 zosta y przeprowadzone przez Katedr
Zarz dzania Turystyk  badania ankietowe, które stanowi y baz  dla niniejszej 
analizy. Dla realizacji za o onego celu do bada  wybrano inicjatywy finanso-
wane ze rodków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007–2013 w ra-
mach Osi priorytetowej 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja RPO WZ, jak rów-
nie  ze wzgl du na intersektorowy charakter turystyki i specyfik  funkcjono-
wania uzdrowisk zwrócono uwag  na inicjatywy finansowane w ramach innych 
osi priorytetowych, to jest Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energe-
tycznej i Osi 4. Rozwój infrastruktury ochrony rodowiska. Pod uwag  brane 
by y inicjatywy, w których beneficjentami by y jednostki samorz du terytorial-
nego.

Podczas analizy wybranych projektów w pierwszej kolejno ci zwrócono 
uwag  na zbie no  celów tych e projektów z celami wyznaczonymi w Strate-
gii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz z dokumentami strate-
gicznymi na poziomie lokalnym. 

G ównym dokumentem wskazuj cym koncepcj  rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego jest Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomor-
skiego do roku 2020, w którym misja rozwoju województwa zosta a okre lona
jako: „Stworzenie warunków do stabilnego i zrównowa onego rozwoju woje-
wództwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce 
i przedsi biorczo ci mieszka ców oraz aktywno ci spo ecznej przy optymal-
nym wykorzystaniu istniej cych zasobów”. Przyj ta deklaracja misji pozwala 
osi gn  niezb dny kompromis mi dzy sfer  gospodarcz  i spo eczn  – zgodny 
z konstytucyjnymi za o eniami modelu spo ecznej gospodarki rynkowej oraz 
zasadami ochrony i zachowania istniej cych zasobów i dziedzictwa dla nast p-



166 Beata Meyer, Anna Gardzi ska, Agnieszka Sawi ska

nych pokole 19. Przy tak sformu owanej misji okre lono sze  celów strategicz-
nych, spo ród których ze wzgl du na temat rozwa a  nale y wymieni : Cel 
strategiczny nr 1. Wzrost innowacyjno ci i efektywno ci gospodarowania oraz 
Cel strategiczny nr 4. Zachowanie i ochrona warto ci przyrodniczych, racjonal-
na gospodarka zasobami. S  to cele, w które niew tpliwie wpisuj  si  zadania 
wyznaczone w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodnio-
pomorskim do 2015 roku, zgodne z zasadami zrównowa onego rozwoju. 
W ród pi ciu obszarów priorytetowych zawartych w dokumencie warto zwróci
uwag  na Obszar priorytetowy I. Rozwój markowych produktów turystycznych 
regionu oraz Obszar priorytetowy IV. Kszta towanie przestrzeni turystycznej, 
co nie oznacza, e pozosta e obszary nie s  zgodne z koncepcj  zrównowa one-
go rozwoju.

Zgodnie z za o eniami koncepcji planowania zrównowa onego rozwoju 
rozwój samorz dowych wspólnot powinien by  postrzegany jako proces sta ego
wzrostu jako ci ycia lokalnych spo ecze stw, wsparty na wzajemnie zrówno-
wa onych czynnikach o charakterze spo ecznym, gospodarczym i ekologicz-
nym. Misje i cele rozwojowe badanych uzdrowisk przedstawiono w tabeli 1. 

Na podstawie analizy dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym 
badanych miejscowo ci uzdrowiskowych nale y stwierdzi , i  okre lone w nich 
kierunki rozwoju s  zbie ne z kierunkami wyznaczonymi w dokumentach stra-
tegicznych na poziomie regionalnym. Dokumenty strategiczne wszystkich 
trzech uzdrowisk w swoich zapisach maj  na uwadze problem zrównowa onego
rozwoju i podporz dkowuj  im wyznaczane cele i zadania. Znajduje to swoje 
odzwierciedlenie w projektach realizowanych na terenie badanych gmin i finan-
sowanych z funduszy Unii Europejskiej. W tabeli 2 przedstawiono inicjatywy 
wspó finansowane z funduszy UE w ramach RPO WZ w latach 2007–2013 
w ramach Osi priorytetowej 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, Osi 2. Rozwój 
infrastruktury transportowej i energetycznej i Osi 4. Rozwój infrastruktury 
ochrony rodowiska.

                                                          
19 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, www.bip.wzp.pl, 

s. 106 (13.05.2013). 
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Tabela 1 

Misje i cele rozwojowe Ko obrzegu, winouj cia i Po czyna-Zdroju 

KO OBRZEG
Atrakcyjny kurort, wykorzystuj cy swoje walory naturalne i kulturowe, rozwijaj cy si
dzi ki potencja owi intelektualnemu i gospodarczemu swoich mieszka ców. 
Misj  gminy Ko obrzeg jest osi gni cie w okresie perspektywicznym zrównowa onego
funkcjonalnie, przestrzennie i spo ecznie rozwoju opartego na racjonalnym wykorzysta-
niu lokalnych warunków i walorów, w tym g ównie rodowiska przyrodniczego, w celu 
osi gni cia wysokich standardów i poziomu ycia i obs ugi mieszka ców i turystów  
z krajów UE

Turystyka: 

wspieranie funkcji uzdro-
wiskowej

rozwój turystyki morskiej 

ochrona rodowiska przy-
rodniczego

kreowanie produktów tu-
rystycznych 

wzmacnianie roli Ko o-
brzegu jako centrum kultu-
rowego

rozwój bazy rekreacyjnej 

Mieszka cy: 

rozwój spo ecze stwa 
opartego na wiedzy 

wzmacnianie spo ecze -
stwa obywatelskiego  
i kszta towanie to samo ci
lokalnej

rewitalizacja i poprawa ja-
ko ci oraz warunków za-
mieszkania 

przeciwdzia anie wyklu-
czeniu spo ecznemu 

poprawa stanu infrastruktu-
ry technicznej, w szcze-
gólno ci komunikacyjnej  

promocja zdrowego stylu 
ycia 

rozwój uczestnictwa  
w kulturze 

Przedsi biorczo :
– rozwój sektora przedsi -

biorstw, w tym w szcze-
gólno ci ma ych i rednich
firm

– wspieranie rozwoju gospo-
darki morskiej 

– rozwój innowacyjnych  
i kreatywnych dzia alno ci
gospodarczych, w tym opar-
tych na wiedzy i kulturze 

– kreowanie marki „Ko o-
brzeg”

WINOUJ CIE
winouj cie jest mi dzynarodowym kurortem nadmorskim i nowoczesnym miastem por-

towym wykorzystuj cym naturalne przewagi konkurencyjne i zapewniaj cym mieszka -
com trwa y wzrost poziomu ycia 
Cel 1. Przeciwdzia anie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju 
Cel 2. Tworzenie dogodnych warunków ycia i rozwoju mieszka ców
Cel 3. Poprawa jako ci przestrzeni miejskiej ( rodowiska)

PO CZYN-ZDRÓJ 
Po czyn-Zdrój staje si  europejskim kurortem dzi ki zrównowa onemu rozwojowi funkcji 
uzdrowiskowo-turystycznych miasta i gminy. Po czyn-Zdrój oferuje bogactwo us ug s u-

cych poprawie zdrowia i kondycji fizycznej oraz twórczemu wykorzystaniu czasu wol-
nego. Mieszka cy miasta i gminy Po czyn-Zdrój s  zadowoleni z poziomu ycia zbli aj -
cego si  do standardu krajów Unii Europejskiej 
Kompleksowe wykorzystanie potencja u rodowiska tworzy siln  pozycj  konkurencyjn  Po -
czyna-Zdroju na rynku us ug uzdrowiskowych i turystycznych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie dokumentów strategicznych Ko obrzegu,
winouj cia i Po czyna-Zdroju. 
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Jak wynika z zestawienia projektów zawartych w tabeli 2, samorz dy lo-
kalne badanych miejscowo ci uzdrowiskowych aktywnie realizuj  polityk
zrównowa onego rozwoju dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, 
a projekty te dotycz  g ównie przebudowy b d  budowy dróg, renowacji bu-
dynków, rewitalizacji parków i zespo ów zabytkowych.  

Tabela 2 

Wybrane projekty realizowane w uzdrowiskach Ko obrzeg, winouj cie

i Po czyn-Zdrój

RPO WZ  
na lata 2007–2013 

Ko obrzeg winouj cie Po czyn-Zdrój

O  5. 
TURYSTYKA, KUL-
TURA I REWITALI-

ZACJA

– „Rewitalizacja 
Ko obrzeskiej 
Strefy Uzdrowi-
skowej”

– „Przebudowa 
publicznej infra-
struktury tury-
stycznej – k adki
dla pieszych
w Uzdrowisku 
Ko obrzeg”

– „Renowacja 
budynku Ratusza 
w Ko obrzegu – 
etap I” 

– „Infrastruktura 
drogowa na rewi-
talizowanym ob-
szarze – budowa  
i rozbudowa ul. 

w. Macieja
w Ko obrzegu” 

– „Lokalny Program 
Rewitalizacji
Gmina Miasto  
Ko obrzeg”

– „Zagospodarowanie 
Basenu Pó nocnego
w winouj ciu
na port jachtowy” 

– „Rozwój systemu 
informacji turystycz-
nej w winouj ciu”

– „Rewitalizacja 
zespo u zabytkowych 
fortów wraz z zago-
spodarowaniem tere-
nu przy kompleksie 
Fortu Zachodniego – 
remont zabytkowej 
bramy przy Forcie 
Zachodnim” 

– „Renowacja zabyt-
kowego budynku 
Szko y Podstawowej 
nr 1 w winouj ciu
oraz zagospodarowa-
nie przyleg ego tere-
nu na ogólnodost p-
ne boisko sportowe  
i plac zabaw” 

– „Przebudowa Parku 
przy ul. Chopina  
w winouj ciu”

– „Budowa hali 
widowiskowo- 
-sportowej w Po -
czynie-Zdroju
w celu rozwoju 
nowych form tu-
rystyki aktywnej 
w mie cie uzdro-
wiskowym” 

– „Zachowanie, 
ochrona i poprawa 
stanu obiektu za-
bytkowego w Po -
czynie-Zdroju po-
przez przebudow ,
remont i wzmoc-
nienie konstrukcji 
budynku zamku 
przy ul. Zamko-
wej 7” 

– „Rewitalizacja 
zabytkowego Par-
ku Zdrojowego  
w Po czynie-
-Zdroju” 
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O  2. 
ROZWÓJ INFRA-

STRUKTURY TRANS-
PORTOWEJ  

I ENERGETYCZNEJ

– „Przebudowa 
drogi powiatowej 
nr 0152Z na od-
cinku Mrze yno– 
D wirzyno–Ko-
obrzeg wraz

z przebudow  mo-
stu na kanale Re-
sko, etap I – odci-
nek Rogowo– 
D wirzyno” 

– „Przebudowa 
drogi gminnej 
Grzybowo–Ko-
rzystno, etap II” 

– „Przebudowa cen-
tralnego uk adu ko-
munikacyjnego 
ródmie cia w wi-

nouj ciu”

– „Przebudowa 
drogi gminnej 
Ogrodno–Popie-
lewo dla poprawy 
lokalnej sieci dro-
gowej i podniesie-
nia atrakcyjno ci
turystycznej gmi-
ny Po czyn-
-Zdrój”. 

– „Przebudowa ulic 
5 Marca, Targo-
wej i Ko ciuszki
w zabytkowym 
centrum Po czyna-
-Zdroju w celu 
zwi kszenia atrak-
cyjno ci inwesty-
cyjnej i turystycz-
nej gminy uzdro-
wiskowej”

– „Budowa obej cia
m. Po czyn Zdrój 
w ci gu drogi wo-
jewódzkiej nr 173 
(beneficjent Woje-
wództwo Zachod-
niopomorskie)” 

– „Przebudowa 
przej cia przez
m. Po czyn-Zdrój
w ci gu drogi wo-
jewódzkiej nr 163 
(beneficjent Woje-
wództwo Zachod-
niopomorskie)” 

O  4. 
INFRASTRUKTURA
OCHRONY RODO-

WISKA

 – „Rozpoznanie, zapo-
bieganie i likwidacja 
zagro e  na wyspach 
Wolin i Karsibór po-
przez zakup specjali-
stycznego sprz tu ra-
towniczego dla Ochot-
niczych Stra y Po-
arnych przez Gmin

Miasto winouj cie”

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.wzp.pl (7.05.2013). 

W przypadku uzdrowiska Ko obrzeg dobrym przyk adem wdra ania zasad 
zrównowa onego rozwoju jest projekt „Rewitalizacja Ko obrzeskiej Strefy 
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Uzdrowiskowej”. Przedmiotem projektu by a realizacja sze ciu inwestycji, któ-
re w kompleksowy sposób odnowi y wizerunek ko obrzeskiej strefy uzdrowi-
skowej. Zmodernizowano 5 obiektów infrastruktury uzdrowiskowej, cznie
3 kilometry szlaków turystycznych i prawie 27 ha terenów rekreacyjno-spor-
towych. W parku im. Stefana eromskiego wykonano nowe nawierzchnie ale-
jek, zamontowano elementy ma ej architektury (kosze na odpadki, awki) oraz 
zamontowano o wietlenie. Du o uwagi po wi cono poprawie estetyki drzew 
w parku. Nowy wygl d zyska  zespó  kortów tenisowych, który zaprojektowano 
bez barier architektonicznych. Wykonano nowe o wietlenie oraz ogrodzono 
korty. Dodatkowo wykonano nowe instalacje wodoci gowe, sanitarne, gazowe 
oraz kanalizacji deszczowej do odwodnienia terenu. Realizacja projektu nie-
w tpliwie poprawi a atrakcyjno  turystyczn  uzdrowiska, ale i równie  przy-
nios a korzy ci mieszka com. Równie  finansowany w ramach Osi 5 projekt 
„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – k adki dla pieszych 
w Uzdrowisku Ko obrzeg” nawi zuje do potrzeb komunikacyjnych turystów, 
ale u atwia wszystkim przechodniom przemieszczanie si  mi dzy cz ci
uzdrowiskow  i centrum miasta. Podobnym projektem, który wpisuje si  w ide
zrównowa onego rozwoju, jest projekt „Renowacja zabytkowego budynku 
Szko y Podstawowej nr 1 w winouj ciu oraz zagospodarowanie przyleg ego
terenu na ogólnodost pne boisko sportowe i plac zabaw”. Celem projektu jest 
poprawa infrastruktury spo ecznej w obszarze gminy miasta winouj cia.
W przypadku Po czyna-Zdroju warto wspomnie  o inicjatywie „Budowa hali 
widowiskowo-sportowej w Po czynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form 
turystyki aktywnej w mie cie uzdrowiskowym”. Potrzeba istnienia takiego 
obiektu sta a si  szczególnie nagl ca po zako czeniu rozbudowy i modernizacji 
gimnazjum publicznego. Du a i okaza a szko a nie mia a wystarczaj cego za-
plecza do prowadzenia zaj  z wychowania fizycznego. Kolejny argument za 
podj ciem tej inwestycji wynika  wprost z uzdrowiskowej funkcji miasta. Po 
po czeniu bazy noclegowej i zabiegowej Po czyn sta  si  miejscem organizo-
wania mi dzy innymi zimowych obozów sportowych i rozszerzy  w ten sposób 
swoj  ofert  uzdrowiskowo-turystyczn .

Wszystkie projekty realizowane w ramach Osi 2 wp ywaj  na popraw  do-
st pno ci komunikacyjnej badanych uzdrowisk. Zwa ywszy jednak na specyfi-
k  zrównowa onego rozwoju uzdrowisk i dba o  nie tylko o kwestie dotycz ce
transportu, ale równie  o ograniczenie negatywnego wp ywu na walory przy-
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rodnicze uzdrowisk ruchu samochodowego, nale y wyró ni  projekt „Budowa 
obej cia m. Po czyn Zdrój w ci gu drogi wojewódzkiej nr 173”. 

Dla potrzeb niniejszych rozwa a  przyj to tak e za o enie, i  wspieranie 
polityki zrównowa onego rozwoju w uzdrowiskach mo e mie  miejsce przy 
wspó finansowaniu inicjatyw w ramach Osi 4 RPO WZ. Jak wynika z analizy 
projektów, jedynie w Po czynie-Zdroju w badanym okresie programowania 
realizowana by a jedna inwestycja. Nie oznacza to jednak, i  kwestie dotycz ce
ochrony rodowiska s  w badanych uzdrowiskach pomijane. Projekty takie by y
finansowane z powodu ich znaczenia ju  wcze niej ni  w analizowanym okre-
sie. Realizowane s  one tak e w ramach innych unijnych róde  finansowania. 
Przyk adem mo e by  mi dzy innymi „Budowa kolektora sanitarnego dla mia-
sta Po czyn Zdrój w 2001 roku w ramach programu Phare CBC Polska–
Niemcy” czy projekt „Zintegrowana gospodarka wodno- ciekowa w Dorzeczu 
Pars ty” realizowany w latach 2005–2006 i wspó finansowany z Funduszu 
Spójno ci.

Podsumowanie

Realizacja zasad zrównowa onego rozwoju w regionach recepcji tury-
stycznej ulegaj cych coraz silniejszej konkurencji mo e sta  si  czynnikiem 
pozwalaj cym na osi gni cie przewagi na rynku. Uzdrowiska jako bardzo spe-
cyficzne obszary powinny by  potraktowane w sposób szczególny, g ównie ze 
wzgl du na stan rodowiska naturalnego, ale tak e z uwagi na zmieniaj ce si
oczekiwania turystów, b d ce z jednej strony przyczynkiem do rozwoju uzdro-
wisk, z drugiej za  – stanowi ce zagro enie dla ich podstawowego charakteru. 

Analizowane w artykule wybrane uzdrowiska zachodniopomorskie: Ko o-
brzeg, winouj cie i Po czyn-Zdrój, realizuj  projekty unijne wp ywaj ce na 
zrównowa ony rozwój turystyki na ich obszarach. Inicjatywy te podejmowane 
s  g ównie w ramach trzech osi priorytetowych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty te dotycz  odpowied-
niego i racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych, infrastruktury 
transportowej, jej dost pno ci i stanu technicznego oraz rewitalizacji i renowa-
cji obiektów. Taki zakres tematyczny realizowanych przedsi wzi  przek ada
si  bezpo rednio na jako ycia mieszka ców, ale równie  wp ywa na decyzje 
potencjalnych inwestorów zwi zane z lokalizowaniem inwestycji.  
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THE IMPORTANCE OF EU FUNDS FOR THE SUPPORT

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM

IN SELECTED SPA COMMUNITIES

OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP 

Summary

This article assumes that tourism initiatives funded by the European Union pro-

mote the sustainable development of spas. Therefore, the article is divided into three 

parts. The first part explains the concept of sustainable development and its rules were 

referred to the specificity of spas’ functioning. The second part is descriptive and pre-

sents basic funds of the European Union in the field of tourism. The third part is empi-

rical and describes selected projects financed from the EU funds in spa communities 

surveyed that affected the sustainable development of spas. Projects realized under the 

Regional Operational Programme for Zachodniopomorskie Voivodeship in the pro-

gramming period 2007–2013 were analyzed, the beneficiaries of which were local self-

governments of spas: Kolobrzeg, Polczyn Zdroj and Swinoujscie. 

Keywords: Sustainable development, Health resort, EU funds 
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ROLA I ZNACZENIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ  
W ROZWOJU TURYSTYKI MORSKIEJ  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Streszczenie 

Turystyka morska to segment rynku, którego rozwój jest silnie uzale niony od 

stanu infrastruktury portowej oraz supraportowej, st d te  inwestycje w modernizacj

i rozbudow  portów i przystani morskich oraz transportu intermodalnego maj  kluczo-

we znaczenie. Inwestowanie w infrastruktur  w obszarach nadmorskich jest wysoce 

kapita och onne i znacznie wykracza poza mo liwo ci finansowe samorz dów teryto-

rialnych i zarz dów portów. Bez wsparcia z zewn trz wiele inwestycji infrastruktural-

nych nie mog oby zosta  zrealizowanych, dlatego te  jednostki samorz du terytorialne-

go, zarz dy portów i inwestorzy prywatni si gaj  po wsparcie z funduszy unijnych. 

Celem artyku u jest ocena dzia a  i inwestycji podejmowanych w województwie za-

chodniopomorskim na rzecz rozwoju turystyki morskiej, które s  wspó finansowane 

z funduszy Unii Europejskiej. W artykule zawarto rozwa ania na temat stanu rozwoju 

rynku turystyki morskiej w województwie zachodniopomorskim oraz wskazano fundu-

sze europejskie, z których s  finansowane projekty. Ponadto opisano wybrane projekty 

wspieraj ce rozwój turystyki morskiej w województwie zachodniopomorskim wspó -

finansowane z funduszy UE.  

S owa kluczowe: turystyka morska, fundusze Unii Europejskiej 
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Wprowadzenie

Województwo zachodniopomorskie ma wyj tkowe walory turystyczne 
wynikaj ce z jego nadmorskiego po o enia. „Pas nadmorski o d ugo ci
185 kilometrów, 15 gmin le cych nad Ba tykiem, 91 tysi cy miejsc noclego-
wych, skupiaj cych 85% bazy noclegowej województwa i przyjmuj cych 
61,9% turystów”1 oraz strategiczne dla gospodarki porty morskie w Szczecinie 
i winouj ciu, a tak e ma e porty i przystanie morskie to ogromne atuty stano-
wi ce potencja  rozwoju ró norodnych form turystyki wodnej, w tym turystyki 
morskiej. Podkre li  trzeba, e „rocznie na wiecie jest organizowanych  
30 tysi cy rejsów do oko o 2 tysi cy destynacji turystycznych”2, „Tysi ce ludzi 
przybywaj cych statkami wycieczkowymi do destynacji turystycznych mo e
potencjalnie powróci  do odwiedzanych miejsc jako niezale ni tury ci. Ci 
klienci mog  równie  poleci  odwiedzone atrakcje swoim krewnym i znajo-
mym”3, a generowany w ten sposób popyt turystyczny ma du y wp yw na roz-
wój spo eczno-gospodarczy miast i gmin nadmorskich.  

Celem niniejszego artyku u jest ocena dzia a  i inwestycji podejmowanych 
w województwie zachodniopomorskim, które wspieraj  rozwój turystyki mor-
skiej dzi ki finansowaniu z funduszy UE. Ponadto sformu owano nast puj ce
problemy badawcze: 1) Jak wygl da stan przygotowania infrastruktury porto-
wej do potrzeb rozwoju turystyki morskiej?, 2) Jakie projekty wspieraj ce roz-
wój turystyki morskiej, wspó finansowane z funduszy unijnych, zosta y dotych-
czas zrealizowane w województwie zachodniopomorskim? W badaniach zasto-
sowano metody analizy krytycznej, analizy porównawczej oraz desk research 
literatury polskoj zycznej i obcoj zycznej, strategii rozwoju województwa oraz 
raportów z realizacji inwestycji infrastrukturalnych w województwie zachod-
niopomorskim. 

                                                          
1  A. Galor, B. Wi nicki, Z. Jó wiak, W. Galor, Aktualizacja Programu Wojewódzkiego 

pn. Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 
2015, Akademia Morska w Szczecinie – Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, 
Szczecin 2010, s. 120. 

2  M. Honey, D. Krantz, Global Trends in Coastal Tourism, Center on Ecotourism and 
Sustainable Development, Stanford University and Washington, DC 2007, s. 98, za: D. Ward, 
Berlitz 2006 Complete Guide to Cruising and Cruise Ships, Berlitz Guide, New York 2006, s. 9. 

3  J.G. Brida, M. Paulina, E. Riaño, S. Zapata Aquirre, Cruise Visitors’ Intention to Re-
turn as Land Tourists and Recommend a Visited Destination. A Structural Equation Model,
Presso studiografico & stampadigitale, Sassari 2010, s. 2. 
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1. Stan rozwoju turystyki morskiej w województwie zachodniopoorskim 

Regiony nadmorskie w Polsce borykaj  si  z problemem niedoinwestowa-
nia infrastruktury portowej i supraportowej. Stan zaplecza technicznego portów 
i przystani morskich na polskim Wybrze u jest wci  niezadowalaj cy. Wpraw-
dzie w okresie ostatnich dwóch dekad zrealizowano sporo inwestycji na tych 
obszarach, ale potrzeby s  nadal bardzo du e. Wprowadzona w 1996 roku usta-
wa o portach i przystaniach morskich, na mocy której znaczn  autonomi  w za-
rz dzaniu obszarami nadmorskimi przekazano spó kom prawa handlowego, 
gwarantuj c jednocze nie pakiet udzia ów jednostkom samorz du terytorialne-
go, stworzy a doskona e warunki do rozwoju spo eczno-gospodarczego. Ustawa 
ta dla wielu samorz dów nadmorskich by a bod cem do opracowania progra-
mów i strategii rozwoju, których wynikiem s  obecnie nowoczesne mariny 
jachtowe przyci gaj ce rzesze turystów i generuj ce miejsca pracy. Miasta  
i gminy nadmorskie s  otwarte na wspó prac  w zakresie rozwoju inwestycji  
w strefach nadmorskich, gdy  doceniaj  rol , jak  te dzia ania odgrywaj
w rozwoju spo eczno-gospodarczym ich obszarów.  

Turystyka morska w Polsce to g ównie: turystyka promowa, podró e na 
statkach wycieczkowych oraz jachting morski i rejsy na odziach aglowych. 
Ka dy z tych segmentów rynku turystycznego wymaga odr bnej infrastruktury. 
Rozwój turystyki promowej mo liwy jest w portach odpowiednio dost pnych 
komunikacyjnie, wyposa onych w nowoczesne terminale promowe, przygoto-
wanych z jednej strony do obs ugi pasa erów, a z drugiej – obrotu towarowego, 
gdy  nie od dzi  wiadomo, e armatorzy promowi najwi ksze zyski czerpi
z transportu towarów, a obs uga ruchu turystycznego to jedynie margines ich 
przychodów. Obecnie w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje Ter-
minal Promowy winouj cie Sp. z o.o. zlokalizowany w dzielnicy Warszów na 
Wolinie, który jest jednym z najnowocze niejszych terminali na Morzu Ba tyc-
kim. W regionie Ba tyku silna jest konkurencja „ze strony armatorów skandy-
nawskich i niemieckich. Szczególnie istotny dla przysz o ci b dzie rozwój ofe-
rowanych us ug promowo-turystycznych i rozbudowa infrastruktury dost pu do 
terminali promowych”4.

Z kolei rozwój eglarstwa morskiego wymaga przygotowania sieci marin 
rozmieszczonych w odleg o ciach nieprzekraczaj cych 4 godzin czasu eglugi,

                                                          
4  A. Galor, B. Wi nicki, Z. Jó wiak, W. Galor, op.cit., s. 38. 
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z pe nym zapleczem do obs ugi technicznej jachtów oraz turystów i eglarzy. 
W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje obecnie 10 ma ych portów 
morskich5 oraz 8 przystani morskich6, lecz niestety nie wszystkie s  odpowied-
nio przygotowane do obs ugi jachtingu morskiego i turystyki na statkach a-
glowych. Ma e porty morskie i przystanie (tabela 1) na polskim wybrze u Ba -
tyku maj  znaczny potencja  rozwoju, ale wymaga to du ych nak adów inwe-
stycyjnych.  

Tabela 1 

Liczba przystani eglarskich i miejsc postojowych  

w województwie zachodniopomorskim 

Region Liczba przystani Liczba miejsc postojowych 

Wybrze e Morza Ba tyckiego 9 516 
Zalew Szczeci ski 10 408 
Region uj cia Odry  13 745 

ródl dzie Zachodnie 3 95 
ródl dzie Wschodnie 11 360 

Ogó em 46 2124 

ród o: Program rozwoju infrastruktury portów i przystani eglarskich województwa 
zachodniopomorskiego w Regionie Odry, Zalewu Szczeci skiego i wybrze a Mo-
rza Ba tyckiego, Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej  
w Szczecinie, Szczecin 2008, w: A. Galor, B. Wi nicki, Z. Jó wiak, W. Galor, 
Aktualizacja Programu Wojewódzkiego pn. Strategia Rozwoju Gospodarki Mor-
skiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015, Akademia Morska  
w Szczecinie – Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 
2010, s. 121. 

„Przystanie znajduj ce si  na terenie województwa nie oferuj  wystarcza-
j cej liczby miejsc go cinnych, maj  tak e zbyt niski standard, by zadowoli
coraz bardziej wymagaj cych turystów. Problemem jest równie  niewystarcza-
j ca liczba miejsc przeznaczonych do zimowania odzi, przez co niewykorzy-
stany jest potencja  zw aszcza Niemiec zainteresowanych rezydenckim posto-

                                                          
5  Dziwnów, Kamie  Pomorski, Mrze yno, Nowe Warpno, Stepnica, Trzebie , Wolin, 

D wirzyno, Wapnica, Lubin. 
6  Ch opy, D bki, Jaros awiec, Unie cie, Ustronie Morskie, Rewal, Mi dzyzdroje, Nie-

chorze.
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jem jachtów, szczególnie w Szczecinie, (…). W wi kszo ci przystani jachto-
wych woj. zachodniopomorskiego zapewnione s  jedynie podstawowe us ugi,
takie jak: elektryczno , woda czy sanitariaty, których stan pozostawia jednak 
wiele do yczenia”7. W województwie zachodniopomorskim podj to ju  dzia-
ania na rzecz poprawy stanu infrastruktury sprzyjaj cej rozwojowi turystyki 

jachtowej i eglugi morskiej, mi dzy innymi Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna realizuje od 2009 roku projekt „Zachodniopomorski 
Szlak eglarski – sie  portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Inwesty-
cja ta stwarza doskona e warunki rozwoju turystyki jachtowej, ale niestety w tej 
kwestii jest jeszcze nadal sporo do zrobienia na polskim Wybrze u.

Najs abiej wygl da stan przygotowania województwa zachodniopomor-
skiego do obs ugi morskich statków wycieczkowych. Najwi ksze i strategicz-
ne porty województwa, czyli „porty Szczecina, winouj cia i Polic rozwijaj
g ównie funkcj  transportow  i dystrybucyjno-logistyczn . (…) W pozosta ych 
portach i przystaniach dominuje funkcja turystyczna i rybacka”8. Ale niestety 
porty te s  s abo przygotowane do obs ugi du ych statków wycieczkowych. 
Brakuje nowoczesnych nabrze y dedykowanych obs udze jednostek wyciecz-
kowych, wyposa onych w terminale pasa erskie z w z em handlowo-us ugo-
wym do obs ugi pasa erów przyp ywaj cych na statkach wycieczkowych. W a-
dze portu i samorz du dostrzegaj  te problemy i planuj  w przysz o ci pozyska
rodki, w tym z funduszy UE, na przygotowanie nabrze y, torów wodnych oraz 

terminali do obs ugi du ych jednostek wycieczkowych. Niestety, „obecnie  
w Szczecinie rocznie obs ugiwanych jest kilkadziesi t turystycznych statków 
ródl dowych i kilkana cie statków morskich. Jako e zwi kszenie liczby przy-

p ywaj cych do zachodniopomorskich portów wycieczkowiczów mo e przy-
czyni  si  do znacznego wzrostu presti u zarówno dla portów, jak i ca ego re-
gionu, istotne jest, aby te  zwi kszy  obs ug  tego ruchu w portach Pomorza 
Zachodniego. Zachodni operatorzy coraz cz ciej chc  przyp ywa  do Szczeci-
na, traktuj c to miasto jako miejsce docelowe podró y pasa erów, a nie – jak do 
niedawna – jako przystanek w drodze do Berlina. Jest to równie  nowa szansa 
na wykreowanie ofert turystycznych ca ego regionu transgranicznego”9.

                                                          
7  A. Galor, B. Wi nicki, Z. Jó wiak, W. Galor, op.cit., s. 122. 
8 Ibidem, s. 41. 
9 Ibidem, s. 123. 
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Ocena stanu infrastruktury portowej i suprapotowej oraz mo liwo ci re-
cepcyjnych regionu stanowi baz  do opracowania kolejnych projektów inwe-
stycyjnych, które mog yby równie  zosta  sfinansowane z funduszy europej-
skich.

2. ród a finansowania projektów wspieraj cych rozwój turystyki morskiej  

Stan rozwoju infrastruktury portowej i supraportowej oraz dost pno  ko-
munikacyjna do portów, do których zawijaj  statki wycieczkowe, promy i inne 
jednostki morskie, to wa ne czynniki determinuj ce rozwój turystyki morskiej. 
W ci gu kilku ostatnich lat „podj to wiele inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki 
morskiej w regionie Morza Ba tyckiego oraz opracowano i wdro ono projekty, 
których celem by  rozwój ruchu turystycznego. W celu optymalizacji ryzyka 
i maksymalizacji efektów instytucje i organizacje ba tyckie wraz z pozosta ymi 
podmiotami decyduj  si  na wspó prac  i realizacj  projektów partnerskich”10,
które w wi kszo ci przypadków s  wspó finansowane z funduszy UE. Jednak e
„wspó czesn  tendencj  w wiecie jest d enie do zwi kszania udzia u sektora 
prywatnego w finansowaniu infrastruktury w strefie nadmorskiej, przy jedno-
czesnym ograniczaniu subwencji, dotacji oraz innych sposobów finansowania 
przez instytucje publiczne”11. Niemniej, maj c na uwadze fakt, e inwestycje 
w strefie nadmorskiej s  kosztowne, samorz dy i zarz dy portów zmuszone s
do szukania finansowania zewn trznego, w tym z funduszy unijnych.  

Powszechnie fundusze unijne kojarzone s  wy cznie z funduszami struk-
turalnymi i Funduszem Spójno ci. Natomiast wsparcie finansowe mo na rów-
nie  pozyska  z innych funduszy europejskich, takich jak np. Europejski In-
strument S siedztwa i Partnerstwa czy Norweski Mechanizm Finansowy  
(rys. 1).  

                                                          
10  J. Kizielewicz, Wspó praca mi dzynarodowa w basenie Morza Ba tyckiego na rzecz 

rozwoju turystyki morskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni” 2012, nr 77, s. 30. 
11 Eadem, Turystyka morska i nadmorska jako czynnik rozwoju spo eczno-gospodarczego

regionu na przyk adzie Wybrze a Gda skiego, „Zeszyty Naukowe”, nr 1, Wy sza Pomorska 
Szko a Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz 2001, s. 157. 
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ 

Fundusz Spójno ci

Europejski
Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 

Europejski Fundusz Rolny 
ROW

Europejski Fundusz 
Rybacki

Europejski Fundusz 
Gwarancji Rolnej 

Europejski Instrument 
S siedztwa i Partnerstwa 

Fundusze 
strukturalne 

Europejski
Fundusz

Spo eczny 

Mechanizm 
Finansowy 

EOG

Norweski
Mechanizm 
Finansowy 

Szwajcarski 
Mechanizm 
Finansowy 

Rys. 1. Rodzaje funduszy Unii Europejskiej dost pne dla sektora prywatnego i pub-
 licznego w Europie 

ród o: A. Szyma ska, Fundusze UE na lata 2007–2013, dla mikro-, ma ych i rednich 
firm, PLACET, ód  2007, s. 19. 

„Wiele krajów jest wiadomych potencja u, jaki tkwi w rodowisku mor-
skim, st d te  rozwija polityk , aby stymulowa  aktywno  na tych obsza-
rach”12. Równie  Rz d RP w Za o eniach Polityki Morskiej RP do roku 2020 
wskaza , e w gospodarce morskiej w Polsce najszybciej „rozwija si  turystyka 
morska, zarówno wykorzystuj ca eglug  przybrze n , jak i morsk , w tym 
promow  oraz wycieczkow ”13, i zadeklarowa  wspieranie inicjatyw i projek-
tów rozwoju w tym zakresie. W perspektywie finansowej 2007–2013 Rz d RP 
przygotowa  programy operacyjne (PO), z których mo na pozyska rodki na 
sfinansowanie mi dzy innymi inwestycji infrastrukturalnych w województwach 
nadmorskich. I tak w województwie zachodniopomorskim projekty infrastruk-
turalne realizowane by y w ramach PO Infrastruktura i rodowisko, PO Inno-
wacyjna Gospodarka oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

                                                          
12  A. Moreno, B. Amelung, Climate Change and Coastal & Marine Tourism: Review and 

Analysis, „Journal of Coastal Research”, SI 56, Portugal, Lisbon 2009, s. 1140–1144. 
13 Za o enia polityki morskiej RP do roku 2020, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 

2009, s. 35. 
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twa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), a tak e z PO Europejska Wspó praca
Terytorialna. Wszystkie te programy finansowane by y z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, a PO Ii  wspiera  dodatkowo Fundusz Spójno ci.
Projekty rozwoju zasobów ludzkich w ramach PO Kapita  Ludzki wspófinan-
sowane by y z Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

W ramach programów operacyjnych wspieranych przez fundusze UE mo-
g  by  realizowane ró norodne projekty, które mo na podzieli  na: 

– projekty inwestycyjne, tak zwane infrastrukturalne, 
– projekty mi kkie (promocyjne, szkoleniowe, doradcze itp.).
W ramach pierwszej grupy w strefie nadmorskiej mog  by  realizowane 

projekty modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej obejmuj ce po-
praw  dost pno ci komunikacyjnej do portów morskich, remonty nabrze y, 
budow  terminali promowych, zagospodarowanie nabrze y do obs ugi pasa er-
skiej czy nawet wspó prac  mi dzynarodow  na rzecz budowy sieci marin jach-
towych itd. Z kolei druga grupa, tak zwane projekty mi kkie, dotycz  udzia u
w targach i gie dach, wspó pracy na rzecz promocji regionów, organizacji im-
prez i wydarze  kulturalno-rozrywkowych, tworzenia nowych produktów tury-
stycznych, szkole , doradztwa itd.

Zarz d województwa zachodniopomorskiego w latach 2007–2013 w ra-
mach RPO WZ przeznaczy rodki w wysoko ci 47 520 117,64 euro na realiza-
cj  zada  zwi zanych z infrastruktur  turystyczn  – O  priorytetowa 5. Tury-
styka, kultura i rewitalizacja, Dzia anie 5.1. Infrastruktura turystyczna, Poddzia-
anie 5.1.2. Infrastruktura turystyki14. „Projekty mog y by  dofinansowane od 

40% do 60% warto ci wydatków kwalifikowalnych w zale no ci od lokalizacji 
inwestycji”15. W ramach projektów wspó finansowanych z RPO WZ mo liwe
by o pozyskanie wsparcia na inwestycje zwi zane np. z przebudow , remontami 
i modernizacj  infrastruktury turystyki wodnej, mi dzy innymi mola, porty, 
przystanie i pomosty s u ce turystyce wodnej16, ale równie  inwestycje w in-

                                                          
14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–

2013, Zarz d Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2007, s. 124. 
15  50% ca kowitych wydatków kwalifikowalnych; 60% – w przypadku projektów zlokali-

zowanych wy cznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji spo .-gosp. zg. z za . 6 do RPO WZ 
(nie dotyczy projektów obj tych pomoc  publiczn , dla których wysoko  dofinansowania okre-
lona jest w odr bnych przepisach); 40% – w przypadku przedsi wzi  obj tych pomoc  pub-

liczn .
16 Regionalny Program Operacyjny…, s. 121–124. 
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frastruktur  turystyczn : place, deptaki, promenady, parki, szlaki turystyczne, 
kolejki w skotorowe17, bazy noclegowe i gastronomiczne. 

W adze województwa zachodniopomorskiego doceniaj  rol  i znaczenie, 
jakie ma rozwój turystyki morskiej dla ich obszaru. St d te  jako jeden z celów 
strategicznych gospodarki morskiej wskazuj  rozwój turystyki morskiej poprzez 
np.: „(1) Rozwój i promocj  szlaków eglarskich na obszarze transgranicznym, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem Zachodniopomorskiego Szlaku eglarskiego;
(2) Promocj  wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako obszaru 
turystyki morskiej; (3) Stworzenie warunków do przyjmowania du ych statków 
pasa erskich i aglowców w Szczecinie; (4) Rozwój Szlaku Berlin–Szczecin–
Ba tyk; oraz (5) Modernizacj  marin, budow  nowych o standardzie europej-
skim; czy (6) Modernizacj  infrastruktury portowej do obs ugi du ych pasa er-
skich statków morskich oraz aglowców”18 i inne.

Wskazanie kierunków rozwoju turystyki w dokumentach strategicznych 
stanowi baz  do zawi zywania partnerstw, opracowywania projektów rozwoju 
oraz poszukiwania rodków na ich sfinansowanie, równie  w ród funduszy 
europejskich.

3. Projekty Unii Europejskiej w zakresie rozwoju turystyki morskiej  
 w województwie zachodniopomorskim 

Aktywno  ró nych rodowisk w województwie zachodniopomorskim na 
rzecz rozwoju turystyki morskiej jest imponuj ca. Dotychczas zrealizowano 
kilka projektów inwestycyjnych (tabela 2) poprawiaj cych stan infrastruktury 
w portach i przystaniach morskich, ale równie  projektów marketingowych 
(tabela 3) maj cych na celu promocj  walorów województwa oraz kreowanie 
jego marki i wizerunku jako morskiej destynacji turystycznej. Badania prze-
prowadzone przez B. Meyer w województwie zachodniopomorskim dowodz ,
e „wszystkie z ankietowanych gmin pozyskuj rodki finansowe z funduszy 

unijnych. W ród przedstawionych projektów dominuj  projekty ukierunkowane 
na modernizacj  oraz rozbudow  istniej cej infrastruktury (w szczególno ci
drogowej i sportowo-rekreacyjnej), a za najwa niejsze potrzeby w zakresie 

                                                          
17 Ibidem, s. 121–124. 
18  A. Galor, B. Wi nicki, Z. Jó wiak, W. Galor, op.cit., s. 126. 
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inwestycji infrastrukturalnych uznawane s  inwestycje w baz  noclegow  oraz 
zwi zane z rozbudow  bazy sportowo-rekreacyjnej”19. „Najwi kszy zakres in-
westycji turystycznych i proturystycznych zosta  zaprezentowany przez gminy 
nadmorskie”20.

Tabela 2 

Wybrane projekty inwestycyjne w województwie zachodniopomorskim  

wspieraj ce rozwój turystyki morskiej w latach 2009–2013 

Nazwa projektu 
Czas

realizacji

Instytucje od-
powiedzialne
za realizacj

projektu

ród a
finansowania

1 2 3 4 

„Modernizacja infrastruktury 
zapewniaj cej dost p do portów 
w winouj ciu i Szczecinie – 
oznakowanie nawigacyjne” 

2009–2011 Urz d Morski 
w Szczecinie 

51 000 000,00 z otych, 
w tym: 

43 350 000,00 z otych 
z PO Ii

„Zachodniopomorski Szlak e-
glarski – sie  portów turystycz-
nych Pomorza Zachodniego” 

2009–2013 Zachodnio-
pomorska Re-
gionalna Orga-
nizacja Tury-

styczna 

93 225 875,97 z otych, 
w tym: 

35 280 000,00 z otych 
z PO IG 6.4. 

„Rozbudowa Portu Morskiego 
w Dar owie oraz poprawa 
dost pu z sieci dróg krajowych 
i wojewódzkich” 

2009–2013 miasto Dar owo 32 600 000,00 z otych, 
w tym: 

26 730 000,00 z otych 
z PO Ii

„Budowa infrastruktury rekrea-
cyjnej i eglarskiej w Stepnicy”  

2010–2011 gmina Stepnica 4 500 000,00 z otych, 
w tym: 1 800 000,00 
z otych z RPO WZ 

„Modernizacja dost pu drogo-
wego do Portu w Szczecinie” 

2010–2012 gmina miasto 
Szczecin 

200 370 000,00
z otych, w tym: 

79 090 000,00 z otych 
z PO Ii

„Porty Zalewu Szczeci skiego
– poprawa jako ci infrastruktu-
ry szans  na rozwój” 

2010–2012 Urz d Morski
w Szczecinie 

52 000 000,00 z otych, 
w tym: 

26 000 000,00 z otych 
z RPO WZ 

                                                          
19  B. Meyer, Aktywno  samorz du lokalnego jako element potencja u turystycznego na 

przyk adzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, „Ekonomiczne Problemy 
Us ug”, nr 52, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, nr 590, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2010, s. 28. 

20 Ibidem.
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1 2 3 4 

„Zagospodarowanie Basenu 
Pó nocnego w winouj ciu
na Port Jachtowy” 

2010–2012 gmina miasto 
winouj cie

18 800 000,00 z otych, 
w tym: 

715 000,00 z otych  
z RPO WZ 

„Poprawa dost pno ci do Portu 
Ko obrzeg od strony l du”,
etapy I–III 

2010–2013 miasto  
Ko obrzeg

271 800 000,00 z o-
tych, w tym: 

96 650 000,00 z otych 
z PO Ii

ród o: Zachodniopomorski Szlak eglarski – sie  portów turystycznych Pomorza Za-
chodniego, ZROT, Szczecin 2013, http://zrot.pl/szlak/projekt.php (21.03.2013); 
A. Galor, B. Wi nicki, Z. Jó wiak, W. Galor, Aktualizacja Programu Wojewódz-
kiego pn. Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodnio-
pomorskim do roku 2015, Akademia Morska w Szczecinie – Fundacja Rozwoju 
Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 136–156. 

W województwie zachodniopomorskim realizowane s  ró norodne inwe-
stycje infrastrukturalne zarówno wewn trz portów, jak i na ich przedpolu. Ze 
wzgl du na ograniczone zasoby organizacyjno-finansowe odbywa si  to etapa-
mi i jest rozci gni te w czasie, ale trzeba podkre li , e ka da z opisywanych 
inwestycji ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku turystyki morskiej. Najwi k-
sze uznanie budzi realizacja projektu „Zachodniopomorski Szlak eglarski – 
sie  portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, który przewiduje realizacj
licznych inwestycji w portach i przystaniach morskich, w tym: „modernizacj
istniej cej bazy do uprawiania eglarstwa oraz poszerzenie jej o nowe lokaliza-
cje. Wybudowane zostan  mariny i porty turystyczne w Szczecinie (Wyspa 
Grodzka), Wolinie, Wapnicy (Gmina Mi dzyzdroje), Kamieniu Pomorskim, 
Dziwnowie i w Dar owie oraz zostan  zmodernizowane mariny i przystanie 
jachtowe w Szczecinie (Marina Pogo  i Przysta  Jachtowa AZS) oraz Port 
Jachtowy w Ko obrzegu”21. Inwestycje zrealizowane w ramach projektu znacz-
nie poprawi  stan infrastruktury do uprawiania turystyki jachtowej i eglarstwa
morskiego, co mo e wp yn  na wielko  popytu turystycznego i rozwój rynku 
turystycznego w miastach i gminach nadmorskich województwa zachodnio-
pomorskiego, a co za tym idzie, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój spo-
eczno-gospodarczy. 

                                                          
21 Zachodniopomorski Szlak eglarski – sie  portów turystycznych Pomorza Zachodniego,

ZROT, Szczecin 2013, http://zrot.pl/szlak/projekt.php (21.03.2013). 
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Ponadto w województwie zachodniopomorskim podejmowane s  równie
inwestycje poprawiaj ce dost p do portów od strony l du i od strony morza, to 
jest remonty falochronów, unowocze nianie oznakowania nawigacyjnego, po-
g bianie torów wodnych i inne (tabela 2). Szczególnie cieszy fakt, e Zarz d
Morskiego Portu Szczecin i winouj cie SA planuje w przysz o ci przygotowa-
nie projektu, którego celem b dzie stworzenie mo liwo ci obs ugi statków wy-
cieczkowych22 w porcie Szczecin- winouj cie i zak ada pozyskanie na ten cel 
wsparcia z funduszy UE. Wszystkie te dzia ania zwi kszaj  konkurencyjno
portów Pomorza Zachodniego na europejskim rynku morskim.  

W województwie zachodniopomorskim realizowane s  tak e tak zwane 
projekty mi kkie, niezwi zane z inwestycjami infrastrukturalnymi, tylko odno-
sz ce si  do promocji i wspó pracy w zakresie turystyki (tabela 3). W niniej-
szym opracowaniu analizie poddano wy cznie projekty, które odnosz  si  bez-
po rednio do turystyki morskiej. Natomiast nie nale y zapomina  o ró nych 
innych inicjatywach i projektach promuj cych np. turystyk  kulturow , rowe-
row  czy agroturystyk  w województwie zachodniopomorskim. Potrzeby turys-
tów przybywaj cych morzem s  ró norodne, zatem przygotowanie bogatej  
i ró norodnej oferty turystycznej ma du e znaczenie.

Ciekaw  inicjatyw , która ma znaczenie dla rozwoju rynku turystyki mor-
skiej w województwie zachodniopomorskim, jest projekt „MARRIAGE – lep-
sze zarz dzanie marin , konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki 
wodnej w obr bie Po udniowego Ba tyku”. To doskona y przyk ad wspó pracy 
rodowisk na rzecz „promocji portów, przystani i marin woj. zachodniopomor-

skiego le cych w regionie wybrze a P d. Ba tyku”23. Rezultatem projektu ma 
by  mi dzy innymi: „opracowanie «Strategii Promocji Turystyki Wodnej ze 
szczególnym uwzgl dnieniem marin» oraz wydanie «Kompendium efektywne-
go funkcjonowania i zarz dzania marinami», ale tak e wyszkolenie zarz dów
marin w zakresie rozwoju i unowocze niania systemu zarz dzania marinami”24.
Realizacja tego typu projektów wp ywa korzystnie na kreowanie pozytywnego 
wizerunku regionu jako morskiej destynacji turystycznej. 

                                                          
22  A. Galor, B. Wi nicki, Z. Jó wiak, W. Galor, op.cit., s. 148. 
23   http://wzp.pl/wtgp/turystyka (10.03.2013). 
24  MARRIAGE – lepsze zarz dzanie marin , konsolidacja sieci portów oraz marketing tu-

rystyki wodnej w obr bie Po udniowego Ba tyku, Urz d Marsza kowski Województwa Zachod-
niopomorskiego, Wydzia  Turystyki, Gospodarki i Promocji, Biuro Turystyki, http://wzp.pl/ 
wtgp/turystyka (10.03.2013). 
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Tabela 3 

Wybrane projekty mi kkie w województwie zachodniopomorskim  
wspieraj ce rozwój turystyki morskiej 

Nazwa projektu /
Czas realizacji 

Cel projektu 
Partnerzy  
projektu 

ród a
finansowania

„MARRIAGE – lepsze 
zarz dzanie marin ,
konsolidacja sieci por-
tów oraz marketing tu-
rystyki wodnej w obr -
bie Po udniowego Ba -
tyku” 
Czas: do IX 2014 roku 

podniesienie atrakcyjno ci
turystycznej portów, przystani
i marin województwa zachod-
niopomorskiego le cych wzd u
wybrze a Po udniowego Ba ty-
ku; zniwelowanie istniej cych
ró nic pomi dzy obiektami po-
o onymi wzd u  wschodniej  

i zachodniej cz ci wybrze a
Po udniowego Ba tyku; rozwój, 
konsolidacja sieci marin i portów 
od Niemiec do Litwy; wymiana 
do wiadcze  w zakresie poszuki-
wania inwestorów lub operato-
rów marin; dzia ania w zakresie 
zwi kszenia udzia u spo ecze -
stwa w rozwoju waterfrontów; 
wymiana do wiadcze  w zakre-
sie zarz dzania marinami i ich 
promowania; budowa i promocja 
produktu turystycznego opartego 
na turystyce wodnej; promocja 
turystyczna, marketing produktu 
turystycznego, jakim jest turys-
tyka wodna 

(1) NIEMCY:
Korporacja Rozwo-
ju Regionalnego 
Przedpomorza; 
organizacja turys-
tyczna z Rugii; 
gmina Heringsdorf; 
gmina Zingst  
(2) POLSKA: 
Uniwersytet Tech-
nologiczny  
w Gda sku; Instytut 
Inicjatyw Europej-
skich; wojewódz-
two zachodniopo-
morskie; miasto 
Szczecin; Port Mor-
ski w Ko obrzegu 
(3) LITWA: Tury-
styczne i Regional-
ne Centrum Infor-
macji Turystycznej 
w K ajpedzie; Port 
w K ajpedzie

1 244 726,00 euro 
z Programu 
Wspó pracy
Transgranicznej
„Po udniowy 
Ba tyk; dofinan-
sowanie z UE wy-
nosi 85%, 15% to 
wk ad w asny

„Zachodniopomorskie – 
Morze Przygody. Pro-
mocja turystyczna 
Województwa Zachod-
niopomorskiego” Czas: 
X 2012–XII 2014 

2 470 190,00 
z otych; dofinan-
sowanie z RPO 
WZ (EFRR) 

„Zachodniopomorskie – 
Morze Przygody. Pro-
mocja turystyczna Wo-
jewództwa Zachodnio-
pomorskiego i Szczeci -
skiego Obszaru Metro-
politalnego”
Czas: do XII 2014 

wzrost konkurencyjno ci woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
w krajowym i zagranicznym ru-
chu turystycznym, w tym rów-
nie  wzrost konkurencyjno ci
Szczeci skiego Obszaru Metro-
politalnego; podniesienie atrak-
cyjno ci województwa zachod-
niopomorskiego oraz Szczeci -
skiego Obszaru Metropolitalnego 
i wykreowanie go jako miejsca 
atrakcyjnego turystycznie 

Biuro Turystyki 
Wydzia u Turysty-
ki, Gospodarki  
i Promocji Urz du
Marsza kowskiego
Województwa Za-
chodniopomorskie-
go

5 940 400,00 
z otych; dofinan-
sowanie z RPO 
WZ (EFRR) 

„Rozwój Czterech 
Zak tków jako zrówno-
wa onego miejsca 
pobytu opartego na 
naturalnym i kulturo-
wym dziedzictwie”. 
Czas: IX 2008–VIII 
2011

promocja; wspó praca ma ych 
portów i marin (mi dzy innymi 
stworzenie przewodnika online 
dla eglarzy, wizyty studyjne dla 
osób zarz dzaj cych marinami); 
promocja dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego regionu 
Czterech Zak tków  

winouj cie, wyspa 
Rugia, po udniowo-
wschodnia Skania 
oraz wyspa Born-
holm; partnerem 
wiod cym jest 
Bornholm 

1 286 780,68 
euro, w tym:  
1 032 609,91 euro 
z Programu 
Wspó pracy
Transgranicznej
„Po udniowy 
Ba tyk”

ród o:  opracowanie w asne na podstawie: Zachodniopomorskie – Morze Przygody. 
Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.wzp. 
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pl/wtgp/turystyka/projekty_rpo-turystyka/p-r-m-a-18083/n_projekt_-_zachodnio
pomorskie_-_morze_przygody_promocja_turystyczna_wojewodztwa_ zachod-
niopomorskiego.htm (15.02.2013); MARRIAGE – lepsze zarz dzanie marin ,
konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obr bie Po udnio-
wego Ba tyku, Urz d Marsza kowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
Wydzia  Turystyki, Gospodarki i Promocji, Biuro Turystyki, http://wzp.pl/ 
wtgp/turystyka (10.03.2013); Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja 
turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczeci skiego Obszaru Me-
tropolitalnego, http://www.wzp.pl/wtgp/turystyka/projekty_po-turystyka/p-r-m-
a-18090/n_projekt_-_zachodniopomorskie_morze_przygody_promocja_turysty-
czna_województwa_zachodniopomorskiego_i_szczecinskiego_obszaru_metropoli-
tarnego. htm (20.03.2013); Rozwój Czterech Zak tków jako zrównowa onego
miejsca pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie, Urz d Miasta 

winouj cie, winouj cie 2013, http://www.swinoujscie.pl/pl/ contents/content/ 
157/417 (25.03.2013). 

Biuro Turystyki Wydzia u Turystyki, Gospodarki i Promocji Urz du Mar-
sza kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi dwa projekty 
dofinansowane z RPO WZ na lata 2007–2013, – „Zachodniopomorskie – Morze 
Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” oraz 
„Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa 
Zachodniopomorskiego i Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego”. Celem 
nadrz dnym obu projektów jest „wzrost konkurencyjno ci woj. zachodniopo-
morskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, w tym równie
wzrost konkurencyjno ci Szczeci skiego Obszaru Metropolitalnego, a tak e
podniesienie atrakcyjno ci woj. zachodniopomorskiego oraz Szczeci skiego
Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego tury-
stycznie”25. Rezultatem pierwszego wspomnianego projektu ma by  mi dzy 
innymi opracowanie programu promocji zachodniopomorskich produktów tury-
stycznych, wydanie publikacji „Zachodniopomorskie – turystyka wodna”, „Za-
chodniopomorski Szlak eglarski”, oraz promocja w prasie i telewizji. W ra-
mach drugiego projektu planuje si „prezentacj  woj. zachodniopomorskiego na 
krajowych i zagranicznych targach turystycznych, przygotowanie strony 

                                                          
25 Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna województwa zachod-

niopomorskiego, http://www.wzp.pl/wtgp/turystyka/projekty_rpo-turystyka/p-r-m-a-18083/n_pro 
jekt_–_zachodniopomorskie_-_morze_przygody_promocja_turystyczna_wojewodztwa_zachod-
niopomorskiego.htm (15.02.2013).
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www.morzeprzygody.eu, promocj  w telewizji i kinie” 26 i inne dzia ania pro-
mocyjne.  

Podsumowanie

W województwie zachodniopomorskim w celu poprawy konkurencyjno ci
polskich obszarów nadmorskich na rynku europejskim zrealizowano ju  wiele 
inwestycji infrastrukturalnych, a kolejne s  planowane. Modernizowane s  dro-
gi dojazdowe do portów, pog biane tory wodne, planowana jest budowa nowe-
go terminalu promowego, odnawiane i rozbudowywane s  przystanie jachtowe 
czy w ko cu unowocze niana jest infrastruktura us ugowa. „Za spraw  fundu-
szy unijnych oraz dzia a  samorz dów lokalnych w wielu portach lokalnych 
powstaje infrastruktura eglarska. Powinno to stopniowo doprowadzi  do reali-
zacji idei stworzenia sieci portów jachtowych wzd u  polskiego wybrze a”27.
Wszystkie te inwestycje maj  istotne znaczenie dla rozwoju turystyki morskiej, 
a co za tym idzie, równie  dla aktywizacji gospodarczej miast i gmin nadmor-
skich.

Analiza realizowanych w ostatnich latach inwestycji w strefie nadmorskiej 
województwa zachodniopomorskiego wykaza a, e prawie zawsze przy realiza-
cji projektów rozwojowych w adze samorz dowe, zarz dy portów, urz dy mor-
skie i inne podmioty korzysta y ze wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Wy-
soko  dofinansowania w przypadku projektów infrastrukturalnych wynosi a od 
40% do 85% warto ci wydatków kwalifikowalnych projektu, w zale no ci od 
rodzaju programu operacyjnego, charakteru inwestycji oraz rodzaju podmiotu 
aplikuj cego o wsparcie. Natomiast w przypadku projektów mi kkich dofinan-
sowanie wynosi o od 35% do 100% warto ci wydatków kwalifikowalnych, co 
uzale nione by o g ównie od charakteru przedsi wzi cia i rodzaju beneficjenta. 
Bez wsparcia finansowego z UE realizacja wielu inwestycji by aby niemo liwa.
Trzeba pami ta , e zgodnie z zasad  dodatkowo ci, UE wspó finansuje reali-
zacj  projektów, co powoduje, e beneficjenci s  zobowi zani do wnoszenia 

                                                          
26 Ibidem (20.03.2013).
27  K. Luks, Strategia Aktywizacji Nadba tyckich Regionów Peryferyjnych Wobec Zjawiska 

Marginalizacji Ma ych Portów w Polsce, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 15, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, nr 657, red. M. Grzybowski, M. Pluci ski, Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2011, s. 197–198. 
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wk adów w asnych. Niestety, samorz dy, które s  najbardziej efektywne  
w pozyskiwaniu funduszy UE, szczególnie na inwestycje infrastrukturalne, s
równie  na li cie najbardziej zad u onych samorz dów w Polsce. „Stosowana 
w Polsce polityka rozwoju regionalnego stwarza samorz dom mo liwo  samo-
dzielnego kreowania polityki rozwoju gospodarczego regionu oraz zarz dzania
finansami lokalnymi”28.

Komisja Europejska, odpowiedzialna za negocjacje z krajami cz onkow-
skimi programów operacyjnych oraz zarz dzanie rodkami Unii Europejskiej, 
podkre la „konieczno  prowadzenia ci g ego dialogu w sprawach efektywno-
ci i rozwoju portów pomi dzy zainteresowanymi stronami, poszczególnymi 

miastami, regionami, a w miar  konieczno ci równie  na wy szym poziomie. 
Dialog ma ogromne znaczenie, poniewa  pozwala zapewni  akceptacj  spo-
eczn  i skuteczno , poprawi  wizerunek portów, zapewni  lepsz  organizacj

przestrzenn  funkcji miejskich, rekreacyjnych i turystycznych”29.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE EUROPEAN UNION FUNDS

FOR DEVELOPMENT OF MARINE TOURISM

IN WEST POMERANIAN VOIVODESHIP 

Summary

Maritime tourism is a segment of the tourist market, that development is strongly 

dependent on the state of the port and supra-port infrastructure. Therefore, investments 

in modernization and expansion of ports and marinas and intermodal transport are cru-

cial. Investing in infrastructure in the coastal areas is highly capital intensive and go far 

beyond the financial capabilities of regional and local authorities. Without support from 

external sources a lot of investments in infrastructure could not be completed. There-

fore, government entities, boards of ports and private investors apply for financial sup-

port from EU funds. The purpose of the article is evaluation of the activities and in-

vestments undertaken in West Pomeranian Voivodeship, which promote the develop-

ment of marine tourism and are co-financed from European Union funds. The article 

contains a reflection on the state of development of the maritime tourism market in 

West Pomeranian Voivodeship and identifies the European Union funds, which are 

intended for financing of projects. In addition, the selected projects supporting the de-

velopment of maritime tourism in West Pomeranian Voivodeship, co-financed from EU 

funds, are described. 

Keywords: maritime tourism, European Union funds

Translated by Joanna Kizielewicz 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Jolanta Kondratowicz-Pozorska 
Uniwersytet Szczeci ski

RODKI UNIJNE WSPIERAJ CE
EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE  

PROWADZ CE DZIA ALNO  TURYSTYCZNO-EDUKACYJN

Streszczenie 

Ekologiczne gospodarstwa rolne swoj  dzia alno ci  nie tylko przyczyniaj  si  do 

kreowania ekologicznej produkcji rolnej, ale przede wszystkim s  o rodkami sprzyjaj -

cymi rozwojowi innych dzia alno ci. Celem pracy jest okre lenie wp ywu gospodarstw 

ekologicznych w rozwój us ug turystycznych na terenach wiejskich, a tak e zaprezen-

towanie ró norodnych form wsparcia finansowego dla tworzenia i/lub rozwoju us ug

eko- i agroturystycznych w ekologicznych gospodarstwach rolnych Polski.  

S owa kluczowe: turystyka, ekologiczne gospodarstwa rolne, fundusze unijne 

Wprowadzenie

Tereny wiejskie charakteryzuj  si  odr bn  specyfik  gospodarki. Domi-
nuj  tu dzia alno  rolnicza oraz podmioty s u ce obs udze rolnictwa. Jednak e
w wyniku wdro enia unijnych programów („Zrównowa onego rozwoju obsza-
rów wiejskich” i „Wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”) obserwuje 
si  powolne zmiany w strukturze gospodarki terenów wiejskich1. Dzia alno

                                                          
1  Por. F. Kapusta, Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa, w: Rolnic-

two a rozwój obszarów wiejskich, red. M. K odzi ski, W. Dziun, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 
2005, s. 57–66. 
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rolnicza ust puje miejsca innym formom dzia alno ci gospodarczej, ju  tylko 
po rednio zwi zanej z rolnictwem lub od niego ca kowicie niezale nej. Na tere-
nach wiejskich wyra nie zostaje o ywiona przedsi biorczo , przez któr  nale-
y rozumie  d enie ludzi do dzia ania, poszukiwania nowych rozwi za ,

wprowadzania zmian w dotychczasowej dzia alno ci, wykorzystywania poja-
wiaj cych si  mo liwo ci oraz ich aktywno  w poszukiwaniu dodatkowych 
i alternatywnych róde  dochodu2.

Dzi ki programom unijnym mieszka cy terenów wiejskich coraz mielej 
cz  dotychczasow  dzia alno  rolnicz  z nowymi formami aktywno ci go-

spodarczej. Szczególnie zale y im na rozwoju tych dziedzin, które wykorzystu-
j , a zarazem podkre laj , naturalne walory terenów wiejskich, wiedz  i umie-
j tno ci mieszka ców, klimat i atmosfer  miejsca. Przy realizacji swoich pomy-
s ów osoby przedsi biorcze wspierane s  przez ró norodne instytucje pa stwo-
we, na przyk ad Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, urz dy 
pracy, urz dy gmin. Mog  one korzysta  z ró nych dost pnych na rynku sposo-
bów wspierania inicjatyw gospodarczych na terenach wiejskich – korzystaj
zarówno z funduszy na tworzenie zupe nie nowych jednostek gospodarczych, 
jak i z funduszy pozwalaj cych restrukturyzowa  dotychczasowe podmioty. 

Dobrym przyk adem ilustruj cym wykorzystanie funduszy unijnych na 
zrównowa ony i wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich jest dzia alno
ekologicznych gospodarstw rolnych. Podmioty te oprócz typowych czynno ci
zwi zanych z upraw  ro lin i hodowl  zwierz t cz sto zajmuj  si  tak e dzia-
alno ci  us ugow . Na przyk ad wiele z nich wspiera inicjatywy zwi zane z tu-

rystyk  wiejsk , ekoturystyk  czy te  po prostu prowadzi gospodarstwa agro-
turystyczne o profilu czysto ekologicznym. W rzeczywisto ci gospodarczej jest 
tak, e przynajmniej jedno gospodarstwo na trzy ma zg oszon  dzia alno
agroturystyczn , ale wiele z nich prowadzi podobn  dzia alno . Jednak e, gdy 
liczba wynajmowanych pokoi jest mniejsza ni  pi , nie ma konieczno ci do-
pe niania formalno ci prawnych.  

Funkcje wyznaczane rolnikom i rolnictwu w Polsce, mimo e najcz ciej
s  pochodnymi pewnych wyborów i nacisków politycznych, powinny opiera
si  na waloryzacji terenów wiejskich, a wi c zarówno rozpoznawaniu ich mo -

                                                          
2  M. K odzi ski, Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, War-

szawa 1999, s. 10–11. 
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liwo ci produkcyjnych od strony rolnictwa, jak i wielofunkcyjnego rozwoju3.
Dlatego te  uwa a si , e jedn  ze cie ek prowadz cych do polepszenia mier-
ników spo eczno-gospodarczych na polskiej wsi mo e by  dynamicznie rozwi-
jaj ce si  ekologiczne rolnictwo i zwi zany z nim przemys  przetwórczy oraz 
ca a sfera us ug. Ta forma „uaktywniania nieaktywnych” jest zrozumia a dla 
ludno ci wiejskiej i pozwala na szybkie rozwi zanie niektórych najwa niej-
szych problemów w formie na przyk ad znalezienia pracy najemnej, powstrzy-
mania migracji ze wsi do miast, uzyskania trwa ego zabezpieczenia socjalnego 
w przysz o ci.

Celem artyku u jest okre lenie wp ywu gospodarstw ekologicznych na roz-
wój us ug turystycznych na terenach wiejskich, a tak e zaprezentowanie ró no-
rodnych form wsparcia finansowego dla tworzenia i/lub rozwoju us ug eko-  
i agroturystycznych w ekologicznych gospodarstwach rolnych Polski.  

1. Ekologiczne gospodarstwa rolne w Polsce  

Po wielkiej fascynacji wiata produkcj ywno ci w warunkach przemy-
s owych konsumenci coraz cz ciej stwierdzaj , e tylko ywno  powsta a
w warunkach jak najbardziej zbli onych do naturalnych spe nia ich oczekiwa-
nia. Warunki strukturalne, rodowiskowe, spo eczne i historyczne powoduj , e
polskie rolnictwo jest wr cz predestynowane do stosowania ekologicznych me-
tod produkcji ywno ci4.

Polska jest krajem, który mo e poszczyci  si  dynamicznie rosn c  liczb
ekologicznych gospodarstw rolnych. Wed ug szacunków Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi na koniec 2011 roku zarejestrowanych by o blisko  
23,5 tysi ca gospodarstw ekologicznych. Jest to oko o 15-procentowy wzrost 
w stosunku do 2010 roku. Najwi cej ekologicznych gospodarstw rolnych by- 
o w województwach: zachodniopomorskim (3 065), warmi sko-mazurskim  

(3 033) i podlaskim (2 440). Ze wzgl du na liczb  przetwórni dominuj  nato-
miast województwa mazowieckie (54), wielkopolskie (41) oraz lubelskie (28). 
Szczegó owe dane na ten temat przedstawia tabela 1. 

                                                          
3  Por. Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. M. K odzi ski, W. Dziun, Wyd.  

IRWiR PAN, Warszawa 2005. 
4  Por. Plan Dzia a  dla ywno ci i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011–

2014, Wydawnictwo MRiRW, Warszawa 2011, s. 3. 
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Tabela 1 

Powierzchnia upraw rolnych, liczba gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych  

znajduj cych si  w systemie rolnictwa ekologicznego  

w podziale na województwa w 2011 roku  

Województwo
Powierzchnia  
upraw rolnych 
(w hektarach) 

Liczba ekologicznych 
gospodarstw rolnych 

Liczba przetwórni 
ekologicznych 

dolno l skie  45 546 1 322 11 
kujawsko-pomorskie  8 376 371 12 
lubelskie 34 837 2 065 28 
lubuskie  44 259 1 081 6 
ódzkie  8 746 478 12 

ma opolskie  21 396 2 138 23 
mazowieckie  50 100 2 140 54 
opolskie  2 703 86 1 
podkarpackie  32 358 2 045 20 
podlaskie  52 066 2 440 6 
pomorskie  27 357 793 11 
l skie  6 787 238 13 
wi tokrzyskie  14 301 1 296 9 

warmi sko-mazurskie  98 473 3 033 7 
wielkopolskie  38 434 888 41 
zachodniopomorskie  119 780 3 065 16 
Razem 605 520 23 449 270 

ród o: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo
-ekologiczne-w-Polsce (25.03.13). 

Najwi ksza powierzchnia u ytkowana ekologicznie znajduje si  w woje-
wództwach: zachodniopomorskim (119 780 hektarów), warmi sko-mazurskim 
(98 473 hektary) oraz podlaskim (52 066). Powierzchnia upraw u ytkowanych 
w Polsce zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym wynios a w 2011 
roku w sumie ponad 605 520 hektarów. Stanowi to 16-procentowy wzrost 
w odniesieniu do 2010 roku. W okresie od 2003 do 2011 roku powierzchnia 
u ytków ekologicznych wzros a 10-krotnie i stanowi obecnie oko o 3,2% ca ej
powierzchni u ytkowanej rolniczo w Polsce. rednia powierzchnia gospodar-
stwa ekologicznego przekracza obecnie 25 hektarów, przy redniej krajowej 
oko o 10 hektarów dla gospodarstw konwencjonalnych5.

                                                          
5  Podano zgodnie z tre ciami publikowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi na oficjalnej stronie internetowej www. minrol.gov.pl. 
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Produkcja w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest prowadzona zgod-
nie z zasadami okre lonymi w rozporz dzeniu Rady (WE) nr 834/2007
z 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych6 (DzU L 189 z 20 lipca 2007). W ka dym pa stwie Unii 
Europejskiej rozporz dzenie to ustanawia tylko ogólne cele i zasady produkcji 
ekologicznej, natomiast rozporz dzenie Komisji (WE) nr 889/2008 okre la
szczegó owe zasady produkcji ekologicznej. W Polsce dodatkowo ustawa
z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym ustanawia organy kompetentne 
w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotycz cych rolnictwa eko-
logicznego oraz wykonuje inne postanowienia zawarte w przepisach wspólno-
towych, z kolei rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane 
w trybie ustawy dodatkowo uszczegó awiaj  ramy prawne stosowane dla rolnic-
twa ekologicznego w Polsce. 

2. Wk ad ekologicznych gospodarstw rolnych w rozwój eko- i agroturysty-
 ki w Polsce 

Zwrot „turystyka na terenach wiejskich” jest bardzo pojemny, bowiem tu-
rystyka na tych obszarach mo e by  rozpatrywana w ró nych aspektach, na 
przyk ad jako turystyka: ekologiczna, edukacyjna (o historycznym i/lub przy-
rodniczym pod o u), wiejska, kulinarna lub po prostu agroturystyka. 

Ekoturystyka opisywana jest w literaturze jako forma aktywnego i dog b-
nego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturo-
wych. Ekoturysta strze e harmonii ekosystemów przyrodniczych i odr bno ci
kulturowej lokalnych spo eczno ci, dostarcza rodków finansowych skutecznej 
ochronie rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego i przynosi ko-
rzy ci ekonomiczno-spo eczne ludno ci miejscowej7. Uwa a si , e ekoturysty-
ka mo e równie  przyczyni  si  do rozwoju obszarów wiejskich w Polsce  
i Europie Wschodniej. Do ekoturyzmu mo na zaliczy  oprócz pi knej przyrody 

                                                          
6  Rozporz dzenie to by o w kolejnych latach modyfikowane. Ostatnie poprawki zapisano 

w rozporz dzeniu Komisji (UE) nr 344/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku, zmieniaj c rozporz -
dzenie (WE) nr 889/2008 i ustanawiaj c szczegó owe zasady wdra ania rozporz dzenia Rady 
(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. 

7  J. Kijowska, Uwarunkowania przyrodnicze ekoturystyki w gminie Pniewy, „Problemy 
Ekologii Krajobrazu”, T. XXV, nr 11–17, Bydgoszcz 2009, s. 12. 
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tak e yj cych w niej i z ni  w harmonii ludzi oraz ich lokalne produkty, styl 
ycia b d cy wynikiem tradycji i kultury. Oprócz tego do g ównych elementów 

ekoturystyki zalicza si 8:
– energi : odnawialn ,
– wod : oszcz dno  i powtórne jej wykorzystanie, 
– ywno : lokaln , ekologiczn ,
– mieci: recykling, 
– transport: zbiorowy, lokalny, 
– us ugi: lokalne. 
Zgodnie z ideami zrównowa onego rozwoju niezb dna jest ochrona spo-

ecznej i ekonomicznej niezale no ci spo eczno ci mieszkaj cych na obszarach 
peryferyjnych. St d te  uzasadnione wspieranie przez Uni  Europejsk  rozwoju 
ekoturystyki w Europie. Korzystaj  na tym tak e polskie gospodarstwa ekolo-
giczne, które swoj  dzia alno ci  przyczyniaj  si  do rozwoju ekoturystyki 
i jednocze nie do poprawy jako ci us ug ekoturystycznych w Polsce. Oferuj
bowiem tani  i dobr  baz  noclegow , produkty ywno ciowe w asnej produk-
cji, wyroby r kodzielnicze oraz wiele innych us ug.

Z kolei turystyka edukacyjna, tak e oparta na naturalnych walorach przy-
rodniczych, uwzgl dnia przede wszystkim dba o  o zrównowa ony rozwój 
regionu i elementy edukacyjne. Jak napisa  J. Niew g owski, turystyka ma wa-
lory edukacyjne, gdy stwarza cz owiekowi wiele okazji do zaspokojenia potrzeb 
kulturalnych, wykszta cenia poczucia pi kna, poznania, prze ycia przygody, 
doznania wra e , na ladownictwa, rozrywki, odwiedzenia miejsc znanych 
z literatury, filmów czy opowiada , sprzyja poznawaniu nowych ludzi i ich 
problemów i do wiadcze , nowych ustrojów spo ecznych i stylów ycia spo e-
cze stw. Budzi to wra liwo , rodz  si  prze ycia emocjonalne i estetyczne, 
jednocze nie pog bia si  umiej tno ci intelektualne i zdolno ci przyswajania 
nowych informacji i ich przetwarzania9.

Turystyka wiejska, jak nazwa wskazuje, odbywa si  w terenach wiejskich. 
Jednak e nie musi by  zwi zana z przebywaniem w gospodarstwie rolnym, 
mo e to by  na przyk ad zwiedzanie ko cio ów wiejskich, ruch pielgrzymkowy, 
sp dzanie czasu wolnego na onie natury. Cz sto ta forma wypoczynku czona

                                                          
8  Wi cej o roli ekoturystyki i jej uwarunkowaniach mo na przeczyta  w pracy D. Zar by, 

Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2006. 
9  J. Niew g owski, Elementy edukacyjne turystyki, „Seminare” 2007, nr 24, s. 468 

(www.seminare.pl, 25.03.13). 
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jest z turystyk  kulinarn , okre lan  w zachodnioeuropejskiej literaturze jako 
travelling to eat. Polega ona na odwiedzaniu miejsc wytwarzania i przetwarza-
nia ywno ci (na przyk ad turystyka winiarska, mleczarska). 

Dzia alno  gospodarstw ekologicznych cz sto czona jest z agroturysty-
k , przez któr  nale y rozumie  tak  form  wypoczynku i aktywno ci cz owie-
ka, w trakcie której zamierza on pozna  produkcj  rolnicz  i/lub wypoczywa
w rodowisku rolniczym10.

Z ca  pewno ci  mo na zatem stwierdzi , e polskie gospodarstwa ekolo-
giczne cz  wszystkie rodzaje turystyki, które mo na uprawia  na terenach 
pozamiejskich. Turysta przebywa na terenach wiejskich, zwiedza okolic , po-
znaje mieszka ców i ich zwyczaje, obrz dy oraz tradycje (turystyka wiejska 
po czona z edukacyjn ). Uczy si  tak e prostych czynno ci wykonywanych 
w czynnym gospodarstwie rolnym, a oprócz tego poznaje tajniki regionalnej, 
zdrowej i ekologicznej kuchni (turystyka kulinarna i agroturystyka). Korzysta 
tak e z uroków natury, czynnie wypoczywa na jej onie (w dkuje, je dzi rowe-
rem i tym podobne), przy okazji ucz c si , jak dzia a ekosystem oraz jak go 
chroni  (ekoturystyka). 

3. Fundusze unijne do dyspozycji ekologicznych gospodarstw rolnych roz-
 wijaj cych eko- i agroturystyk  w Polsce 

W Polsce rolnictwo ekologiczne pierwszy raz uzyska o wsparcie finanso-
we z bud etu pa stwa w roku 1998. Rok pó niej wprowadzono dotacj  do po-
wierzchni upraw ekologicznych. Beneficjentami tego wsparcia byli rolnicy 
prowadz cy ekologiczne gospodarstwa rolne lub przestawiaj cy gospodarstwa 
konwencjonalne na ekologiczne. Obecnie wsparcie finansowe dla rolnictwa 
ekologicznego w Polsce pochodzi z dwóch róde  – tylko z bud etu krajowego 
oraz z bud etu Unii Europejskiej i jednocze nie z bud etu krajowego. 

Zasady udzielania dotacji i jej wyp acania z bud etu krajowego okre la
rozporz dzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ró nych podmio-

                                                          
10   Wi cej informacji na temat agroturystyki i jej roli w gospodarce mo na znale  w pra-

cach: M. Staff, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, „Na szlaku” 1994, R. 8, nr 5 lub 
K.R. Mazurski, Miejsce i rola agroturystyki we wspó czesnej turystyce, „Folia Turistica” 2005,
nr 16, s. 147–152. 
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tów wykonuj cych zadania na rzecz rolnictwa11. Natomiast dotacje z bud etu
krajowego i bud etu Unii Europejskiej, które maj  do dyspozycji producenci 
ekologiczni, to przede wszystkim rodki dost pne w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) oraz w ramach 
mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) o nazwie „Wsparcie dzia a
promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”12.

W PROW 2007–2013 szczególn  uwag  zwrócono na wsparcie prac ryn-
kowych i rolno- rodowiskowych. Dla gospodarstw ekologicznych uruchomiono 
w ramach Osi I nast puj ce dzia ania:

– 111.  Szkolenie zawodowe, akcje informacyjne, 
– 112.  U atwianie startu m odym rolnikom, 
– 114.  Korzystanie z us ug doradczych poprzez rolników i posiadaczy 

  lasów, 
– 115.  Tworzenie us ug z zakresu zarz dzania, zast pstwa i us ug do-

  radczych, 
– 121.  Modernizacja gospodarstw rolnych, 
– 123.  Zwi kszenie warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej  

  i le nej,
– 124.  Wspó praca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów  

  i technologii w sektorze rolnym i ywno ciowym, 
– 132.  Uczestnictwo rolników w systemach jako ci ywno ci,
– 133 i 142. Zak adanie i wspieranie grup producenckich. 
Wszystkie one maj  na celu popraw  konkurencyjno ci sektora rolnego  

i le nego. Z kolei w ramach Osi II, która dotyczy poprawy stanu rodowiska
naturalnego oraz terenów wiejskich, wyszczególni  nale y Dzia ania 214. Do-
p aty z tytu u programu rolno- rodowiskowego oraz 215. Dop aty z tytu u do-
brostanu zwierz t.

W Osi III – Poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich i promowanie 
ró nicowania gospodarki wiejskiej – na szczególn  uwag  zas uguj  Dzia a-
nia 311. Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej i 313. Dzia alno
turystyczna. 

                                                          
11  Rozporz dzenie MRiRW z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie stawek dotacji przedmio-

towych dla ró nych podmiotów wykonuj cych zadania na rzecz rolnictwa, DzU z 2010 roku,  
nr 91, poz. 595 z pó n. zm. 

12  Wcze niej by y to tak e rodki z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006. 
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Oprócz tego w Polsce producenci ywno ci regionalnej i ekologicznej 
(cz sto tak e wiadcz cy us ugi turystyczne), którzy maj  odpowiednie certyfi-
katy lub wiadectwa jako ci handlowej oraz dowody ksi gowe potwierdzaj ce
poniesione wydatki, mog  zwraca  si  do Agencji Restrukturyzacji Moderniza-
cji Rolnictwa o fundusze: 

a) 3200 z otych rocznie dla producentów tak zwanych Gwarantowanych 
Tradycyjnych Specjalno ci oraz Chronionych Nazw Pochodzenia  
i Chronionych Oznacze  Geograficznych; 

b) ponad 2500 z otych rocznie – wysoko  dotacji do produkcji integro-
wanej;

c) prawie 1500 z otych przys uguje w systemie „Jako  i Tradycja”; 
d) w przypadku dzia alno ci z zakresu rolnictwa ekologicznego. 
Znaczna cz  instrumentów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jest 

domen  polityki spójno ci realizowanej w oparciu o Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia 2007–2013 (NSRO) poprzez programy operacyjne – 16 re-
gionalnych programów operacyjnych oraz programy o zasi gu krajowym: Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (PO Ii ), Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Rozwój Polski 
Wschodniej (PO RPW) oraz Program Operacyjny Kapita  Ludzki (PO KL). 
Zakres dzia a , które adresowane s  do przedsi biorstw turystycznych i które 
wspiera Unia, przedstawiono na rysunku 1. 

Instrumenty wsparcia dost pne dla przedsi biorstw turystycznych 

Z PO Innowacyjna 
Gospodarka:
Dzia anie 4.4. Nowe 
inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym, 
Dzia anie 6.1. Paszport do 
eksportu,  
Dzia anie 6.4. Inwestycje  
w produkty turystyczne  
o znaczeniu 
ponadregionalnym 

W
ramach 
RPO

Z PROW:
Dzia a-
nie 3.2. 
Tworzenie  
i rozwój 
mikroprzed-
si biorstw  

Z PO Kapita  Ludzki:
Dzia anie 2.1. Rozwój kadr nowo-
czesnej gospodarki,  
Poddzia anie 2.1.1. Rozwój kapita u
ludzkiego w przedsi biorstwach,  
Dzia anie 6.2. Wsparcie oraz promocja 
przedsi biorczo ci i samozatrudnienia,  
Dzia anie 8.1. Rozwój pracowników  
i przedsi biorstw w regionie, 
Poddzia anie 8.1.1. Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsi biorstw

Rys. 1. Instrumenty wsparcia dost pne dla przedsi biorstw turystycznych dzia aj cych
 w Polsce 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsi -
biorstw turystycznych ze rodków UE – praktyczny przewodnik, materia  przygo-
towany przez PSDB grupa WYG na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Warszawa 2009. 
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Realizacja celu horyzontalnego nr 6 NSRO: „Wyrównywanie szans roz-
wojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” po-
winna w praktyce oznacza  istotne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich  
(w tym tak e wsparcie dla rozwoju us ug turystycznych na obszarach wiejskich) 
w ramach wszystkich programów operacyjnych polityki spójno ci w Polsce, 
zw aszcza w zakresie wykorzystania pozarolniczego potencja u rozwojowego 
obszarów wiejskich oraz poprawy stanu us ug publicznych, dost pno ci komu-
nikacyjnej i rozwoju spo ecze stwa informacyjnego na obszarach wiejskich 
z zapewnieniem równo ci szans projektów na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich.

Do ekologicznych gospodarstw rolnych, maj cych zarejestrowan  dzia al-
no  w zakresie „us ug turystycznych”, adresowane s  tak e nast puj ce dzia a-
nia (instrumenty) wymieniane w regionalnych programach operacyjnych 
(RPO), które w ró nych województwach mog  przyj  nazwy: mikroprzedsi -
biorstwa, inwestycje dla przedsi biorstw, dotacje inwestycyjne w dziedzinie 
turystyki, infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, poprawa konkurencyjno ci
M P poprzez inwestycje, rozwój i podniesienie konkurencyjno ci przedsi -
biorstw, rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kultu-
rowej, a nawet sportowej, rozwój przedsi biorczo ci, turystyka13.

Posumowanie

Zró nicowana pod wzgl dem form i liczby wiejskich podmiotów gospo-
darczych przedsi biorczo  to g ównie ma e i rednie firmy, których dzia alno
nabiera coraz wi kszego znaczenia w rozwoju wielu wiejskich rejonów kraju. 
Istnienie ró nych podmiotów gospodarczych na okre lonym terytorium daje 
podstawy do rozwoju wspó pracy mi dzy u ytkownikami przestrzeni wiejskiej  
i wynikaj cych z tego korzy ci14. W Polsce na szczególny wzgl d powinny 
zas ugiwa  ekologiczne gospodarstwa rolne, które swoj  dzia alno ci  przyczy-

                                                          
13  Szczegó owy spis instrumentów zosta  przedstawiony w pracy: Finansowanie tworze-

nia i rozwoju przedsi biorstw turystycznych ze rodków UE – praktyczny przewodnik, materia
przygotowany przez PSDB grupa WYG na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 
2009, s. 22. 

14  M. Adamowicz, Wielofunkcyjno  rolnictwa jako podstawa przewarto ciowa  w poli-
tyce rolnej, „Wie  i Rolnictwo” 2004, nr 4, s. 9–30. 
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niaj  si  nie tylko do powstawania ekologicznej produkcji rolnej, ale przede 
wszystkim s  o rodkami sprzyjaj cymi rozwojowi innych dzia alno ci. Na 
przyk ad ekologiczne gospodarstwa zach caj  osoby mieszkaj ce w mie cie do 
przyjazdu na wie  nie tylko, by wypocz , ale tak e pozna  prac  na roli, na-
uczy  si  przygotowywa  ekologiczn ywno , zrozumie wiat fauny i flory 
i odkry  pi kno okolicy. Ekologiczne gospodarstwa rolne prowadz ce us ugi
turystyczne daj  szans  na znalezienie pracy tym osobom, które swoj  wiedz
uatrakcyjni  pobyt turystów na wsi, zapewni  atrakcje sportowo-rekreacyjne, 
a tak e zapewni  odpowiedni sprz t.

Wszystkie programy i dzia ania skierowane do podmiotów funkcjonuj -
cych na terenach wiejskich maj  na wzgl dzie zrównowa enie rozwoju tych 
obszarów i wprowadzenie wielofunkcyjno ci zawodowej w ród mieszka ców.
W zwi zku z tym ka de finansowanie dzia a  gospodarzy ekologicznych, któ-
rzy w swoich gospodarstwach wiadcz  tak e szeroko rozumiane us ugi turys-
tyczne, wi e si  jednoznacznie z finansowaniem i wzmocnieniem turystyki 
wiejskiej, edukacyjnej, kulinarnej oraz agroturystyki. 
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EU TOOLS THAT SUPPORT ECOLOGICAL FARMS

THAT PROVIDE TURIST AND EDUCATION ACTIVITY 

Summary

Ecological farms, with their daily activities, support not only ecological rural pro-

duction but are the centres that support development of other activities. The purpose of 

the paper is to define the influence of ecological farms in development of tourism ser-

vices in rural areas. In addition it will be presented different ways of financial support 

for creation or/and development of eco and agri-tourism services in ecological farms in 

Poland. 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Zygmunt Sysiak 
Uniwersytet Szczeci ski

RODKI UNIJNE SZANS  DLA ROZWOJU TURYSTYKI  
OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

Streszczenie 

Obszary wiejskie oraz miejsko-wiejskie cz sto charakteryzuj  si  bardzo niskim 

poziomem dochodów w asnych uniemo liwiaj cych wykorzystanie szans, jakie daje im 

po o enie geograficzne, walory przyrodnicze oraz atrakcyjno  turystyczna. Ograni-

czono  dochodów w asnych jest cz sto przyczyn  niskiego poziomu rozwoju kapita u

ludzkiego, du ego bezrobocia wynikaj cego z niedostatecznej poda y pracy oraz od-

p ywu wykwalifikowanych kadr do o rodków miejskich lub emigracji do krajów UE. 

Szans  rozwoju terenów wiejskich jest wykorzystanie dost pnych walorów dla rozwoju 

turystyki, co spowoduje powstawanie nowych miejsc pracy, zwi kszanie dochodów 

w asnych lokalnych samorz dów i budowanie procesów identyfikacji spo ecze stwa

z miejscem zamieszkania, a tak e pobudzanie d enia do poprawy warunków ycia.

Rozwój lokalny mo e by  stymulowany mo liwo ciami, jakie daje cz onkostwo w Unii 

Europejskiej i programy, które s u  wyrównywaniu mo liwo ci i likwidacji dyspro-

porcji w rozwoju poszczególnych regionów. 

Celem opracowania jest wskazanie na konieczno  korzystania ze rodków unij-

nych dla wykorzystania szans, jakie daje atrakcyjno  przyrodnicza i geograficzna 

województwa lubuskiego, a w szczególno ci obszarów wiejskich, w zakresie rozwoju 

sektora turystycznego oraz planowanego rozwoju infrastruktury turystycznej w tym 

regionie.  

S owa kluczowe: turystyka, zasoby przyrodnicze, obszary wiejskie, finansowanie 
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Wprowadzenie

Rozwój spo eczno-ekonomiczny obszarów wiejskich w du ym stopniu jest 
uzale niony od zdolno ci pozyskiwania rodków finansowych Unii Europej-
skiej w ramach utworzonych programów i funduszy wspieraj cych okre lone
kierunki polityki regionalnej. Warunkiem zrównowa onego rozwoju jest wyko-
rzystanie potencja u, jakim dysponuj  poszczególne spo eczno ci lokalne, 
w tym tak e walorów przyrodniczych i kulturowych niezb dnych dla rozwoju 
turystyki.  

Turystyka stanowi obecnie jeden z sektorów gospodarki regionu o naj-
szybszym tempie rozwoju wynikaj cym z zachodz cych w wiecie przeobra e
spo ecznych i kulturowych. Jest wa nym elementem rynku pracy pozwalaj cym 
na tworzenie nowych miejsc pracy, staj c si  jednocze nie ród em dochodów 
bud etów lokalnych finansuj cych realizacj  celów spo eczno-gospodarczych, 
s u cych miejscowym spo eczno ciom oraz nap ywaj cym turystom. rodki te 
s  jednak niewystarczaj ce i potrzeba pomocy ze róde  zewn trznych, z któ-
rych najwa niejszym jest Unia Europejska. Temu celowi wychodzi naprzeciw 
polityka regionalna, której g ównym zadaniem jest wyrównywanie dysproporcji 
pomi dzy poszczególnymi regionami, w ród których najwi ksze ró nice wyst -
puj  na obszarach wiejskich, ich zagospodarowaniu i wykorzystaniu istniej -
cych walorów przyrodniczych.  

Obecnie obserwuje si  wzrost znaczenia turystyki dla ogólnego rozwoju 
obszarów wiejskich, co znajduje potwierdzenie we wsparciu w postaci unijnych 
rodków finansowych przeznaczanych na rozwój tej dziedziny. rodki te po-

zwalaj  na rozwój turystyki i agroturystyki, radykalnie zwi kszaj c mo liwo-
ci optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczych i po o enia geogra-

ficznego województwa lubuskiego, zapewniaj c w a ciw  ochron  przyrody 
i walorów krajobrazowych. 

Dzia alno  turystyczna stanowi element cz cy obszary wiejskie z miej-
skimi, pozwala na zacie nienie wspó pracy gospodarczej i spo ecznej, w tym 
tak e regionów podlegaj cych konwergencji1.

                                                          
1  Komunikat Komisji Europejskiej „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na 

wiecie – nowe ramy  polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, KOM, (2010) 352, 
Bruksela, 30.06.2010. 
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Dokumentem maj cym decyduj cy wp yw na zbie no  celów przy jed-
noczesnym zachowaniu charakterystycznych odmienno ci w zakresie turystyki 
poszczególnych krajów cz onkowskich jest „Europa 2020”2.

Jak wynika z tre ci tego dokumentu, jest on tak e podstaw  opracowa-
nych kierunków wsparcia dla obszarów wiejskich. Nawi zuje do niego tak e
zaktualizowany Krajowy Program Reform przyj ty przez Rad  Ministrów  
30 kwietnia 2013 roku, uwzgl dniaj cy mi dzy innymi zagadnienia zwi zane
z turystyk 3.

1. Obszary wiejskie i ich turystyka   

Analizuj c dokumenty dotycz ce struktury obszarów kraju, mo na zauwa-
y  brak jednolitych definicji pozwalaj cych na jednoznaczne okre lenie obsza-

rów wiejskich. W literaturze stosowane s  ró ne kryteria odnosz ce si  do nich. 
Jedn  z cz ciej stosowanych definicji (bardzo cz sto dla wyró nienia obszarów 
wiejskich z konkretnego terenu) jest ta przyj ta przez G ówny Urz d Staty-
styczny, wed ug której „obszarami wiejskimi s  tereny po o one poza granicami 
miast, przypisane do obszarów gmin wiejskich oraz cz  wiejska (le ca poza 
miastem) gminy miejsko-wiejskiej”4.

Wed ug Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  
obszar wiejski to teren o g sto ci zaludnienia na poziomie gmin poni ej
150 osób/1 km². Przy wyodr bnianiu tych obszarów Eurostat zaproponowa
wska nik poni ej 100 osób/1 km². Jeszcze inaczej obszary wiejskie okre laj
sektorowe programy operacyjne, które s  wspó finansowane z funduszy unij-
nych, które przyjmuj , e s  to obszary z wy czeniem miast powy ej 5 tysi cy 
mieszka ców5. Nie mo na jednak pomija  zwi zków, jakie istniej  pomi dzy 
miastem i wsi , wzajemnych relacji ekonomiczno-gospodarczych oraz znacze-

                                                          
2  Komunikat Komisji Europejskiej „Europa 2020 strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu”, KOM (2010)2020, Bruksela, 
3.03.2010.

3  Krajowy Program Reform „Europa 2020”. Aktualizacja 2013/2014, http://ec.europa. 
eu/europe2020/pdf/nd/nrp 2013_poland_pl.pdf (22.10.2013). 

4  www.stat.gov.pl (22.10.2013). 
5  J.L. Siemi ski, Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustro-

jowej lat 90-tych, w:  Wie  i rolnictwo w badaniach spo eczno-ekonomicznych, red. M. Kozakie-
wicz, IRWiR PAN, Warszawa 1996. 
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nia rolnictwa dla obszarów wiejskich i mo liwo ci ich rozwoju. Uwzgl dnienie
tych wi zi pozwoli o na dokonanie podzia u obszarów wiejskich na trzy pod-
stawowe grupy: 

– zintegrowane obszary wiejskie, 
– po rednie obszary wiejskie, 
– peryferyjne obszary wiejskie6.

Tabela 1 

Podstawowe rodzaje obszarów wiejskich 

Rodzaj
obszaru wiejskiego 

Charakterystyka 

Zintegrowany 

po o enie w s siedztwie wi kszych o rodków miejskich 

niewielka rola rolnictwa 

wi kszo  dochodów pochodzi z innych róde

stopa bezrobocia stosunkowo niska 

silne powi zanie funkcjonalne z miastami 

Po redni

du e znaczenie rolnictwa (w tym wielkoobszarowego)  

mniejsza g sto  zaludnienia 

ma e miasteczka s  ich integraln  cz ci , spe niaj c rol  zaplecza 
administracyjnego, zaopatrzeniowego i us ugowego dla ca ej dzia-
alno ci rolniczej 

Peryferyjny  

bardzo niska i malej ca g sto  zaludnienia

wysoki odsetek ludzi starszych 

przewaga gospodarstw o niewielkim obszarze i potencjale ekono-
micznym 

wysoka stopa bezrobocia, znaczny zakres ubóstwa i wykluczenia 
spo ecznego

s abo rozwini ta infrastruktura techniczna, ekonomiczna i spo-
eczna

ród o: opracowanie w asne.

Analizuj c powy szy podzia , nale y zwróci  uwag  na obszary peryferyj-
ne, które wymagaj  dzia a  zapobiegaj cych. Niska g sto  zaludnienia, starze-
nie si  ludno ci przy obni aj cym si  potencjale ekonomicznym ma ych gospo-

                                                          
6  J. Wilkin, Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, w: Eksper-

tyzy do Strategii Rozwoju Spo eczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, MRR, 
Warszawa 2007, s. 597. 
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darstw mo e doprowadzi  do obni enia i tak niewielkiego poziomu przedsi -
biorczo ci przy wzro cie bezrobocia7.

Niska g sto  zaludnienia 

Niski poziom przedsi biorczo ci 

Brak masy krytycznej dla rozwoju infrastruktury  
i us ug 

Migracja do miast i starzenie si
spo ecze stwa 

Ma a liczba miejsc pracy

Rys. 1. Model okr ny degradacji cywilizacyjnej wsi 

ród o: T.G. Grosse, . Hardt, Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii 
rozwoju polskiej wsi, Pro Oeconomia, Warszawa 2010. 

Przyj cie okre lonej terminologii w zakresie obszarów wiejskich jest nie-
zb dne do unikni cia nieporozumie  przy sk adaniu dokumentów o dofinanso-
wanie zada  z zakresu  turystyki na tych obszarach. Ponadto, pozwoli na w a -
ciwy dobór dzia a  niezb dnych dla rozwoju obszarów i korzystnego dla zainte-
resowanych kszta towania w a ciwych instrumentów z punktu widzenia polityki 
rozwoju rednio- i d ugookresowego.

W potocznym rozumieniu turystyka wiejska jest zwi zana z aktywno ci
wakacyjn  realizowan  na obszarach wiejskich. Problemy finansowe lokalnych 
w adz spowodowa y wzrost zainteresowania t  dziedzin  jako jednym ze spo-
sobów zwi kszania dochodów w asnych oraz rodkiem zwalczania bezrobocia 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. 

Oddzia ywanie turystyki na gospodark  lokaln  jest du e i pozwala na 
przeprowadzenie jej dywersyfikacji w stopniu i zakresie korzystnym dla po-
szczególnych obszarów wiejskich.  

                                                          
7  T.G. Grosse, . Hardt, Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwo-

ju polskiej wsi, Pro Oeconomia, Warszawa 2010, s. 16. 
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TURYSTYKA 
WIEJSKA 

Rys. 2. Wp yw turystyki wiejskiej na rozwój lokalny 

ród o: opracowanie w asne.

Zdaniem Komisji Europejskiej nie istnieje w Europie jednolita definicja 
turystyki wiejskiej, co oznacza, e ka dy kraj cz onkowski mo e inaczej poj-
mowa  i klasyfikowa  ten rodzaj aktywno ci ekonomicznej, bardzo cz sto koja-
rzony z tak zwan  tani  turystyk 8. Wynika to z ró nic przyrodniczych, ekono-
micznych i kulturowych, jakie istniej  pomi dzy poszczególnymi obszarami 
i mo liwo ciami rozwoju turystyki na danym terenie. 

Bior c pod uwag  wyst puj ce ró nice, pod poj ciem turystyki wiejskiej 
nale y rozumie  ka d  form  turystyki realizowan  na obszarach wiejskich9.
W szerokim uj ciu turystyka wiejska obejmuje ró ne formy wypoczynku na 
obszarach wiejskich, takie jak: turystyka farmerska, ekologiczna, kulturowa 
i agroturystyka. Ponadto dzia alno  turystyczna to rozwój szlaków turystycz-
nych, muzeów rolniczych i folklorystycznych, centrów informacji oraz instytu-
cji ci le powi zanych z danym rodowiskiem10. Ten rodzaj aktywno ci jest 
realizowany w rodowisku o niezurbanizowanej zabudowie, oparty na tradycyj-

                                                          
8  M. Drzewiecki, Poj cie turystyki wiejskiej, „Turyzm” 1998, z. 1, s. 25.
9  J. P ocka, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, Centrum Kszta ce-

nia Ustawicznego, Toru  1996, s. 129. 
10  S. Medlik, Leksykon podró y, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995, s. 209. 
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nych strukturach spo ecznych, a inwestycje tylko w niewielkim stopniu ingeruj
w rodowisko11.

2. Charakterystyka lubuskich obszarów wiejskich 

Województwo lubuskie pod wzgl dem powierzchni jest jednym z najmniej-
szych województw Polski (13. miejsce) i zajmuje powierzchni  13 988 tysi cy km²,  
z czego ponad 95% to tereny wiejskie (13 349 tysi cy km²). Struktura admini-
stracyjna przedstawia si  nast puj co:

– 2 podregiony (gorzowski i zielonogórski),  
– 14 powiatów (2 powiaty grodzkie i 12 ziemskich), 
– 9 gmin miejskich, 
– 33 gminy wiejsko-miejskie, 
– 41 gmin wiejskich12.
Województwo jest najbardziej zalesionym obszarem w kraju – lasy i grun-

ty zwi zane z gospodark  le n  zajmuj  48,7% ogólnej powierzchni (lasy – 
681,6 tysi ca hektarów, pozosta e grunty le ne – 21,2 tysi ca hektarów). Do 
najwi kszych, a zarazem najciekawszych kompleksów le nych nale y zaliczy
Puszcz  Noteck , Rzepi sk  oraz Bory Dolno l skie.

Przez teren województwa przep ywaj  rzeki: Odra (208,6 kilometra), War-
ta (137,0 kilometrów), Obra (99 kilometrów), Note  (98,3 kilometra), Bóbr 
(112,8 kilometra) i Nysa u ycka (112 kilometrów), tworz c dwa du e szlaki 
wodne: szlak Odry ( l sk–Szczecin– winouj cie) oraz szlak Warty i Noteci 
( czy pó nocn  cz  województwa lubuskiego z Gda skiem i Bydgoszcz ).

Najcenniejsze tereny, pó nocna cz  województwa, (o powierzchni oko o
38,9%) zosta y obj te ochron  prawn :

– 2 parki narodowe: Uj cie Warty i cz  Parku Drawie skiego,
– 8 parków krajobrazowych, 
– 51 rezerwatów przyrody. 
Szczególne miejsce zajmuje Uj cie Warty, gdzie potwierdzono wyst po-

wanie a  245 gatunków ptaków, w tym 174 l gowych.  

                                                          
11  J. Majewski, Turystyka wiejska – mi dzy rozwojem a ochron  dziedzictwa, w: Rozwój

obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Uni  Europejsk , red. A. Kaleta, Instytut Miko a-
ja Kopernika, Toru  1998, s. 139. 

12  Powierzchnia i ludno  w przekroju terytorialnym w 2011 roku, dane GUS. 
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Takie zró nicowanie obszaru województwa sprzyja zachowaniu walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, pozwalaj c na rozwój turystyki. 

Analizuj c pod tym wzgl dem dokumenty stanowi ce podstaw  planowa-
nia rozwoju oraz raporty oceniaj ce walory i mo liwo ci województwa lubu-
skiego i pos uguj c si  matryc  SWOT, mo na wskaza  na mocne i s abe strony 
regionu oraz szanse i zagro enia rozwoju obszarów wiejskich województwa13.

Tabela 2 

Mocne i s abe strony lubuskich obszarów wiejskich 

Mocne strony S abe strony 

– najwy sze zalesienie o unikatowym 
drzewostanie

– unikalne walory przyrodnicze 
– zabytki architektury i przyrody 
– g sta sie  dróg 
– blisko  granicy pa stwa – tury ci za-

graniczni
– dobry poziom obs ugi, infrastruktury 

i oferty turystycznej: szlaki turystyki pie-
szej, rowerowej, wodnej, konnej 

– mo liwo  wspó pracy z partnerami 
zagranicznymi (szczególnie z przygra-
nicznymi regionami niemieckimi) 

– niedostatecznie rozwini ta baza turystyczna 
– niedoinwestowane o rodki turystyki wod-

nej
– s abe zagospodarowanie szlaków wodnych 

i jezior 
– liczne zdegradowane obszary popegeerow-

skie 
– z y stan obiektów zabytkowych 
– brak ukszta towanego produktu turystycz-

nego
– niepe na informacja turystyczna 
– wysoki poziom bezrobocia 
– starzenie si  spo eczno ci lokalnej 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Szanse i zagro enia oraz potencjalne kierunki 
rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w uj ciu regionalnym, KSOW-26-12/ZP-
MS/2012, Warszawa 2012, s. 129. 

Z uwagi na nisk  jako  u ytków rolnych na pierwszy plan wysuwa si
przyrodniczy charakter regionu. Niewielka g sto  zaludnienia powoduje, e
nawet przy obecnie stosunkowo niskim poziomie wyposa enia obszarów w in-
frastruktur  noclegow  turystyka mo e mie  istotne znaczenie. Problemem mo-
g  by  jednak rejony zdegradowane, gdzie notuje si  najwi ksze bezrobocie. 
Dodatkowo, taka sytuacja sprzyja odp ywowi m odych do innych o rodków,
g ównie miejskich. Powoduje to konieczno  zwrócenia uwagi na szanse i za-
gro enia rozwojowe dla obszarów wiejskich. 

                                                          
13 Szanse i zagro enia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce  

w uj ciu regionalnym, KSOW-26-12/ZP-MS/2012, Warszawa 2012. 
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Tabela 3 

Szanse i zagro enia lubuskich obszarów wiejskich 

Szanse Zagro enia

– wspó praca z niemieckim regionem Bran-
denburgi

– mo liwo  rozwoju rynku us ug nasta-
wionych na konsumentów z Niemiec 

– du y potencja  regionu w zakresie pro-
dukcji czystej energii 

– marginalizacja terenów po o onych peryfe-
ryjnie 

– odp yw migracyjny m odzie y
– brak perspektyw dla rozwoju rolnictwa 
– niewykorzystany potencja  rozwoju turys-

tyki 
– niewystarczaj cy poziom i wadliwa struk-

tura kwalifikacji zawodowych, niedosto-
sowana do potrzeb gospodarki

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Szanse i zagro enia oraz potencjalne kierunki 
rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w uj ciu regionalnym, KSOW-26-12/ZP-
MS/2012, Warszawa 2012, s. 129. 

Z raportów oceniaj cych realizacj  za o e  Lubuskiej Strategii Rozwoju 
Turystyki na lata 2006–2013 wynika, e wi kszo  samorz dów zdaje sobie 
spraw  z zagro e  wynikaj cych z sytuacji poszczególnych spo eczno ci. cz-
nie w latach 2010–2011 samorz dy zrealizowa y 622 przedsi wzi cia powi za-
ne z turystyk . Najwi cej przedsi wzi  dotyczy wsparcia marketingowego 
i infrastruktury turystycznej, które w du ej cz ci finansowane s  ze rodków
pozyskanych w ramach funduszy strukturalnych (rewitalizacja i rewaloryzacja 
obszarów, poszczególnych zabytków, organizacja wydarze  i imprez o charak-
terze turystycznym). Strategia okre la tak e obszary posiadaj ce walory euro-
pejskie dla rozwoju turystyki w strefach dzia ania lokalnych samorz dów, które 
wymagaj  wspó dzia ania w ich wykorzystaniu. 

Efektem realizacji strategii rozwoju turystyki na obszarach wskazanych 
powinny by  rozwój turystyki i gospodarki, aktywizacja lokalnych spo eczno-
ci, wzrost zatrudnienia, wykorzystanie posiadanego potencja u naturalnego 

oraz wzrost atrakcyjno ci regionu.
Obszary wiejskie województwa lubuskiego charakteryzuj  si  du ym 

zró nicowaniem potencja u rozwojowego, a tak e problemów natury gospodar-
czej i infrastrukturalnej. Zró nicowanie potencja ów i obszarów problemowych 
zale y równie  od odleg o ci od szlaków komunikacyjnych, odleg o ci od 
g ównych o rodków miejskich, które decyduj  o dost pno ci do us ug publicz-
nych (kwalifikacja wed ug kryterium zatrudnienia, funkcji gospodarczych oraz 
stopnia rozwoju spo ecznego).
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I Mi dzyrzecki Rejon Umocniony

II Po udniowa Ziemia Lubuska

III Geopark Muzakowski

IV Dolina Noteci

Rys. 5. Obszary o walorach europejskich dla rozwoju turystyki i rekreacji 

ród o: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. 

3

1

2

3

2

1

Rys. 6. Powiaty wed ug dost pu do us ug publicznych i z ej sytuacji spo eczno-
 -gospodarczej 

ród o: Krajowy Program Reform „Europa 2020”. Aktualizacja 2013/2014, http://ec.
europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp  2013_poland_pl.pdf (22.10.2013), s. 32. 
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Obszary o niekorzystnym dost pie lub z ej sytuacji spo eczno-gospodar-
czej s  zbyt odleg e od g ównych o rodków miejskich, a funkcje dost pne
w ma ych miastach s  niewystarczaj ce. Powiaty te maj  zbyt niskie dochody 
w asne, co uniemo liwia wi ksze zaanga owanie w finansowanie pozarolni-
czych dzia ów gospodarki, w tym tak e w rozwój turystyki. Zadania tych pod-
miotów zosta y przedstawione w raporcie wykonanym na zlecenie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki14.

„Do dzia a  gmin oraz miast na prawach powiatu w zakresie turystyki na 
ich terenie nale y mi dzy innymi: 

– bie ce utrzymanie, modernizacja oraz rozbudowa obiektów i urz dze
turystycznych, 

– prowadzenie instytucji zwi zanych z turystyk ,
– wsparcie finansowe i organizacyjne stowarzysze  oraz organizacji tury-

stycznych, 
– w ramach zaj  szkolnych realizacja zada  z zakresu turystyki, 
– uwzgl dnienie obiektów turystycznych w planach rozwoju przestrzen-

nego oraz zagospodarowania terenu, 
– tworzenie przyjaznych warunków prowadzenia dzia alno ci turystycznej, 
– prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz pozosta ych obiektów 

wiadcz cych us ugi hotelarskie”15.
Zakres dzia a  jest niezwykle szeroki i wymaga poniesienia wydatków 

przekraczaj cych mo liwo ci wspomnianych spo eczno ci w ramach w asnych 
dochodów.

Tabela 4 

Wydatki bud etów gmin oraz miast na prawach powiatu na turystyk  (w z otych) 

Okresy sprawozdawcze 
Wyszczególnienie

2007 2008 2009 2010 2011 
Wydatki w kraju ogó em 173 769 577 161 780 067 241 948 559 605 307 324 629 121 308 
Województwo lubuskie 14 129 866 2 826 802 7 430 577 12 092 058 18 178 378 
Udzia  % 8,13 1,75 3,07 1,99 2,89 

ród o: Skonsolidowany rachunek wydatków na turystyk  w Polsce, www.s3-eu-west-
1.amazonaws.com (22.10.2013). 

                                                          
14 Skonsolidowany rachunek wydatków na turystyk  w Polsce, www.s3-eu-west-

1.amazonaws.com (22.10.2013). 
15 Ibidem, s. 6. 
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Wykazane wy ej rodki finansowe w poszczególnych okresach nie zabez-
pieczaj  potrzeb w zakresie realizacji wcze niej wskazanych zada . W celu 
wykorzystania istniej cego potencja u powiaty i gminy powinny korzysta
przede wszystkim z dost pnych funduszy unijnych. 

3. rodki unijne na rozwój turystyki w województwie lubuskim 

Mimo uznania roli, jak  odgrywa turystyka w gospodarkach poszczegól-
nych krajów UE, nie ma instrumentów finansowych, które w ca o ci finansowa-
yby dzia ania w zakresie turystyki. W praktyce oznacza to, e dzia alno  ta 

jest finansowana ze rodków finansowych w ramach ró nych unijnych funduszy 
strukturalnych oraz innych programów UE16:

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
– Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS),
– Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (EFRROW), 
– Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), 
– Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (7PR) na rzecz bada ,

rozwoju technologii i wdro e ,
– Programu ramowego na rzecz konkurencyjno ci i innowacji (CIP) – od 

2008 roku. 
Podstaw  ujmowania zagadnie  turystyki w poszczególnych instrumen-

tach s  trzy fundamentalne dla UE akty prawne. Traktat z Maastricht (podpisa-
ny 7 lutego 1992 roku, wej cie w ycie 1 listopada 1993 roku) nie stanowi
regulacji w zakresie turystyki, jednak zauwa ono w nim rol , jak  odgrywa ta 
bran a w gospodarkach krajów zrzeszonych. Mimo braku jednoznacznego ure-
gulowania w tym zakresie, stanowi  podstaw  zmian wprowadzonych w 2007 
roku w traktacie lizbo skim. Dokument ten znaczenie rozszerzy  kompetencje 
UE w dziedzinie turystyki i przyzna  poszczególnym organom uprawnienia 
w tym zakresie17. W roku 2010 wszed  w ycie Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), który w art. 6 wskazuje na kompetencje Unii do prowa-

                                                          
16  www.msport.gov.pl (25.10.2013). 
17  Art. 195 traktatu lizbo skiego zmieniaj cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat usta-

nawiaj cy Wspólnot   Europejsk  z dnia 13 grudnia 2007 roku. 
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dzenia dzia a  wspieraj cych, a w razie potrzeby koordynuj cych dzia ania
pa stw cz onkowskich mi dzy innymi w zakresie turystyki18.

Dzia ania UE powinny by  skierowane w szczególno ci na rozwój przed-
si biorstw turystycznych i wymian  dobrych praktyk w ramach wspó pracy 
mi dzy poszczególnym krajami Wspólnoty, trzeba tak e zapewni  w tym celu 
odpowiednie rodki.

Województwo lubuskie w ramach dzia a , które obj te zosta y Strategi
Rozwoju Kraju w latach 2007–2015 otrzyma 872,71 miliona euro19.

Tabela 5 

rodki na inwestycje wspó finansowane z funduszy unijnych  

dla województwa lubuskiego w SRK 2007–2015 

Struktura funduszy pomocowych UE dla województwa lubuskiego 

Program operacyjny

Fundusze  
unijne 

(w milionach 
euro)

Wk ad
krajowy 

(w milionach 
euro)

OGÓ EM
(w milionach 

euro)

Regionalny Program Operacyjny 439,17 77,50 516,67 
PO Kapita  Ludzki 152,01 26,82 178,83 
Ogó em 591,18 104,32 695,50 
PROW 134,20 43,01 177,21 
Razem 725,38 147,33 872,71 

ród o: Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007–2015, 
www.mrr.gov.pl. 

Wed ug danych pozyskanych z „Wiadomo ci Turystycznych” w ramach 
RPO zosta y podpisane w kraju a  862 umowy. Województwo lubuskie znala-
z o si  na ostatnim miejscu z 8 umowami (najlepsze by o województwo lubel-
skie – 162 umowy). Cho  autor raportu zastrzeg , e przy tej ocenie nale y bra
pod uwag  wielko  województwa oraz jego potencja  turystyczny, to jednak 
wykazana liczba umów nie napawa optymizmem.  

                                                          
18  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Traktatu o funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej, DzU Unii Europejskiej nr C 83/47 z 30.03.2010 roku.
19 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007–2015, www.mrr.gov.pl 

(18.09.2013).
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Podsumowanie

Na podstawie analizy dokumentów i opracowa  na temat wykorzystania 
funduszy unijnych w rozwoju regionu lubuskiego nale y stwierdzi , e akcesja 
do Unii Europejskiej nie zmieni a radykalnie realiów funkcjonowania samorz -
dów lokalnych. I nie wynika to z ich bierno ci wobec nowych szans, jakie daj
mo liwo ci pozyskania wsparcia unijnego, które mo na wykorzysta  na dywer-
syfikacj róde  dochodów w asnych, zwi kszenie zatrudnienia i podniesienie 
poziomu ycia spo eczno ci lokalnych.  

Uzyskane informacje pozwalaj  stwierdzi , i  fundusze Unii Europejskiej 
na obszarze województwa lubuskiego wspieraj  raczej silniejsze i lepiej rozwi-
ni te o rodki miejskie. Równocze nie obszary wiejskie wykorzysta y wsparcie 
UE na rozbudow  infrastruktury spo ecznej i technicznej. Realizacja projektów 
przyczynia si  tak e do wzrostu aktywno ci lokalnych spo eczno ci poprzez 
tworzenie grup dzia ania i inwestycji prorozwojowych.  

Przedstawione wcze niej du e walory geograficzno-przyrodnicze prede-
stynuj  region lubuski do rozwoju turystyki, szczególnie na obszarach wiej-
skich, które z uwagi na ochron  przyrody nie s  w stanie rozwin  dzia alno ci
przemys owej. Turystyka jest wi c dla tych obszarów g ówn  podstaw  rozwo-
ju spo ecznego i gospodarczego, powstrzymania odp ywu zasobów si y robo-
czej i przeciwdzia ania marginalizacji regionu.  
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EU FUNDS AS AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT

OF RURAL AREAS OF LUBUSKIE PROVINCE 

Summary

Tourism belongs to one of economic sectors of the region subject to the fastest 

pace of development resulting from social and cultural transformations in the whole 

world.
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It is a key element of the labour market, which allows creating new jobs, also pro-

viding a source of revenues for local budgets which finance social and economic objec-

tives that serve local communities and incoming tourists. However, the said funds are 

insufficient and need to be supplied from external sources, of which the most important 

one is the European Union.  

The said goal is addressed by the regional policy, whose major task is equalizing 

disproportions between particular regions, among which the biggest differences appear 

in rural areas with respect to their development and use of their existing wildlife advan-

tages.  

Nowadays, one can observe growing tourist significance in terms of general de-

velopment of rural areas, which is embodied in the EU funds’ support designated to 

boost this sector's growth. The funds foster the growth of tourism and agritourism, 

drastically increasing the optimal use of natural and geographical advantages of 

Lubuskie province, ensuring proper conservation of the natural environment and land-

scape.

Keywords: tourism, wildlife, rural areas, financing

Translated by Zygmunt Sysiak 
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INNOWACYJNO  POLSKICH PRZEDSI BIORSTW
NA TLE POLITYKI UE

Streszczenie 

Innowacje traktowane s  w UE jako si a nap dowa gospodarki. Przedsi biorcy  

z sektora M P (w tym turystyki) maj  mo liwo  korzystania z wielu programów i pro-

jektów, których celem jest przede wszystkim wzrost konkurencyjno ci tych przedsi -

biorstw i gospodarki pa stw UE. Poziom innowacyjno ci pa stw mierzony jest mi dzy 

innymi European Innovation Scoreboard. Badanie w asne w niniejszym opracowaniu to 

próba pokazania zakresu i charakteru dzia a  innowacyjnych przedsi biorstw turys-

tycznych regionu pomorskiego oraz okre lenie barier, które uniemo liwiaj  rozwój oraz 

wprowadzanie innowacji w tych przedsi biorstwach. 

S owa kluczowe: polityka UE, innowacyjna gospodarka, przedsi biorstwa turystyczne 

Wprowadzenie

Wspó czesny wiat traktuje innowacje jako najwa niejsz  si  nap dow
rozwoju gospodarczego, czego dowodem mo e by  gospodarka Stanów Zjed-
noczonych czy Japonii. W nowoczesnej gospodarce du  rol  w rozpowszech-
nianiu i kreowaniu innowacji odgrywaj  ma e i rednie przedsi biorstwa dzi ki
swojej elastyczno ci i zaanga owaniu w realizowane projekty innowacyjne. 
Podmioty sektora ma ych i rednich przedsi biorstw nale  do najszybciej roz-
wijaj cego si , a zarazem podstawowego sektora gospodarek rozwini tych 
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pa stw. Ze wzgl du na swoje cechy s  w stanie najszybciej dostosowa  si  do 
zmieniaj cych warunków wyst puj cych w gospodarce. Dzi ki przyst pieniu
w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej przedsi biorcy z sektora M P maj
mo liwo  korzystania z wielu programów i projektów, których celem jest 
przede wszystkim wzrost konkurencyjno ci tych przedsi biorstw.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji innowacyjno-
ci polskich przedsi biorstw na tle UE oraz wskazanie barier i problemów zwi -

zanych z wdra aniem innowacyjnych rozwi za  w polskich przedsi biorstwach
na przyk adzie bran y turystycznej województwa pomorskiego. W pracy przed-
stawiono jako pog bienie omawianych zagadnie  wyniki badania ankietowego 
przeprowadzonego w czwartym kwartale 2012 roku w przedsi biorstwach tury-
stycznych na terenie województwa pomorskiego. Celem badania by o pokaza-
nie zainteresowania dzia aniami w zakresie innowacyjno ci przedsi biorstw
turystycznych w województwie pomorskim, charakteru tych dzia a  oraz okre-
lenie barier, które uniemo liwiaj  rozwój oraz wprowadzanie innowacji w tych 

przedsi biorstwach.

1. Istota innowacyjno ci przedsi biorstw

Istnieje wiele rozpraw naukowych przedstawiaj cych okre lone problemy 
ogólnej teorii innowacji. Zdaniem P.F Druckera, „nie potrafimy jeszcze opra-
cowa  teorii innowacji. Wiemy ju  dostatecznie wiele, by móc stwierdzi , kie-
dy, gdzie i jak szuka si  w systematyczny sposób okazji do innowacji oraz w ja-
ki sposób ocenia si  szanse ich powodzenia oraz ryzyko w przypadku niepowo-
dzenia. Wiemy dostatecznie wiele, by opracowa , cho  jeszcze w zarysie, prak-
tyk  innowacji”1. Autor przytoczonego wy ej cytatu jest uwa any za ojca 
wspó czesnych metod zarz dzania. Jego teorie w wielu aspektach stanowi
podstaw  do rozwa a  dla innych, równie  w zakresie innowacji. 

Poj cie innowacji nie jest jednoznacznie definiowane. W literaturze 
przedmiotu wielu autorów traktuje innowacje jako „wszelkie zmiany, które 
maj  znaczenie dla szeroko rozumianego rozwoju”2. Innowacje to procesy lub 

                                                          
1  P.F. Drucker, Innowacje i przedsi biorczo . Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, 

s. 43. 
2  W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapita  intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 

2006, s. 38. 
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ich skutki oceniane przez dan  organizacj  gospodarcz  jako nowe i korzystne 
dla jej rozwoju. Proces innowacyjny polega na opracowaniu koncepcji i wpro-
wadzeniu jej do praktyki3. Innowacja to poj cie wzgl dne, podlegaj ce subiek-
tywnej ocenie. Z definicji tej wynika techniczny, ekonomiczny i organizacyjny 
charakter innowacji. Zdaniem J. Schumpetera, przedmiotem innowacji mog
by : proces produkcyjny, produkt oraz organizacja, pod warunkiem e s  one 
nowe i zastosowane. Mo na przyj , e innowacja tworzy zasób. Jednak zasób 
nie istnieje, dopóki cz owiek nie znajdzie dla niego zastosowania i nie nada mu 
w ten sposób warto ci ekonomicznej4. J. Czupia  uwa a, e „innowacja polega 
na tworzeniu i wprowadzeniu do sprzeda y, a tym samym do u ytku nowego 
produktu, albo na gospodarczym zastosowaniu nowego procesu otrzymywania 
znanych ju  wcze niej produktów”5.

Innowacje mo na sklasyfikowa  na wiele sposobów. Najcz ciej dzieli si
je ze wzgl du na uzyskiwane efekty, zakres oddzia ywania i ich podmiot6:

a) produktowe, polegaj ce na wprowadzaniu do produkcji nowych wyro-
bów lub udoskonaleniu produktów ju  wytwarzanych; 

b) procesowe, polegaj ce na wprowadzaniu nowych technologii wytwa-
rzania i odpowiadaj cych im technik lub na usprawnieniu dotychczas 
stosowanych technologii przez zmian  zakresu automatyzacji i mecha-
nizacji;

c) organizacyjne, polegaj ce na wprowadzaniu zmian w jako ci, ilo ci
i sposobie wykorzystania komponentów sk adaj cych si  na funkcjo-
nowanie organizacji, na wprowadzeniu zmian strukturalnych maj cych 
na celu podwy szenie sprawno ci przebiegaj cych w nim procesów. 

Przyjmuj c podzia  innowacji ze wzgl du na uzyskiwane efekty, zakres 
oddzia ywania i jej podmiot, mo na równie  podzieli  innowacje po prostu na: 

                                                          
3  M. Doli ska, Innowacje w organizacjach u progu XXI wieku, w: Przedsi biorstwo przy-

sz o ci, fikcja i rzeczywisto , red. I.K. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le,
ORGMASZ, Warszawa 2004, s. 44. 

4  P.F. Drucker, op.cit., s. 43. 
5  J. Czupia , Zarys metodologii planowania i oceny przedsi wzi  badawczo-innowacyj-

nych, PWN, Warszawa 1988, s. 50; Idem, Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 1994, s. 10. 

6  A.H. Jasi ski, Przedsi biorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992, s. 10. 
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1. Produktowe, obejmuj ce identyfikacj  i opracowanie nowych produk-
tów. S  one najbardziej oczywistym rodkiem generowania dochodów 
przedsi biorstwa, utrzymania i zwi kszenia konkurencyjno ci.

2. Procesowe, zapewniaj ce wytwarzanie produktów o parametrach 
oczekiwanych przez klientów przy ni szych kosztach. Redukcja tych 
kosztów mo e by  przeniesiona na klientów w postaci ni szych cen. 

Innowacje produktowe mog  si czy  z innowacjami procesowymi 
i zmianami w procesie pracy organizacji. Najbardziej wyrazist  ró nic  mi dzy 
tymi innowacjami jest wi ksza wra liwo  na czynniki rynkowe w innowacji 
produktowej.

W odniesieniu do dzia alno ci innowacyjnej w sektorze us ug nale y pod-
kre li  przede wszystkim: cis  zale no  mi dzy procesem produkcji i kon-
sumpcji, wzrost znaczenia systemów informacji, komunikowania si  i wspó -
pracy, priorytetowe znaczenie zasobów ludzkich w budowaniu konkurencyjno-
ci przedsi biorstw us ugowych oraz konieczne zmiany, które powinny towa-

rzyszy  nowym technologiom w zakresie organizacji i zarzadzania7.
UE k adzie szczególny nacisk na wsparcie innowacyjno ci przedsi -

biorstw, co wyra one jest w za o eniach i realizacji jej polityki. 

2. Polityka innowacyjno ci UE 

Do kluczowych elementów kszta towania polityki Unii Europejskiej nale-
y innowacyjno . W po czeniu z konkurencyjno ci  oraz przedsi biorczo ci

tworzy ona czynniki pozwalaj ce na rozwój gospodarczy i spo eczny, a w osta-
tecznym wyniku na wzrost organizacji i pa stw. Unia Europejska na przestrzeni 
lat zmieni a swoje podej cie do innowacyjno ci. Po wi cono du o czasu na 
dyskusje o niej, co da o pocz tek ró nym programom i strategiom na rzecz in-
nowacyjno ci w krajach nale cych do Unii Europejskiej. Obecnie mamy do 
czynienia z innowacyjno ci  trzeciej generacji. 

Do innowacji pierwszej generacji nale y Zielona ksi ga innowacji, któr
Unia Europejska wyda a w 1995 roku. Po niej rozpocz  si  szereg konsultacji  

                                                          
7  E. Orfila-Sintes, R. Crespi-Cladera, E. Martinez-Ros, Innovation Activity in the Hotel 

Industry: Evidence from Balearic Islands, „Tourism Management” 2005, nr 21. 
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z partnerami na ró nych p aszczyznach gospodarki8. Zielona ksi ga innowacyj-
no ci zosta a potraktowana przez Komisj  Europejsk  jako narz dzie na rzecz 
promocji innowacji. Mo na powiedzie , e polityka pierwszej generacji sprzy-
ja a kierunkom post pu naukowego i technologicznego, oraz usprawnieniu 
przep ywu informacji, wiedzy ku innowacyjno ci.

Polityka drugiej generacji koncentrowa a si  na infrastrukturze i pracy 
w sieci. Elementy te mia y doprowadzi  do wzrostu odpowiedzialno ci i rozwo-
ju innowacji na szczeblu regionalnym i lokalnym. Do narz dzi w drugiej gene-
racji nale a o wsparcie nauki, inwestycje w infrastruktur  innowacji oraz wspar-
cie dla przedsi biorstw wdra aj cych innowacje.  

Polityk  innowacji trzeciej generacji zapocz tkowa a Strategia lizbo ska.
Jest to pomys  na nowe podej cie do innowacji. Osi gni cie rezultatów innowa-
cyjnych oznacza stworzenie jednolitych ram prawnych dla ca ej Unii Europej-
skiej. Natomiast w zarz dzaniu chodzi o system komunikacji publicznej w za-
kresie bada  i rozwoju oraz programów innowacyjnych. W Strategii lizbo skiej
du o uwagi po wi ca si  celowo ci kontroli i monitoringu. Wzrastaj ce konku-
rencje rynkowe i kulturalne w kierunku innowacji nale  do uwarunkowa  poli-
tycznych, które powinny by  brane pod uwag  w regulacjach i zarz dzaniu.
Aby to osi gn , trzeba rozwin  prawo pracy, podatki dochodowe, system 
emerytalny i metody zatrudnienia. Przedsi biorczo  powinna by  rozwijana 
i promowana jako element innowacji w sektorze prawnym i publicznym. Bar-
dzo wa ne jest wsparcie i rozwój M P w ich codziennej dzia alno ci oraz  
w zdobywaniu rodków finansowych9.

Polityka innowacji zmienia si  w UE, ale na ka dym etapie wprowadzane 
s  wa ne rozwi zania. Pierwszy etap stawia  na rozwój nauki i techniki, drugi – 
na prac  w sieci, natomiast trzeci, najbardziej ró norodny, k adzie nacisk na 
badania i rozwój, zatrudnienie, rodowisko oraz przedsi biorczo .

W Unii Europejskiej docenia si  wp yw innowacyjno ci na dzia alno
przedsi biorstw. Ma to odzwierciedlenie w wynikach gospodarki Unii Europej-
skiej w postaci podj cia ró nych inicjatyw budowania nowych programów  
w pa stwach cz onkowskich, które maj  wspiera  innowacje. Strategia lizbo ska
i programy ramowe s  g ównymi dokumentami reguluj cymi dzia alno  UE.  

                                                          
8 Wi cej na ten temat: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/com_2011_0048_

csf_green_paper_pl.pdf (12.03.2013). 
9 Ibidem.
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W Unii Europejskiej efekty prowadzonych dzia a  s  monitorowane i prezen-
towane w rocznych raportach i ocenach aktywno ci krajów cz onkowskich.
Sprawdza si  tak e wdra anie proponowanych metod i stopie  ich realizacji. 
Cel Strategii lizbo skiej nie zosta  jeszcze osi gni ty. Niezwykle wa nym 
czynnikiem stymuluj cym innowacyjno  jest promowanie zachowa  innowa-
cyjnych10. Konkurencyjno  unijna nadal ust puje ameryka skiej, ale dzi ki
zaproponowanym kierunkom dzia a  UE ma szans  poprawi  poziom innowa-
cyjno ci11.

3.  Pomiar poziomu innowacyjno ci w krajach UE 

W celu pomiaru innowacyjno ci poszczególnych krajów i regionów opra-
cowywane s  ró ne metody. D y si  do ujednolicenia metod i wska ników,
aby mo liwe by o porównywanie i zestawianie.  

Popularnymi wska nikami innowacyjno ci gospodarki, stosowanymi rów-
nie  w opracowaniach G ównego Urz du Statystycznego, s  mi dzy innymi: 
relacja nak adów bud etowych i nak adów przedsi biorstw na dzia alno
B + R do PKB, udzia  przedsi biorstw prowadz cych dzia alno  innowacyjn
w ogólnej liczbie przedsi biorstw przemys owych, udzia  produkcji sprzedanej 
wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej wyrobów 
w przemy le, liczba wynalazków zg aszanych do ochrony patentowej. 

Warto ci pojedynczych wska ników nie daj  dobrego obrazu stopnia in-
nowacyjno ci pa stw i regionów. Z tego powodu trwaj  poszukiwania synte-
tycznej metodologii mierzenia innowacyjno ci, która pozwoli na skuteczne 
porównanie na poziomie mi dzynarodowym. W ród najbardziej popularnych  
i zaawansowanych metodologicznie jest propozycja Unii Europejskiej, stoso-
wana od 2000 roku w raportach European Innovation Scoreboard (EIS – Euro-
pejska Tablica Wyników w Zakresie Innowacyjno ci). Badania poziomu inno-
wacyjno ci w poszczególnych krajach rozpocz y si  w ramach programu 

                                                          
10  M. Brojak-Trzaskowska, Spo eczno-kulturowe determinanty budowy organizacji inno-

wacyjnych na przyk adzie przedsi biorstw us ugowych, w: Zmiany warunkiem sukcesu. Przeobra-
enia systemów zarz dzania przedsi biorstw, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej we Wroc awiu, Wroc aw 2007, s. 402. 
11 Innowacyjno  w teorii i praktyce, red. M. Stru ycki, Oficyna Wydawnicza Szko y

G ównej Handlowej, Warszawa 2006, s. 28–29. 
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Trend Chart on Innovation in Europe oraz projektu European Innovation Score-
board. Przeprowadzane s  corocznie w  krajach Unii Europejskiej, w trzech 
krajach stowarzyszonych (Szwajcarii, Islandii i Norwegii), w kraju kandyduj -
cym – Turcji – oraz od 2007 roku w Australii, Kanadzie i Izraelu. Badania wy-
korzystuj  dane Eurostatu, narodowych urz dów statystycznych oraz organiza-
cji mi dzynarodowych, w tym: Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwo-
ju, Europejskiej Organizacji Patentowej, Konferencji Narodów Zjednoczonych 
ds. Handlu i Rozwoju i wiatowej Organizacji W asno ci Intelektualnej. EIS 
bazuje na SII sk adaj cym si  z 25 wska ników zgrupowanych w pi  g ów-
nych kategorii12:

1. Czynniki sprzyjaj ce innowacjom – odsetek osób z wy szym wykszta -
ceniem technicznym, odsetek osób z wy szym wykszta ceniem, odse-
tek osób uczestnicz cych w dalszym dokszta caniu.

2. W asno  intelektualna – liczba zg osze  patentowych do EPO, liczba 
zg osze  patentowych do USPTO, liczba jednoczesnych zg osze  do 
trzech urz dów patentowych, liczba wspólnotowych znaków handlo-
wych. 

3. Wdra anie innowacji – zatrudnienie w us ugach wysokich technologii, 
udzia  eksportu wyrobów wysokiej technologii w ca o ci eksportu, 
udzia  sprzedanych nowych produktów w sprzeda y ogólnej, sprzeda
przez firm  nowo ci, zatrudnienie w przemys ach redniowysokiej  
i wy szej technologii. 

4. Innowacyjno  i przedsi biorczo  (pomiar innowacyjno ci na pozio-
mie mikroekonomicznym) – wska nik firm innowacyjnych z sektora 
M P, wska nik kooperuj cych firm innowacyjnych z sektora M P, na-
k ady na dzia alno  innowacyjn  w przedsi biorstwach, warto  inwe-
stycji venture capital (% PKB), wydatki na ICT jako % PKB, odsetek 
firm wprowadzaj cych zmiany organizacyjne. 

5. Tworzenie wiedzy (inwestycje w kapita  ludzki, dzia alno  badawczo- 
-rozwojow  B + R) – krajowe wydatki w dzia alno  B + R (% PKB), 
wydatki na dzia alno  B + R przedsi biorstw (BERD), udzia  wydat-
ków na B + R w przemys ach wysokiej i redniowysokiej technologii, 
odsetek przedsi biorstw korzystaj cych z funduszy publicznych. 

                                                          
12  B. Kryk, K. Piech, Innowacyjno  w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, 

Warszawa 2009, s. 70–71. 
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Pierwsze trzy kategorie dotycz  wk adu, dwie nast pne wyniku dzia alno-
ci innowacyjnej. Na podstawie tych wska ników stworzono Z o ony Ranking 

Innowacyjno ci (Summary Innovation Index – SII), który ocenia poziom inno-
wacyjno ci pa stw. Pierwsza kategoria obejmuje wska niki dotycz ce warun-
ków potencjalnej innowacyjno ci, na przyk ad odsetek osób z wy szym wy-
kszta ceniem technicznym w wieku 20–29 lat, odsetek osób z wy szym wy-
kszta ceniem w wieku 25–64 lata, odsetek ludno ci z dost pem do szeroko-
pasmowego internetu (na 100 osób). 

Druga kategoria dotyczy mierników aktywno ci B + R, takich jak na przy-
k ad krajowe wydatki na dzia alno  B + R (% PKB), wydatki na dzia alno
B + R pokrywane przez sektor przedsi biorstw (BERD), udzia  wydatków na  
B + R w przemys ach wysokiej i redniowysokiej techniki oraz odsetek przed-
si biorstw korzystaj cych z funduszy publicznych. 

Kategoria „innowacyjno  i przedsi biorczo ” mierzy innowacyjno  na 
poziomie firmy za pomoc  na przyk ad: wska nika firm innowacyjnych z sekto-
ra M P wprowadzaj cych innowacje we w asnym przedsi biorstwie b d  we 
wspó pracy z innymi przedsi biorstwami (% firm), wska nika kooperuj cych 
firm innowacyjnych z sektora M P lub nak adów na dzia alno  innowacyjn
w przedsi biorstwach (% obrotów) oraz warto ci inwestycji venture capital
(% PKB)13.

Wydaje si , e wska niki z drugiej grupy, dotycz ce tworzenia wiedzy po-
przez na przyk ad inwestycje w kapita  ludzki i dzia alno  badawczo- 
-rozwojow  B + R, pozwalaj  w dobry sposób oceni  mo liwo ci danego kraju 
w zakresie innowacji. Dzi ki nim mo na zaobserwowa , w jakim stopniu wy-
datki na B + R s  finansowane ze róde  krajowych, publicznych w stosunku do 
PKB oraz jaki jest udzia  tych wydatków w przemys ach wysokiej techniki.  

4. Kszta towanie si  innowacyjno ci gospodarki polskiej na tle innych kra- 
jów europejskich 

W ubieg ym dziesi cioleciu grup  liderów innowacyjno ci tworzy y: 
Szwecja, Szwajcaria, Dania, Finlandia, Niemcy, Izrael, Japonia, Wielka Bryta-
nia i USA. Kraje te maj  wysok  warto  inwestycji venture capital w stosunku 

                                                          
13 Ibidem.
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do PKB, a wi kszo  nak adów na dzia alno  badawczo-rozwojow  pochodzi 
ze róde  prywatnych w przeciwie stwie do Polski, gdzie g ównym organem 
finansuj cym jest rz d. Najbardziej innowacyjnym pa stwem jest Szwecja. Do 
drugiej grupy nale  Austria, Belgia, Kanada, Francja, Islandia, Irlandia, Luk-
semburg i Holandia. W sk ad trzeciej grupy wchodz  Australia, Cypr, Czechy, 
Estonia, W ochy, Norwegia, S owenia i Hiszpania. Ostatnia, najwi ksza, grupa 
to kraje „goni ce” – Polska, Bu garia, Chorwacja, Grecja, W gry, otwa, Lit-
wa, Malta, Portugalia, Rumunia i S owacja. Ostatnim krajem, poni ej poziomu, 
nieprzynale cym do grupy, jest Turcja. W poziomie konkurencyjno ci i inno-
wacyjno ci dominuj  kraje skandynawskie Unii Europejskiej. Liderem a
w siedmiu wska nikach jest Szwecja, Finlandia i Szwajcaria w pi ciu, Dania 
w czterech, a Holandia i Irlandia w dwóch. Szwecja by a jednym z najbardziej 
innowacyjnych krajów w 2006 i 2007 roku. Jednym z powodów tak wysokich 
wyników tych krajów jest fakt, e stosuj  si  one do Strategii lizbo skiej. Wi k-
szo rodków pochodzi od róde  prywatnych, a nie tak jak w Polsce ze rod-
ków publicznych14.

Polska, niestety, nie jest europejskim liderem innowacyjno ci. Nasz kraj 
zaj  24. miejsce w ród krajów poszerzonej Unii oraz 32. na 37 krajów, wy-
przedzaj c Rumuni , Bu gari , otw , Chorwacj  i Turcj . Dla porównania 
w 2006 roku Polska zajmowa a pozycj  22. Wyniki powy ej redniej unijnej 
Polska uzyska a w kategoriach: udzia  sprzedanych nowych produktów w sprze-
da y ogólnej, wydatki na technologie informatyczno-komunikacyjne (ICT), 
odsetek ludzi m odych (w wieku 20–24 lata) maj cych przynajmniej wykszta -
cenie rednie15.

Bardzo wa ne jest, aby Polska utrzyma a wysok  pozycj  w tych katego-
riach, ale równie  poszerzy a katalog kategorii o inne, które pomog  w osi g-
ni ciu wy szej pozycji w kwestii innowacji. Warto zwróci  uwag  na wzrost  
w kategoriach: wydatki na B + R oraz warto  inwestycji wysokiego ryzyka  
w stosunku do PKB. 

Kraje europejskie tworz  cztery grupy wyników, je li chodzi o poziom in-
nowacyjno ci. W 2010 roku w grupie liderów nadal by y Szwecja, Finlandia, 
Niemcy i Dania. Znajduj  si  one powy ej redniej Unii Europejskiej. Kraje  

                                                          
14  K. Kozio , Innowacyjno  pa stw Unii Europejskiej w kontek cie luki mi dzy Uni  Eu-

ropejsk  a Stanami Zjednoczonymi i Japoni , PWE, Warszawa 2007, s. 3. 
15 European Innovation Scoreboard 2007, http://www.proinno-europe.eu/page/european-

innovation-scoreboard-2007 (15.03.2013). 
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w pozosta ych grupach staraj  si  poprawia  z roku na rok swoj  pozycj . Pol-
ska w porównaniu z rokiem 2009 utrzyma a miejsce w grupie umiarkowanych 
innowatorów16.

W 2011 roku Polska nadal pozostawa a w tej samej grupie. Wed ug wyni-
ków raportu EIS 2011, podobnie jak w 2010 roku, mo na zauwa y  w niektó-
rych krajach popraw  lub niewielki spadek, który nie mia  wp ywu na zmian
grupy danego kraju. Liderzy w rankingu pozostaj  bez zmian17. Pocz wszy od 
roku 2005 grup  liderów tworz  Szwecja, Finlandia, Niemcy i Dania. Ni sze wy-
niki innowacji notuj  Belgia, Wielka Brytania, Francja, które „goni ” liderów.  

Podsumowuj c wyniki krajów dotycz ce syntetycznego wska nika inno-
wacyjno ci z lat 2010 i 2011, mo na zauwa y , e grupa liderów tworzy sta
czo ówk . Grupy s  sta e, a kraje do nich nale ce jedynie zamieniaj  si  pozy-
cjami. Polska w 2011 roku spad a o jedno miejsce. 

5. Dzia ania w zakresie innowacyjno ci na przyk adzie przedsi biorstw
 turystycznych województwa pomorskiego (badanie w asne)

Dzia ania przedsi biorstw w zakresie innowacyjno ci to szerokie zagad-
nienie. Przedstawione poni ej wyniki stanowi  zaledwie niewielki fragment 
tego obszernego problemu. Starano si  przedstawi  elementarne w tki, które 
stanowi  podstaw  do innowacyjno ci przedsi biorstwa, ale równie  maj  istot-
ny wp yw na ogólny wynik wska ników innowacyjno ci polskiej gospodarki. 
Przedstawione badanie dotyczy przedsi biorstw turystycznych w jednym woje-
wództwie, wi c wnioski dotycz  jednej bran y i mog  by  odnoszone tylko do 
badanego zakresu przestrzennego. 

Badanie przeprowadzono w czwartym kwartale 2012 roku. Celem badania 
by o pokazanie zainteresowania dzia aniami w zakresie innowacyjno ci przed-
si biorstw turystycznych w województwie pomorskim, charakteru tych dzia a
oraz okre lenie barier, które uniemo liwiaj  rozwój oraz wprowadzanie inno-
wacji w tych przedsi biorstwach.

                                                          
16  http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010

(15.03.2013).
17  http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011

(15.03.2013).
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Badanie zosta o przeprowadzone metod  ankiety na próbie 142 wybranych 
przedsi biorstw drog  bezpo redni , w ród celowo wybranej grupy przedsi -
biorstw bran y turystycznej (50% – hotelarstwo, 50% – biura podró y). W za-
o eniach doboru próby zwrócono uwag  równie  na wielko  i lokalizacj

przedsi biorstwa (dobór proporcjonalny). Specyfika badanej grupy wynika  
z charakteru bran y – w badaniu wzi y udzia  tylko ma e i rednie przedsi bior-
stwa. Narz dzie pomiarowe to kwestionariusz ankietowy zawieraj cy 15 pyta
zamkni tych i 2 otwarte. W niniejszym artykule przedstawiono tylko cz
badania i wskazano na najwa niejsze wnioski z analizy. 

Wed ug udzielonych odpowiedzi wi kszo  respondentów twierdzi, e po-
dejmuje dzia ania maj ce na celu podniesienie swojej innowacyjno ci. Tylko 
dwóch przedsi biorców nie udzieli o odpowiedzi w tym zakresie. Liczba nega-
tywnych odpowiedzi to 3, i zosta y one udzielone g ównie przez mikroprzedsi -
biorstwa zatrudniaj ce nie wi cej ni  3 osoby. Pozosta e podmioty gospodarcze 
– ma e i rednie – wskazuj , e podejmuj  dzia ania, które prowadz  do podnie-
sienia poziomu swojej innowacyjno ci.

Charakter i zakres podejmowanych dzia a  innowacyjnych obejmowa
g ównie innowacje produktowe. Nast pne w kolejno ci s  innowacje o charak-
terze procesowym oraz organizacyjnym. Decydowa  o tym przede wszystkim 
charakter prowadzonej dzia alno ci przez przedsi biorstwa (badani byli przed-
stawiciele obiektów hotelarskich i biur podró y). Przedstawiciele mikroprzed-
si biorstw wskazywali g ównie dzia ania w zakresie innowacji produktowych, 
natomiast przedstawiciele przedsi biorstw ma ych – dzia ania w zakresie inno-
wacji produktowych i procesowych. rednie przedsi biorstwa podejmuj  dzia-
ania z zakresu innowacji procesowych. 

Nale y podkre li , e przedstawiciele niemal wszystkich badanych pod-
miotów maj  w planach podj cie dzia a  innowacyjnych. Pozytywnych odpo-
wiedzi na pytanie udzieli o prawie 100% przedsi biorstw (141). Tylko jeden 
przedsi biorca udzieli  negatywnej odpowiedzi na pytanie. Planowane dzia ania
w zakresie innowacyjno ci, zgodnie z deklaracj  badanych, obejmowa  powin-
ny zarówno innowacje organizacyjne, jak i produktowe (80% odpowiedzi). 
Badani zaznaczali, i  planuj  zmiany i innowacje w zakresie marketingu.  

Ankietowani wskazali te , z kim wspó pracuj  lub zamierzaj  wspó pra-
cowa  przy wdra aniu innowacji. Respondenci mogli wskaza  wi cej ni  jedn
odpowied . Mo na zauwa y , e przedsi biorcy z regionu pomorskiego bazuj
przy wdra aniu innowacji na wspó pracy z klientem. Od niego czerpi  wiedz



234 Marzena Wanagos

na temat wdra anych nowych produktów (us ug). Kolejnym partnerem, na pod-
stawie liczby wskaza , s  partnerzy biznesowi oraz sie  partnerów bizneso-
wych. Mo na zauwa y , e przedsi biorstwa nie korzystaj  i nie planuj  korzy-
sta  z wyspecjalizowanych us ug w zakresie powstawania i wdra ania innowa-
cyjno ci – instytucji badawczo-rozwojowych lub firm konsultingowych. Bazuj
najcz ciej na wspó pracy z podmiotami, które znaj  i mog  korzysta  z ich 
do wiadczenia.

W badaniu istotnym problemem wydawa o si  te  to, czy istnieje wymiana 
informacji mi dzy podmiotami gospodarczymi w zakresie wspierania i rozwija-
nia innowacyjno ci. Odpowiedzi na pytanie wskazuj , e wi kszo  przedsi -
biorstw wspó pracuje z innymi podmiotami w zakresie wdra ania innowacyjno-
ci. Wi kszo  badanych wymienia mi dzy sob  informacje dotycz ce mo li-

wo ci wprowadzenia innowacji. Najwi ksz  grup  podmiotów, które ch tnie
wymieniaj  si  uzyskan  wiedz , tworz  mikro- i ma e firmy. Mo na domnie-
mywa , e nie traktuj  one uzyskanej wiedzy jako tajemnicy przedsi biorstwa
lub wspó praca z innymi podmiotami pozwala uzyska  szybciej zaplanowane 
efekty. Mo liwe te , e ograniczono rodków finansowych powoduje, e mi-
kro- i ma e firmy zmuszone s  szuka  partnerów, by uzyska  zaplanowane wy-
niki.

W badaniu starano si  równie  zidentyfikowa  bariery wprowadzania in-
nowacji w przedsi biorstwach. G ówn  barier  wdra ania innowacji w przed-
si biorstwach okaza a si  du a biurokracja zwi zana z uzyskaniem funduszy na 
dzia ania innowacyjne. Z o ono  procedur i czas ich trwania zniech ca pod-
mioty gospodarcze do starania si  o rodki. Ponadto, przedsi biorstwa cz sto
nie wiedz , gdzie si  zwróci , by uzyska  niezb dne wsparcie. Udzielone od-
powiedzi nie wskazuj , na ile podmioty nie s  przygotowane do starania si
o rodki pozwalaj ce na wdro enie innowacyjno ci. Badane przedsi biorstwa
jako barier  poda y równie  „d ugi czas wdra ania”. Podmioty gospodarcze 
do  cz sto oczekuj  efektów natychmiast. Niestety, nie zawsze jest mo liwe
uzyskanie efektów w krótkim czasie. Przek ada si  to na kolejn  barier  – brak 
inwestorów sk onnych finansowa  innowacje w d u szym okresie. Podmioty 
gospodarcze niech tne s  do finansowania dzia a  nieprzynosz cych natych-
miastowego zwrotu inwestycji. 

Z badania wynika, e prowadzenie lub plany prowadzenia prac badawczo- 
-rozwojowych przez przedsi biorstwo s  znikome. Na pytanie dotycz ce pro-
wadzenia lub planów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsi -
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biorstwie znaczna cz  respondentów wskaza a, e nie prowadzi tego typu 
dzia a  (95%). 35% badanych wskaza o, e planuje podj  takie dzia ania.
Struktura odpowiedzi obrazuje zaanga owanie przedsi biorstw w badania roz-
wojowe. Wskazuje, e wi kszo  podmiotów gospodarczych bazuje na goto-
wych rozwi zaniach innowacyjnych lub gotowych produktach pozwalaj cych 
osi gn  konkurencyjno  na rynku. 

W ankiecie zapytano respondentów równie  o to, czy korzystaj  z progra-
mów publicznych lub innych form wspierania innowacyjno ci UE. Wi kszo
podmiotów gospodarczych, a  59,52%, ani razu nie korzysta o z programów 
wspieraj cych innowacyjno . Do  istotne by o zidentyfikowanie przyczyn 
tego zjawiska. Podmioty jako przyczyny wskazywa y g ównie, e zniech caj
ich procedury (40%), nie maj  czasu na zg bienie problemu (18%), nie wierz
w uczciwo  konkursów (14%). Cz  podmiotów skorzysta a co najmniej raz  
z pomocy publicznej UE (oko o 40%).  

Wi kszo  podmiotów gospodarczych, która uczestniczy a w badaniu, po-
dejmuje dzia ania innowacyjne. Maj  one charakter innowacji produktowych. 
Niewiele z nich otwartych jest na wspó prac  z innymi podmiotami, a istniej ca
wspó praca dotyczy sfery biznesu. Respondenci wskazywali, e najlepszym 
sposobem na prowadzenie dzia a  innowacyjnych jest obserwowanie i na la-
dowanie innych podmiotów (benchmarking), wspó praca z partnerem w bizne-
sie, klientem; jednocze nie twierdzili, e nie znaj  jednostek wyspecjalizowa-
nych w prowadzeniu prac badawczych. wiadczy to o ma ym zaanga owaniu
w adz regionu w promocj  innowacyjno ci i wsparcie przedsi biorców w ich 
rozwoju.

Podsumowanie

Innowacyjno  polskiej gospodarki nie kszta tuje si  na zbyt wysokim po-
ziomie w porównaniu do pozosta ych krajów Unii Europejskiej. EIS 2010  
i EIS 2011 ukazuj , e Polska wci  jest krajem, który jest na poziomie du o
ni szym ni  Unia Europejska. Wa ne jest wi c, aby podj  dzia ania maj ce na 
celu likwidacj  barier utrudniaj cych przedsi biorcom oraz ich otoczeniu 
wprowadzenie innowacyjnych rozwi za . W przeprowadzonym badaniu res-
pondenci wskazywali, e najlepszym sposobem na prowadzenie dzia a  inno-
wacyjnych jest obserwowanie innych podmiotów, wspó praca z partnerem 
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w biznesie, klientem; jednocze nie twierdzili, e nie maj  wiedzy o jednostkach 
wyspecjalizowanych w prowadzeniu prac badawczych. Wdra anie innowacji 
wi e si  równie  z podejmowaniem ryzyka, które nie zawsze przynosi zamie-
rzone efekty, ale pozwala przybli y  si  do wymogów europejskich i poszerzy
rynek zbytu, a przede wszystkim przetrwa  i pozyska  d ugofalow  przewag .

Przedsi biorstwa (jak pokaza  przyk ad województwa pomorskiego) po-
trzebuj  wsparcia i stymulacji w zakresie wdra ania innowacji. Nale y zauwa-
y  niewielkie zaanga owania sektora prywatnego (w turystyce) w dzia alno

i finansowanie sfery B + R. Jedn  z g ównych barier (jak wskazuj  wyniki ba-
dania) jest nadmierna biurokracja. Aby to zmieni , nale y nieustannie pracowa
nad uproszczeniem procedur i zwi kszeniem dost pno ci do rodków finanso-
wania innowacyjnych rozwi za .

Wdra anie innowacji w sektorze M P staje si  konieczno ci . Ró ne mo-
g  by  rodzaje wprowadzanych rozwi za  czy te  skala nowatorstwa, jednak 
mo na zaryzykowa  tez , e osi gni cie trwa ej przewagi konkurencyjnej na 
rynku nie b dzie w przysz o ci mo liwe, je li w przedsi biorstwach nie b d
wdra ane rozwi zania innowacyjne. 
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INNOVATIVENESS OF POLISH ECONOMY

IN THE CONTEXT OF EU POLICY ON THE EXAMPLE  

OF TOURISM ENTERPRISES POMERANIAN 

Summary

Innovation is considered the EU as an economic driver. Businesses in the SME 

sector (including tourism) can take advantage of the many programs and projects, 

which are primarily aimed at increasing the competitiveness of businesses and the 

economy of the EU. The level of innovation is measured states, inter alia, the European 

Innovation Scoreboard, which Poland now stands at an average position. Own research 

is an attempt to show the extent and nature of innovation activities of enterprises of the 

region of Pomerania and identify barriers that prevent the development and innovation 

in these companies. 
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FINANSOWANIE INNOWACJI W TURYSTYCE
ZE RODKÓW UNIJNYCH 

Streszczenie 

Artyku  stanowi prób  empirycznej weryfikacji zale no ci wyst puj cej pomi dzy 

kreowaniem innowacji w turystyce a mo liwo ciami ich finansowania ze rodków Unii 

Europejskiej (UE). Autor w opracowaniu wskazuje na mo liwo ci finansowania inno-

wacji w turystyce przy wykorzystaniu rodków finansowych Unii Europejskiej. Bada-

niami empirycznymi zosta  obj ty subregion po udniowy województwa l skiego,  

a w ramach bada  dokonano analizy kierunków wykorzystania funduszy UE w projek-

tach turystycznych oraz wp ywu tych rodków na innowacyjno  podmiotów turystycz-

nych.  

S owa kluczowe: polityka UE, innowacyjna gospodarka, przedsi biorstwa turystyczne 

Wprowadzenie

W dobie globalizacji gospodarki Polska i inne kraje Unii Europejskiej do-
ceniaj  bran  turystyczn  jako istotn  dla rozwoju gospodarczego1. W Polsce 
udzia  gospodarki turystycznej w PKB ulega  w latach 2007–2011 nieznacznym 
wahaniom, jednak utrzymywa  si  na stosunkowo wysokim poziomie, wnosz c

                                                          
1  Raport: Turystyka – czy i jak pa stwo powinno pomaga  w rozwoju bran y, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, Warszawa, marzec 2010, http://ww2.senat.pl/k7/kom/kgn/a/1.pdf (15.03.2013). 
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wk ad do PKB na poziomie oko o 5–6%. Warto  eksportu turystycznego 
w 2011 roku wynios a 31,5 miliarda z otych, co stanowi o 4,7% eksportu ogó-
em2. Turystyka, ze swoim interdyscyplinarnym charakterem, anga uje wiele 

sektorów gospodarki, przez co przyczynia si  do rozwoju – zw aszcza lokalne-
go i regionalnego3.

Do wykorzystania mo liwo ci wynikaj cych z rozwoju turystyki niezb d-
ne jest posiadanie atrakcyjnych walorów turystycznych regionu (stanowi cych 
warunek zasadniczy), jednak e do pe nej ich absorbcji konieczne jest kreowanie 
innowacyjnych produktów turystycznych umo liwiaj cych osi gni cie przewa-
gi rynkowej. Z drugiej strony, specyfika turystyki, jej interdyscyplinarno ,
zale no  od wp ywów zewn trznych, sezonowo , wra liwo  na sytuacj
gospodarcz  powoduje, e dzia ania innowacyjne na tym rynku wymagaj
wsparcia, szczególnie finansowego. W ród mo liwo ci finansowania oferowa-
nych podmiotom turystycznym, niew tpliwie kluczow  rol  odgrywaj rodki
Unii Europejskiej, które umo liwiaj  wsparcie wielu inicjatyw na tym rynku. 

Celem niniejszego artyku u jest wskazanie na istniej ce mo liwo ci finan-
sowania innowacji w turystyce przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej 
ze szczególnym uwzgl dnieniem roli tych rodków we wzro cie innowacyjno-
ci produktów turystycznych w subregionie po udniowym województwa l -

skiego, stanowi cym obszar prowadzonych bada .

1. Specyfika innowacji w turystyce 

Rosn ce znaczenie innowacji znajduje wyraz w literaturze przedmiotu oraz 
w praktyce gospodarczej i spo ecznej, nie tylko w bran ach wysokotechnolo-
gicznych, ale równie  us ugowych, w tym w turystyce. Wdra anie innowacji 
przez podmioty turystyczne wymuszone jest warunkami rynkowymi, a w a nie

                                                          
2 Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007–2011, Ministerstwo Sportu i Tu-

rystyki, http://www.msport.gov.pl/article/raport-o-stanie-gospodarki-turystycznej-w-latach-2007-
2011 (18.03.2013). 

3 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Dokument Rz dowy przyj ty przez Rad  Mi-
nistrów, Warszawa 2008. 
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innowacje traktuje si  jako g ówne ród o przewagi konkurencyjnej i wzrostu 
gospodarczego4.

Innowacja to nowe rozwi zanie pewnych zagadnie , kwestii, które wi
si  ze zmian  obecnego stanu rzeczy i odgrywaj  istotn  rol  w rozwoju kon-
kretnej dzia alno ci, w ramach takich jej aspektów, jak: oferowane produkty 
przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury (innowacje produktowe i infra-
strukturalne), metody kszta towania polityki marketingowej (innowacje marke-
tingowe), stosowane procesy (innowacje procesowe) i systemy organizacji (in-
nowacje organizacyjne), a tak e system instytucji wspieraj cych (innowacje 
instytucjonalne)5. Z punktu widzenia turystyki, mo na dokona  tak e klasyfika-
cji innowacji ze wzgl du na pole ich oddzia ywania, dlatego wyró nia si  in-
nowacje, które obejmuj  konkretne podmioty turystyczne oraz te dotycz ce
produktu turystycznego miejscowo ci turystycznej, regionu czy te  kraju.

Innowacje i post p technologiczny staj  si  istotnym elementem rozwoju 
podmiotów turystycznych, jednak e niezwykle istotn  kwesti  jest dost pno
rodków finansowych na realizacj  tych przedsi wzi . Podmioty rynku turys-

tycznego borykaj  si  z problemem niewystarczaj cych rodków finansowych, 
które niejednokrotnie s  barier  podj cia dzia a  innowacyjnych. Zmniejszeniu 
luki kapita owej niew tpliwie sprzyja mo liwo  wykorzystania programów UE 
do sfinansowania tych procesów.  

2. Mo liwo ci finansowania innowacji w turystyce ze rodków finansowych 
 Unii Europejskiej 

Istotnym wsparciem dla rozwoju innowacyjno ci bran y turystycznej s
rodki finansowe, dost pne dla podmiotów turystycznych w ramach wieloletniej 

perspektywy finansowej 2007–2013. Dzi ki funduszom tym istnieje mo liwo
realizacji innowacyjnych przedsi wzi , wokó  których mog  powstawa  nowe 
przedsi biorstwa turystyczne, a istniej ce maj  szans  na utrwalenie swojej 

                                                          
4  M.E. Porter, C.H.M. Ketels, Competitiveness: Moving to the Next Stage, „Strategic Ma-

nagement Journal” 2003, nr 24, s. 415–431. 
5  Por. Oslo Manual 2005, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation data,

OECD, Eurostat 2005, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-
EN.PDF (28.10.2013); A. Hjalager, A Review of Innovation Research in Tourism, „Tourism 
Management” 2010, vol. 31, issue 1, s. 1–12; M. Stró y ski, Ma e i rednie przedsi biorstwa
w wietle Strategii Lizbo skiej, Szko a G ówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 128. 
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pozycji rynkowej. Powstawanie innowacyjnych produktów turystycznych  
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym wp ywa korzystnie na wizerunek 
polskich miast i obszarów wiejskich, prowadzi do podniesienia jako ci ycia 
lokalnych spo eczno ci, a tak e rozwoju przedsi biorczo ci mieszka ców.
W ród programów Unii Europejskiej wspieraj cych rozwój turystyki i jej inno-
wacyjno  nale y wyró ni :

a) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – g ównym celem pro-
gramu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne 
przedsi biorstwa;

b) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – program przyznaj -
cy specjalne rodki na rozwój regionów o najni szym poziomie PKB;  

c) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – podstawowym celem jest 
ró nicowanie dzia alno ci gospodarczej na tych terenach w celu pozy-
skiwania alternatywnych róde  dochodów mieszka ców wsi, przy 
czym cz stym kierunkiem takiej dywersyfikacji jest agroturystyka i tu-
rystyka wiejska;  

d) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko – celem programu 
jest poprawa atrakcyjno ci inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i po-
prawie stanu rodowiska, zachowaniu to samo ci kulturowej i rozwi-
janiu spójno ci terytorialnej; 

e) Program Operacyjny Kapita  Ludzki, którego celem g ównym jest 
wzrost poziomu zatrudnienia i spójno ci spo ecznej, a tak e poprawa 
poziomu wiedzy pracowników; 

f) regionalne programy operacyjne – umo liwiaj ce dopasowanie kie-
runków wsparcia do specyfiki poszczególnych regionów Polski6.

Podmioty turystyczne w Polsce maj  mo liwo  znacznego wsparcia fi-
nansowego z tych programów, bowiem suma rodków przeznaczonych na reali-
zacj  projektów w zakresie turystyki w latach 2007–2013 to oko o 1,3 miliarda 
euro, z czego 765,5 miliarda euro zosta o udost pnionych w ramach regional-
nych programów operacyjnych7.

                                                          
6 Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsi biorstw turystycznych ze rodków UE, Mini-

sterstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2009, s. 6–9, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
(21.02.2013).

7 Fundusze unijne wspieraj  rozwój turystyki, informacja prasowa z 12 lipca 2007 roku 
dost pna na: www.mrr.gov.pl (21.02.2013). 
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Istotnym ród em finansowania innowacji w latach 2007–2013 s rodki
finansowe regionalnych programów operacyjnych (RPO), których g ównym 
celem jest stymulowanie dynamicznego rozwoju poprzez wzmocnienie spójno-
ci spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej. W przypadku województwa l -

skiego do osi gni cia tego celu prowadzi  ma realizacja dziesi ciu priorytetów, 
przy czym cz  z nich charakteryzuje si  du  u yteczno ci  z punktu widze-
nia wdra ania innowacji w turystyce (tabela 1).  

Tabela 1 

Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa l skiego (RPO WSL) 

umo liwiaj ce finansowanie innowacji w turystyce 

Priorytet Dzia ania/Poddzia ania
1.2.1. Mikroprzedsi biorstwa
1.2.2. Ma e i rednie Przedsi biorstwa
1.2.3. Innowacje w mikroprzedsi biorstwach i MSP 
1.2.4. Mikro-, ma e i rednie przedsi biorstwa

PRIORYTET I. 
Badania i rozwój technologiczny, 
innowacje i przedsi biorczo

1.3. Transfer technologii i innowacji 
3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przed-
si biorstwa
3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty 
publiczne
3.2.1. Infrastruktura oko oturystyczna/przedsi biorstwa
3.2.2. Infrastruktura oko oturystyczna/podmioty pub-
liczne
3.3. Systemy informacji turystycznej 

PRIORYTET III. 
Turystyka 

3.4. Promocja turystyki 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Szczegó owy opis Priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa l skiego na lata 2007–2013, Katowice 
2012, http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2012/10/25/1351153733.pdf (28.10.2013). 

W ramach Priorytetu I RPO WSL wspierane s  dzia ania zwi zane z roz-
wojem infrastruktury oraz przedsi biorczo ci mikro-, ma ych i rednich przed-
si biorstw poprzez inwestycje bezpo rednie, doradztwo, a tak e transfer techno-
logii i innowacji. Przy uwzgl dnieniu faktu, i  przedsi biorstwa turystyczne  
w przewa aj cej mierze to ma e i rednie podmioty gospodarcze, to wykorzy-
stanie tych rodków powinno prowadzi  do wzrostu innowacyjno ci tych pod-
miotów. Cele Poddzia a  1.2.1, 1.2.2 oraz 1.2.4 tego samego priorytetu s
zbie ne i zak adaj  wsparcie przedsi biorstw prowadz ce do osi gni cia prze-
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wagi konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia. Na u yteczno  tych kierun-
ków finansowania ma wp yw fakt, i  wspieraj  one inwestycje dotycz ce roz-
budowy i modernizacji przedsi biorstw. Wi kszo  innowacji infrastruktural-
nych wi e si  z konieczno ci  modernizacji, a w przypadku powodzenia tych 
procesów niezb dna staje si  rozbudowa umo liwiaj ca obs ug  wi kszej liczby 
turystów. U yteczne z punktu widzenia turystyki jest tak e finansowanie  
w ramach tych poddzia a  udzia u w targach, wystawach mi dzynarodowych, 
co przyczynia si  do zwi kszenia mo liwo ci promocyjnych przedsi biorstw
turystycznych. 

Poddzia anie 1.2.3 wprost nawi zuje do innowacyjno ci, jednak e dost p
do tych rodków ze strony przedsi biorstw turystycznych jest ograniczony, 
poniewa  wskazane zosta y w tym przypadku preferowane obszary specjalizacji 
technologicznych, w ród których nie znalaz y si  specjalizacje zwi zane z tu-
rystyk . G ównym celem Dzia ania 1.3 jest transfer technologii i innowacyjno-
ci, przy czym zak ada si  jego realizowanie poprzez wzmocnienie potencja u

parków technologicznych, jednostek naukowych wiadcz cych us ugi w zakre-
sie transferu innowacji i technologii, a tak e stymulowanie i rozwój powi za
sieciowych i kooperacyjnych. Pomimo, i  dzia anie to dost pne jest tylko dla 
przedsi biorstw i instytucji posiadaj cych status centrum badawczo-rozwojo-
wego, istniej  mo liwo ci wykorzystania rodków finansowych na transfer 
innowacji w sektorze turystycznym. Mo liwo ci te wynikaj  przede wszystkim 
z finansowania rozwoju lokalnych i regionalnych klastrów, w tym klastrów 
turystycznych8. rodki finansowe wydatkowane w ramach tego dzia ania prze-
znaczane s  tak e na rozwój centrów transferu technologii i innowacji, których 
beneficjentem mog  by  tak e przedsi biorstwa turystyczne.   

Kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjno ci w turystyce ma Priorytet 
III RPO WSL, dedykowany wy cznie podmiotom rynku turystycznego.  
W ramach Poddzia ania 3.1.1 oraz 3.1.2 finansowana mo e by  budowa (roz-
budowa) i remont infrastruktury turystycznej wraz z niezb dnym wyposa e-
niem dwóch typów bazy turystycznej – noclegowej i gastronomicznej. Poddzia-
ania 3.2.1 i 3.2.2 ukierunkowane s  na rozwój infrastruktury oko oturystycznej; 

beneficjentem pierwszego z nich s  przedsi biorstwa turystyczne, natomiast 
drugiego – podmioty publiczne. W ramach tych poddzia a  finansowane s

                                                          
8  W subregionie po udniowym województwa l skiego w ramach Dzia ania 1.3. dofinan-

sowywana by a Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Bia ej, http://www.visitbielsko.pl/ 
regulamin/ (05.03.2013). 
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inwestycje dotycz ce budowy i modernizacji infrastruktury aktywnych form 
turystyki, terenów rekreacyjnych, bazy oko oturystycznej, parków tematycz-
nych. Efektem tych dzia a  ma by  rozwój nowych produktów turystycznych 
na podstawie specyficznych walorów regionu. Potencjalna skuteczno rod-
ków zainwestowanych w innowacje infrastrukturalne wynika z ich bezpo red-
niego wp ywu na wzrost ruchu turystycznego. Du  skuteczno rodków prze-
znaczonych na rozwój infrastruktury turystycznej mo na zaobserwowa  na 
obszarze subregionu po udniowego województwa l skiego, charakteryzuj ce-
go si  d ugoletnimi tradycjami turystycznymi, gdzie rodki finansowe wykorzy-
stuje si  nie tylko na powstawanie nowej infrastruktury, ale tak e na liczne mo-
dernizacje tej istniej cej.

Kolejne programy wspieraj ce rozwój turystyki zak adaj  finansowanie 
systemów informacji turystycznej (Dzia anie 3.3) oraz promocji turystyki 
(Dzia anie 3.4). W ramach tych dzia a  finansowane s  innowacje marketingo-
we, a tak e technologiczne i procesowe. Celem pierwszego z dzia a  jest zwi k-
szenie dost pu do informacji turystycznej obejmuj ce tworzenie zintegrowanej 
sieci punktów informacji, oznakowania atrakcji turystycznych, platform infor-
matycznych, baz danych. Celem Dzia ania 3.4 jest wzrost rozpoznawalno ci
regionalnej oferty turystycznej. Zak adana skuteczno  takiego kierunku finan-
sowania ma wynika  z faktu przeznaczania rodków na promocj  konkretnych 
produktów turystycznych powstaj cych w trakcie wspó pracy podmiotów turys-
tycznych w regionie. Efektem tych dzia a  ma by  spójny regionalny system 
promocji turystyki, realizowany poprzez wspieranie organizacji imprez, kampa-
nii promocyjnych, a tak e przygotowania programów rozwoju i promocji pro-
duktów markowych. 

Efektem finansowania w ramach Dzia a  3.3 i 3.4 w badanym regionie jest 
zwi kszenie liczby oznakowa  w miejscach turystycznych oraz ich unifikacja, 
powstanie systemów informacji turystycznej w miejscowo ciach turystycznych 
oraz l skiego Systemu Informacji Turystycznej, poprawa funkcjonowania 
punktów informacji turystycznej, a tak e – dzi ki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii – stron internetowych i elektronicznych punktów informacji tury-
stycznej (infokiosków). Istotnym kierunkiem wykorzystania rodków powinny 
by  dzia ania prowadz ce do zaoferowania turystom informacji turystycznej 
w formie aplikacji wykorzystywanej w smartfonach, wprowadzone ju  mi dzy 
innymi w Wielkopolsce. 
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W ród priorytetów RPO WSL nawi zuj cych po rednio do innowacyjno-
ci turystyki w regionie wymieni  nale y Priorytety: II. Spo ecze stwo Infor-

macyjne, VI. Zrównowa ony rozwój miast, IV. Kultura. W przypadku pierw-
szego z nich na uwag  zas uguje mo liwo  finansowania w zakresie tworzenia 
dost pu do internetu szerokopasmowego w ramach tworzenia publicznych 
punktów dost pu, z których mog  korzysta  tak e tury ci odwiedzaj cy region. 
W ramach Priorytetu VI, a zw aszcza Dzia ania 6.2. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, niejednokrotnie w ród za o e  projektów pojawiaj  si  cele 
zwi zane z funkcjami turystycznymi planowanych inwestycji. W ród mo liwo-
ci finansowania kultury na uwag  zas uguj  cele zwi zane z rewitalizacj

obiektów historycznych, budow , remontem o rodków kultury, które stanowi
istotny element produktu turystycznego regionu. W ród szczególnie innowacyj-
nych kierunków finansowania nale y wskaza  budow  systemu informacyjnego 
poprawiaj cego dost pno  do oferty kulturalnej dla mieszka ców i turystów. 
Realnym efektem podj tych dzia a  w tym zakresie b dzie aktualnie tworzony 
Regionalny System Informacji Kulturalnej – l sk, zak adaj cy: 

– zintegrowan  e-informacj  kulturaln  gmin i powiatów, 
– kalendarium wydarze  kulturalnych l ska (przebudowa portalu www. 

silesiakultura.pl),
– interaktywne mapy cyfrowe wraz ze zdj ciami, 
– baz  ponad 1,4 tysi ca punktów atrakcyjnych turystycznie, 
– mo liwo  zintegrowania z e-us ugami i e-p atno ciami, 
– integracj  z ogólnopolskim planerem wycieczek map4u.pl, 
– wersj  mobiln  portalu9.

3. Projekty charakteryzuj ce si  wysokim poziomem innowacyjno ci
 wdra ane w subregionie po udniowym województwa l skiego

Ocena stanu absorpcji rodków unijnych w odniesieniu do ca ego kraju, 
poszczególnych regionów czy te  subregionu po udniowego województwa l -
skiego w 2013 roku nie jest jeszcze mo liwa. Wi e si  to po cz ci z faktem, 
e przy rozliczaniu rodków unijnych obowi zuje zasada „n + 2”, czyli dwulet-

                                                          
9 ród o: Wykonawca oprogramowania Mobilems ód , http://mobilems.pl/projekty/ 

(20.03.2013).
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ni okres przys uguj cy na ca kowite zamkni cie realizowanych projektów. 
W zwi zku z tym rodki finansowe, które otrzymano z funduszy unijnych w da-
nym regionie w perspektywie 2007–2013 mog  by  rozliczone do 2015 roku 
i dopiero po tym terminie b dzie mo liwo  pe nego podsumowania funduszy 
wdra anych na potrzeby rozwoju turystyki. Jednak e obecnie mo liwa jest od-
powied  na nast puj ce pytania: jak przebiega wdra anie projektów, jaka jest 
efektywno  wykorzystania funduszy unijnych, jak wygl da zró nicowanie
przestrzenne oraz jakie s  kierunki i struktura przeznaczania rodków unijnych. 

rodki finansowe pozyskiwane w subregionie po udniowym województwa 
l skiego na wsparcie procesów innowacyjnych stanowi  przede wszystkim 

szans  na zdynamizowanie rozwoju tych terenów. W niniejszym opracowaniu 
wskazuje si  na dotychczasowy stan wdra ania rodków oraz kierunków i tren-
dów zachodz cych w alokacji przestrzennej – w odniesieniu do badanego sub-
regionu. Uj cie takie pozwala na wskazanie na wyodr bnionym, niewielkim 
obszarze o funkcji turystycznej tzw. obszarów aktywnych (o wi kszej liczbie 
z o onych wniosków i ilo ci pozyskanych rodków) oraz tzw. pasywnych  
(o niewielkiej ilo ci pozyskanych rodków). Nale y doda , i  w wi kszo ci
zostan  zaprezentowane przyk ady absorpcji rodków unijnych, których benefi-
cjentami by y samorz dy oraz instytucje lokalne.  

W celu podj cia próby oceny wp ywu rodków programów operacyjnych 
na innowacyjno  subregionu dokonano wyodr bnienia tych finansowanych 
projektów, które charakteryzuj  si  wysok  warto ci  dofinansowania oraz 
innowacyjno ci  w skali regionu, a tak e prawdopodobnym wp ywem na 
wzrost popytu turystycznego (tabela 2). Inwestycje takie w sposób synergiczny 
oddzia uj  na poszczególne podmioty turystyczne, a tak e mog  stanowi  im-
puls do powstawania nowych przedsi wzi .

Najwi kszym beneficjentem programów UE jest centralne miasto sub-
regionu – Bielsko-Bia a (miasto na prawach powiatu), w którym wdro ono
projekty charakteryzuj ce si  najwy szymi bud etami w regionie. Do najwa -
niejszych inwestycji nale y zaliczy  budow  k pieliska wodnego „Start”, Biel-
sko-Bialskiego O rodka Rekreacyjno-Narciarskiego na stoku D bowca, hali 
sportowo-widowiskowo-wystawienniczej. Du e znaczenie w rozwoju atrakcyj-
no ci turystycznej miasta ma tak e program rewitalizacji starówki. Inwestycje 
te, przy uwzgl dnieniu poprawy dost pno ci komunikacyjnej, powinny wp y-
n  na atrakcyjno  turystyczn , chocia  g ównym beneficjentem obiektów 
sportowo-rekreacyjnych s  mieszka cy. 
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Tabela 2 

Inwestycje w produkty turystyczne o wysokim znaczeniu innowacyjnym  

wspó finansowane z programów Unii Europejskiej 

Tytu  projektu 
Nazwa
bene-

ficjenta

Nazwa
fundu-

szu

Prog. 
ope-

racyj-
ny 

Numer i nazwa dzia ania
Ca kowita warto

projektu (z )/
Wk ad UE (z )

„Infrastruktura turystyczno- 
-rekreacyjna” 

Bielsko-
-Bia a

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

61 319 206,56/ 
44 958 362,72 

„Budowa hali sportowo- 
-widowiskowo-wystawien-
niczej”

Bielsko-
-Bia a

EFRR RPO 
WSL 

6.1. Wzmacnianie regional-
nych o rodków wzrostu 

77 438 525,24 / 
29 716 000,00 

„Budowa wielofunkcyjnej 
hali widowiskowo-spor-
towej w Cieszynie” 

gmina 
Cieszyn 

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

34 228 030,78/ 
15 618 146,85 

„Rozbudowa i remont 
Amfiteatru pod Grojcem  
w ywcu – etap I i II” 

gmina 
ywiec 

EFRR RPO 
WSL 

6.2. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

18 732 543,01/ 
16 018 538,26 

„ l ski System Informacji 
Turystycznej” 

OT EFRR RPO 
WSL 

3.3. Systemy informacji 
turystycznej 

14 530 000,00/ 
12 350 500,00 

„Zwiedzaj i wypoczywaj. 
Rewitalizacja Starówki
i Parku S owackiego – II” 

Bielsko-
-Bia a

EFRR RPO
WSL 

6.2. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

13 113 144,90/ 
10 440 193,95 

„Rozwój infrastruktury 
oko oturystycznej” 

gmina 
Wis a

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

11 151 199,28/ 
8 203 478,29 

„Zagospodarowanie terenu 
wokó  amfiteatru” 

miasto 
Szczyrk 

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

7 000 958,12/ 
5 827 597,53 

„Rewitalizacja Parku 
Kopczy skiego w Wi le”

gmina 
Wis a

EFRR RPO 
WSL 

6.2. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

6 929 451,54/ 
5 852 876,90 

„Zagospodarowanie terenu 
kamienio omu w Glince – 
etap II” 

gmina 
Ujso y

EFRR RPO 
WSL 

6.2. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

5 923 470,00/ 
5 034 847,50 

„Rozwój infrastruktury 
turystycznej” 

gmina 
Brenna

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

9 266 986,44/ 
4 105 701,14 

„Budowa Parku Etnogra-
ficznego

gmina 
lemie

EFRR RPO 
WSL 

4.1. Infrastruktura kultury 4 385 371,00/ 
3 701 640,35 

„Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej” 

gmina 
W gierska
Górka 

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

5 582 510,98/ 
3 573 395,66 

„Rynek jako Salon Miasta – 
rewitalizacja rynku” 

miasto 
Ustro

EFRR ZPO 
RR

3.3. Zdegradowane obszary 
miejskie 

6 155 224,52/ 
3 421 267,74 

„Modernizacja amfiteatru 
oraz zagospodarowanie 
Parku Kuracyjnego” 

miasto 
Ustro

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

5 828 451,79/ 
3 379 966,59 

„Rozwój infrastruktury 
turystycznej w gminie 

lemie ”

gmina 
lemie

EFRR RPO 
WSL 

3.2. Infrastruktura oko o-
turystyczna 

3 514 835,45/ 
2 987 610,13 

„Rewitalizacja i zagospoda-
rowanie Zamku” 

ywiec EFRR ZPO 
RR

1.4. Rozwój turystyki  
i kultury 

3 749 709,63/ 
2 811 532,11 

„Promocja turystyczna woj. 
l skiego na targach” 

OT EFRR RPO 
WSL 

3.4. Promocja turystyki 1 764 706,00/ 
1 500 000,10 

Skróty: EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa l skiego, ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.mapadotacji.gov.pl/ (7.03.2013). 
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W przypadku pozosta ych dwóch miast powiatowych badanego regionu 
poziom dotacji w latach 2007–2013 na inwestycje zwi zane z rozwojem turys-
tyki jest ni szy, zw aszcza w przypadku Cieszyna. W tym mie cie za taki pro-
jekt mo na po rednio uzna  budow  wielofunkcyjnej hali widowiskowo-
sportowej. W przypadku ywca na uwag  zas uguj  dwa g ówne projekty: re-
mont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem wraz z terenami rekreacyjnymi 
przeznaczonymi na cele imprez kulturalno-sportowych, a tak e rewitalizacja  
i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i parku Habsburgów 
w ywcu. Obie inwestycje sprzyjaj  rozwojowi lokalnego produktu turystycz-
nego, bowiem amfiteatr jest jedn  z estrad popularnego w ród turystów „Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej” (i innych koncertów), natomiast udost pnienie zwie-
dzaj cym niektórych sal odremontowanego zamku Habsburgów mo e wp yn
na rozwój turystyki miejskiej i historycznej.   

W pozosta ych miejscowo ciach regionu, stricte turystycznych, dzi ki fi-
nansowaniu z funduszy UE dokonano licznych modernizacji istniej cej bazy 
turystycznej, a tak e powsta y nowe produkty nosz ce znamiona innowacyj-
nych. Do inwestycji takich zaliczy  mo na projekty: 

a) „Rynek jako Salon Miasta”, obejmuj cy rewitalizacj  rynku w Ustro-
niu;

b) „Budowa ogólnodost pnej sceny widowiskowej wraz z infrastruktur
oko oturystyczn  i rekreacyjn ” w W gierskiej Górce; 

c) „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciar-
stwa biegowego)” w Szczyrku; 

d) „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi ywieckiej” w lemieniu; 
e) „Rozwój infrastruktury turystycznej” gminy Brenna; 
f) „Zagospodarowanie terenu kamienio omu” w Ujso ach Glince, gdzie 

do ko ca 2013 roku ma powsta  nowoczesny geopark wraz z licznymi 
obiektami turystyki aktywnej, w tym basenem o d ugo ci 100 metrów. 

Wa nym aspektem gospodarki turystycznej w regionie jest budowa syste-
mu informacji turystycznej oraz promocja innowacyjnych produktów turystycz-
nych. Podejmowane w tym zakresie dzia ania dotycz  obszaru ca ego woje-
wództwa, powiatów subregionu po udniowego, a tak e poszczególnych miej-
scowo ci turystycznych. Projekt „ l ski System Informacji Turystycznej” za-
k ada standaryzacj  informacji turystycznej w województwie, popraw  jako ci
tych dzia a , wyposa enie punktów informacji turystycznej. Dzia ania marke-
tingowe finansowane s  w ramach projektu „Promocja turystyczna woj. l skie-
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go podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacj  materia ów
informacyjnych i promocyjnych”. Podobne dzia ania podejmowane s  na po-
ziomie powiatów (np. projekt „Poprawa jako ci i dost pno ci informacji turys-
tycznej na terenie powiatów: bielskiego i ywieckiego”) oraz miejscowo ci
turystycznych (np. projekt „Miejski System Informacji w Bielsku-Bia ej”).

4. Wp yw rodków finansowych Unii Europejskiej na procesy innowacyjne 
 w wietle wyników badania innowacyjno ci podmiotów turystycznych  

Zakres przestrzenny badania dotyczy  obszaru górskiego mieszcz cego si
w granicach administracyjnych województwa l skiego, okre lanego w opra-
cowaniach statystycznych subregionem po udniowym województwa l skiego
czy te  podregionem bielskim. Badanie empiryczne przeprowadzono w 2012 
roku w formie sonda u diagnostycznego za pomoc  kwestionariuszy i obj to
nim 191 podmiotów turystycznych – przedsi biorstw i instytucji wspieraj cych 
rozwój turystyki w regionie. W toku bada  otrzymano 121 poprawnie wype -
nionych kwestionariuszy, stanowi cych 63,4% próby badawczej. Spo ród ba-
danych podmiotów 62,8% wdra a o innowacje w okresie 3 lat poprzedzaj cych 
badanie10, natomiast 59,5% deklarowa o udzia  w projektach Unii Europejskiej. 
Przedstawiciele tych podmiotów turystycznych, które wdra a y innowacje, py-
tani o ród a podejmowanych dzia a  innowacyjnych, jako jeden z najistotniej-
szych czynników (68,4%) wskazywali ch  skorzystania ze rodków finanso-
wych Unii Europejskiej.  

W badaniu przyj to, i  dla w a ciwego zmierzenia wysi ków innowacyj-
nych badanych podmiotów turystycznych kluczowa jest identyfikacja dalszych 
planów dotycz cych prowadzenia i rozszerzania dzia alno ci innowacyjnej. 
Obszary, w których badane podmioty turystyczne oczekuj  rozwoju swojej 
innowacyjno ci, przedstawiono na rysunku 1. 

                                                          
10  Wed ug Oslo Manual przedsi biorstwo innowacyjne to przedsi biorstwo, które w okre-

sie najcz ciej 3-letnim wdro y o nowy lub znacz co udoskonalony produkt lub proces. ród o:
Oslo Manual 2005, op.cit., s. 58.  
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Rys. 1. Obszary, w których badane podmioty turystyczne oczekuj  rozwoju swojej 
 innowacyjno ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada .

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, i  badane podmioty zamie-
rzaj  przede wszystkim wdro y  innowacje zwi zane z dzia aniami marketin-
gowymi (dla 61% respondentów takie innowacje maj  pierwszorz dne znacze-
nie), doskonaleniem oferowanych us ug (odpowiednio 52,9%), a tak e z rozbu-
dow  i modernizacj  infrastruktury (53,7%). Udzielone na to pytanie odpowie-
dzi skorelowane zosta y z aktywno ci  badanych podmiotów w inicjatywach 
Unii Europejskiej. Analiza wyników wskazuje na istnienie zale no ci pomi dzy 
upatrywaniem rozwoju innowacyjno ci w obszarze infrastruktury i udzia em  
w projektach UE (alfa krytyczne = 0,0002838 przy poziomie istotno ci staty-
stycznej 0,05). Zale no  taka jednak nie wyst pi a w przypadku pozosta ych 
g ównych kierunków rozwoju innowacyjno ci.
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Podsumowanie

Zmiany zachodz ce we wspó czesnej gospodarce turystycznej wywieraj
silny wp yw na funkcjonowanie zarówno regionów, jak i zlokalizowanych na 
ich terenie podmiotów turystycznych. W nowoczesnym spo ecze stwie nasta-
wionym na rozwój nowoczesnych technik informacyjnych coraz wi ksze zna-
czenie w kszta towaniu preferencji na rynku turystycznym maj  innowacje, 
dlatego w celu sprostania tym wymaganiom nale y podejmowa  dzia ania zmie-
rzaj ce do wdra ania innowacji. 

Istotnym czynnikiem powstawania innowacji w turystyce jest dost pno
róde  ich finansowania, tymczasem krajowe instytucje finansowe z du

ostro no ci  podchodz  do projektów innowacyjnych ze wzgl du na wysokie 
ryzyko ich wdra ania. Dlatego kluczow  rol  w finansowaniu innowacji w tury-
styce odgrywaj rodki finansowe Unii Europejskiej, a wysoki poziom ich ab-
sorpcji w regionach turystycznych prowadzi  mo e do wzrostu innowacyjno ci.

Badany region, subregion po udniowy województwa l skiego, charakte-
ryzuje si  du  aktywno ci  w pozyskiwaniu rodków UE na projekty turys-
tyczne. W zasadzie w ka dej miejscowo ci turystycznej mo na wskaza  inwe-
stycje finansowane z tych rodków, które charakteryzuj  si  innowacyjno ci ,
przy czym najbardziej znacz ce wp ywaj  na innowacyjno  nie tylko poszcze-
gólnych podmiotów turystycznych czy te  miejscowo ci, ale tak e ca ego re-
gionu. Przeprowadzona analiza wdra anych na tym obszarze innowacji tury-
stycznych wskazuje, i  sk adane wnioski w przewa aj cej cz ci dotyczy y
infrastruktury. Podmioty turystyczne bior ce udzia  w badaniu sonda owym 
tak e wskazywa y na infrastruktur  jako istotny kierunek poprawy innowacyj-
no ci, przy czym najcz ciej taka odpowied  pada a w przypadku tych z nich, 
które aktywnie uczestnicz  w programach UE. Analizuj c poziom innowacyjny 
podejmowanych inwestycji, nale y wzi  pod uwag , i  to, czy dana inwestycja 
ma charakter innowacyjny, ci le uwarunkowane jest specyfik  danego regionu. 
W niniejszym opracowaniu wskazano na te inwestycje, które maj  znacz cy 
wp yw na innowacyjno  badanego subregionu. 
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THE ROLE OF EU FUNDS IN THE FINANCING

OF INNOVATION IN TOURISM 

Summary

The paper presents problems connected with innovation in tourism and the role of 

EU funds in these processes. The author would like to point out the possibilities of 

financing innovation processes in tourism, using European Union funds. Empirical 

research was conducted in the South Sub-region of Silesia Province. The analysis con-

cerned the directions of use of EU funds in tourism projects and the impact of these 

financial resources on innovation of tourist entities. 
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POSTULOWANE ZMIANY W ZAKRESIE APLIKACJI  
O FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ  

NA ROZWÓJ TURYSTYKI NA PODSTAWIE BADA
PRZEDSTAWICIELI GMIN I PRZEDSI BIORCÓW

W WOJEWÓDZTWACH ZACHODNIOPOMORSKIM I LUBUSKIM1

Streszczenie 

Dost pno  funduszy pomocowych Unii Europejskiej u atwia prowadzenie inwe-

stycji w infrastruktur  turystyczn  oraz utrzymanie i rozwój atrakcji turystycznych na 

poziomie zarówno regionalnym, jak i lokalnym. Zainteresowanie funduszami pomoco-

wymi w sektorze prywatnym i publicznym jest jednak ci gle ni sze od oczekiwanego 

ze wzgl du na liczne bariery aplikacyjne.

W artykule przedstawiono wyniki bada , których celem by a identyfikacja oraz 

gradacja obszarów zmian w zakresie aplikacji o fundusze UE. W badaniu, które prze-

prowadzono w 31 celowo dobranych gminach województw zachodniopomorskiego  

i lubuskiego, zapytano przedstawicieli gmin oraz przedsi biorców turystycznych  

o najwa niejsze postulowane zmiany w aplikacji o rodki UE. Obie grupy responden-

tów wskaza y na te same trzy g ówne obszary: spó niona refundacja wydatków, proce-

                                                          
1  Badania prezentowane w artykule zosta y sfinansowane ze rodków Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wy szego w ramach projektu pt. „Stan i kierunki wykorzystania rodków Unii 
Europejskiej w rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej (na przyk adzie woje-
wództw zachodniopomorskiego i lubuskiego)”, N114 333740. 
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dura rozliczania wniosku oraz konstrukcja wniosku. Wyniki bada  zasadniczo potwier-

dzi y wyniki bada  prowadzonych w innych krajach europejskich. 

S owa kluczowe: fundusze UE, proces aplikacyjny, województwo zachodniopomor-
skie, województwo lubuskie, turystyka 

Wprowadzenie

Fundusze spójno ci zosta y utworzone w celu wyrównywania poziomu 
rozwoju spo eczno-gospodarczego we wszystkich regionach Unii Europejskiej. 
W szczególno ci UE d y do likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych 
regionów, zw aszcza w pa stwach Europy Wschodniej oraz na obszarach wys-
powych. Instrumentami, za pomoc  których Unia Europejska d y do osi g-
ni cia za o onych celów s  – kierowane do najbiedniejszych regionów – tak 
zwane fundusze pomocowe. Bud et Unii Europejskiej w 2012 roku wyniós
147,2 miliarda euro2 [dla porównania bud et (wydatki) Polski na 2012 rok wy-
niós  oko o 78 miliardów euro], z czego na fundusze strukturalne i spójno ci
przeznaczono 52,8 miliarda euro. Tak du e kwoty wymagaj  odpowiedniej 
kontroli oraz procedur minimalizuj cych nadu ycia. Z tego wzgl du oko o
5,6% bud etu przeznaczone zosta o na wydatki administracyjne. Biurokracja 
z jednej strony zapewnia prawid owo  wydatkowania funduszy oraz uprawdo-
podabnia osi gni cie za o onych celów, z drugiej jednak strony jest czynni-
kiem, który równie  powoduje znaczne koszty po stronie potencjalnych benefi-
cjentów. Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie wyników bada  wska-
zuj cych na najwa niejsze instytucjonalne bariery w aplikacji o rodki UE  
na rozwój turystyki. Badania przeprowadzono w ród gmin i przedsi biorców
w dwóch województwach: zachodniopomorskim i lubuskim. 

1. Bariery w aplikacji o fundusze strukturalne UE 

Pomimo istotnej roli, jak  pe ni  fundusze UE w rozwoju spo eczno-
-gospodarczym prawie wszystkich regionów, bariery i postulowane kierunki 

                                                          
2  www.ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2012/budget_folder/budget_2012_

pl.pdf (30.01.2013). 
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zmian w procesie aplikacyjnym praktycznie nie s  przedmiotem bada  nauko-
wych. Dotyczy to nie tylko funduszy ukierunkowanych na wspieranie konkret-
nych bran  lub programów, ale nawet funduszy strukturalnych en block.

Przyk adem nielicznych bada  przeprowadzonych w tym zakresie jest ra-
port R. Špok3 dotycz cy percepcji procesu aplikacji o fundusze UE przez osoby 
faktycznie otrzymuj ce granty jak i te, których projekty zosta y odrzucone. 
Badania zosta y wykonane w 2006 roku technik  wywiadu telefonicznego  
(308 wywiadów) oraz za pomoc  tradycyjnej poczty (73 wywiady). Respon-
denci wskazali na najwa niejsze wady istniej cego systemu aplikacji, do któ-
rych zaliczyli (elementy wskazane przez wi cej ni  po ow  ankietowanych): 

– biurokracj , zbyt du o dokumentów do wype nienia,
– d ugi i nieprzewidywalny proces aplikacji, 
– zmiany zasad w trakcie procesu aplikacji, 
– proces aplikacji dyskryminuj cy niewielkie organizacje. 
Ponadto cz  respondentów wskazywa a równie  na inne bariery: brak 

transparentno ci, ró ne formalno ci w przypadku ró nych projektów, brak in-
formacji zwrotnej od instytucji przyjmuj cej granty, konieczno  wielokrotnego 
wprowadzania tych samych danych, fluktuacja kadr administracji, d ugie termi-
ny refinansowania. Respondenci mimo wszystko w przewa aj cej cz ci okre-
lili proces aplikacji jako uczciwy (63% wskaza o, e uczciwo  przewa a

w procesie aplikacji, podczas gdy jedynie 23% twierdzi o, e brak uczciwo ci
jest cz stszy). Badania wykaza y, e respondenci, którzy nie otrzymali grantu, 
s  zdecydowanie bardziej sceptyczni w zakresie uczciwo ci procesu aplikacji 
o rodki UE. Na bazie raportu R. Špok sformu owano nast puj ce obszary po-
stulowanych zmian: 

a) zmniejszenie biurokracji; 
b) zmian  terminarza p atno ci przyznanych rodków;
c) likwidacj  nieformalnych kana ów komunikacji pomi dzy aplikuj cy-

mi a pracownikami instytucji przyjmuj cej wnioski; tego typu kana y
nie tylko niszcz  uczciw  konkurencj , ale równie  stanowi  platform
dla rozwoju korupcji. 

                                                          
3  R. Špok, How the EU Struktural Funds Are Perceived by Both Succesful and Unsuccess-

ful Applicants?, Institute for European Policy, www.europeum.org/doc/pdf/851.pdf (1.03.2013). 
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W badaniu z 2012 roku przeprowadzonym na zlecenie Unii Europejskiej 
przez Ch. Hamz 4 wskazano pi  g ównych obszarów barier aplikacji o rodki
Unii Europejskiej: 

1. Otoczenie regulacyjne – w tym obszarze g ówn  barier  jest zmienia-
j ce si  prawo, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym. 

2. Otoczenie finansowe – autorzy w tej cz ci wskazali na spó nion  re-
fundowalno  wydatków jako g ówn  barier .

3. Otoczenie administracyjne – w tym obszarze lista zidentyfikowanych 
barier jest najd u sza: krótki czas sk adania wniosków od og oszenia
konkursu, brak transparentno ci, zbyt cis e regulacje formalne, brak 
know-how oraz zasobów do aplikacji (w organizacjach). 

4. Projekty transgraniczne – w zakresie projektów transgranicznych jako 
najwa niejsz  barier  wskazano brak znajomo ci j zyków obcych, 
trudno  w znalezieniu partnera oraz niech  do wspó pracy. 

5. Do pozosta ych barier zaliczono: brak zaufania mi dzy podmiotami 
prywatnymi i publicznymi, zbyt rygorystyczne kontrolowanie cz ci
formalnej wniosku, brak elastyczno ci w renegocjacjach wniosku oraz 
brak monitoringu jeszcze w trakcie realizacji wniosku. 

Na bazie bada  sformu owano nast puj ce obszary postulowanych zmian: 
– wcze niejsze wyp acanie rodków,
– wprowadzanie zmian powinno odbywa  si  jedynie na pocz tku proce-

su aplikacyjnego, 
– dokumentacja powinna by  standardowa w mo liwie najwi kszej licz-

bie projektów realizowanych przy wsparciu UE, 
– nacisk powinien by  po o ony na rezultaty, a nie na kwestie formalne, 
– powinno nast pi  rozwini cie definicji M P (aktualnie jest zbyt sztywna), 
– przy pieszenie i uelastycznienie procesu decyzyjnego, 
– dostosowanie systemów finansowych krajów cz onkowskich do proce-

su przyznawania funduszy UE, 
– uproszczenie procedur, 
– proliferacja dobrych praktyk, 
– lepsze planowanie procesu aplikacyjnego (zapewnienie czasu na przy-

gotowanie wniosków), 

                                                          
4  Ch. Hamza, Barriers for Applicants for Struktural Funding, Metis, http://www.europarl. 

europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/pe474525_xm_/pe474525_xm_en.pdf (1.03.2013). 



Postulowane zmiany w zakresie aplikacji o fundusze pomocowe… 261

Wnioski z prezentowanych bada  w du ej cz ci potwierdzaj  wyniki ba-
da  przeprowadzonych w Polsce w 2012 roku.  

2. Obszary zmian w aplikacji o fundusze Unii Europejskiej na rozwój  
 turystyki – wyniki bada

Badania przeprowadzono w 31 urz dach gmin w województwach zachod-
niopomorskim i lubuskim. Liczba gmin obj tych badaniem by a ograniczona 
przez bud et przeznaczony na badania. Badania przeprowadzono w 21 gminach 
województwa zachodniopomorskiego i 10 lubuskiego. W tabeli 1 przedstawio-
no podstawowe informacje na temat obu województw. 

Tabela 1 

Podstawowe informacje dotycz ce województw zachodniopomorskiego i lubuskiego 

 Zachodniopomorskie Lubuskie ZP (%) LB (%) 
Ludno  1 693 072 1 011 024 63% 37% 
Obszar (km2) 22 892 13 987 62% 38% 

Liczba turystów* 1,8 0,433333 81% 19% 
Liczba gmin 114 80 58% 42% 
Liczba badanych gmin 21 10 65% 35% 

ZP – zachodniopomorskie, LB – lubuskie 
* rednia liczba krajowych podró y Polaków w latach 2005–2010.  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki. 

Ze wzgl du na wieloaspektowy charakter przedmiotu bada  jako metod
badawcz  wybrano wywiad pog biony. Badania przeprowadzane by y w sie-
dzibach urz dów gmin. Respondentami by y osoby zajmuj ce si  tworzeniem 
wniosków oraz nadzorem nad realizowanymi projektami wspó finansowanymi 
ze rodków UE. Ze wzgl du na bardzo ró ne struktury organizacyjne gmin by y
to osoby na ró nych stanowiskach pracuj ce w ró nych departamentach. W a -
ciwe badania zosta y poprzedzone pilota em w 4 gminach województwa za-
chodniopomorskiego. Badania przeprowadzono w czerwcu 2012 roku. 

Jednym z g ównych celów prowadzonych bada  by a identyfikacja obsza-
rów zmian w aplikacji o rodki UE. W trakcie bada  pilota owych zidentyfi-
kowano nast puj ce obszary: 
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– terminy og aszania konkursów, 
– konstrukcja wniosku, 
– procedura rozliczania wniosku, 
– kontrola realizacji wniosku, 
– zmiany za o e  projektu, 
– refundacja wydatków, 
– wsparcie merytoryczne, 
– inne.
Procedura mo liwo ci zmian oceniana by a w nast puj cy sposób: doko-

nano wst pnej selekcji potencjalnych zmian, o które zapytano respondentów, 
prosz c o ocen  (w kategorii: „nie wymaga zmian”, „cz ciowe zmiany”, „zna-
cz ce zmiany” oraz „nie dotyczy”). Równie  w przypadku obszarów zmian lista 
nie by a zamkni ta (respondenci mogli j  uzupe ni ).

W tabeli 2 przedstawiono wyniki ankiet w zakresie barier w korzystaniu ze 
rodków UE na rozwój turystyki. 

Tabela 2 

Obszary zmian w zakresie przyznawania rodków z funduszy UE w badanych gminach 

nie
wymaga 
zmian 

cz cio-
we

zmiany 

znacz ce
zmiany 

nie
dotyczy 

n

%
odpo-
wiedzi

„wyma-
ga

zmian” 
refundacja wydatków 6 7 16 2 29 79 
procedura rozliczania wniosku 7 12 12 0 31 77 
konstrukcja wniosku 10 16 5 0 31 68 
kontrola realizacji wniosku 10 11 7 3 28 64 
zmiany za o e  projektu 11 9 8 3 28 61 
wsparcie merytoryczne 14 11 4 2 29 52 
terminy og aszania konkursów 16 10 4 1 30 47 

% odpowiedzi „wymaga zmian” jest stosunkiem sumy odpowiedzi „cz ciowe zmiany” i „znacz ce zmiany” 
do n (sumy wszystkich odpowiedzi pomniejszonych o odpowiedzi „nie dotyczy”). 

ród o: opracowanie w asne.

Obszarami, które ankietowani najcz ciej wskazywali jako wymagaj ce
zmian, s  refundacja wydatków, procedura rozliczania wniosku oraz mo liwo
zmian w konstrukcji wniosku. Jedynie w zakresie terminów og aszania konkur-
sów wi kszo  respondentów nie wskaza a konieczno ci wprowadzenia zmian, 
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natomiast we wszystkich pozosta ych obszarach wi kszo  wskaza a na tak
konieczno .

Pozosta e obszary zmian postulowane przez respondentów by y bardzo 
zró nicowane. Z jednej strony wskazywano na wi ksz  elastyczno  procedur 
i „wyrozumia o  urz dników”, a z drugiej – na konieczno  wprowadzenia 
jasnych i przejrzystych procedur („poszczególne instytucje w ró ny sposób 
oceniaj  projekty”), a nawet wi kszej liczby kontroli w trakcie realizacji projek-
tu. Cz  respondentów wskazywa a na konieczno  wprowadzenia licznych 
zmian, ale kilku twierdzi o, e najwi ksz  warto ci  s  procedury, które si  nie 
zmieniaj  („do tej pory przy ka dym wniosku obowi zywa y nowe zasady”). 
Do najcz ciej postulowanych zmian nale a o ograniczenie dublowania doku-
mentów, ograniczenie biurokracji w ca o ci oraz lepsza wspó praca z urz dem 
marsza kowskim („dotychczas mo liwy jest kontakt tylko do godziny 13”). 

3. Obszary zmian w zakresie aplikacji o fundusze Unii Europejskiej  
 na rozwój turystyki w przedsi biorstwach turystycznych 

Badania przeprowadzone w ród przedstawicieli gmin zosta y uzupe nione
badaniami w ród przedsi biorców. W badanych gminach utworzono baz  da-
nych przedsi biorstw zawieraj c  nazw  przedsi biorstwa, jego profil dzia al-
no ci oraz dane teleadresowe. Za pomoc  platformy LimeSurvey (wersja 1.87 
+ Build 8518) umieszczonej na stronie Wydzia u Zarz dzania i Ekonomiki 
Us ug (www.wzieu.pl) przes ano zaproszenie do wype nienia ankiety do ponad 
270 przedsi biorców. Otrzymano 36 odpowiedzi (to jest 13,3%), co w przypad-
ku ankiety wys anej za pomoc  narz dzi internetowych nale y uzna  za wynik 
zadowalaj cy. 30% odpowiedzi (11) otrzymano z województwa lubuskiego,  
a 70% z województwa zachodniopomorskiego. Badania wykonano na prze o-
mie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku. 

Przedsi biorców poproszono o wskazanie maksymalnie trzech najistotniej-
szych obszarów zmian w aplikacji o rodki UE. Wyniki przedstawiono na ry-
sunku 1. 

Cztery potencjalne obszary aplikacji o fundusze UE otrzyma y podobn
liczb  wskaza  (wsparcie merytoryczne, refundacja wydatków, procedura rozli-
czania wniosku i konstrukcja wniosku), podczas gdy pozosta e obszary by y
zdecydowanie rzadziej wskazywane. Pytanie skonstruowane by o w podobny 
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sposób w odniesieniu do przedsi biorców i przedstawicieli samorz du gminne-
go. Zestawienie rang odpowiedzi przez obie grupy przedstawia tabela 3.  

3

6

7

14

16

17

18

0 5 10 15 20

Kontrola realizacji wniosku

Trudno zmieni  za o enia projektu

Terminy og aszania konkursów

Wsparcie merytoryczne

Spó niona refundacja wydatków

Konstrukcja wniosku

Procedura rozliczania wniosku

Rys. 1. Obszary aplikacji o fundusze UE, w których ankietowani wprowadziliby zmia-
 ny (maksymalnie 3 odpowiedzi) 

ród o: opracowanie w asne.

Tabela 3 

Rangi obszarów usprawnienia w aplikowaniu o rodki UE  

na rozwój turystyki w ród przedsi biorców oraz przedstawicieli gmin 

Zidentyfikowane obszary  
usprawnienia 

Procent odpowiedzi  
„wymaga zmian 

(cz ciowych  
lub znacz cych)”

Ranga

Ocena przedsi -
biorców (liczba 
wskaza  danej 

cechy)

Ranga

spó niona refundacja wydatków 79% 1 16 3 
procedura rozliczania wniosku 77% 2 18 1 
konstrukcja wniosku 68% 3 17 2 
kontrola realizacji wniosku 64% 4 3 7 
zmiany za o e  projektu 61% 5 6 6 
wsparcie merytoryczne 52% 6 14 4 
terminy og aszania konkursów 47% 7 7 5 

ród o: opracowanie w asne.

Pojawia si  pytanie, na ile zestaw wskazanych obszarów przez grup
przedstawicieli gmin i przedsi biorców jest to samy. Aby oceni  korelacj  po-
mi dzy odpowiedziami przedsi biorców i przedstawicieli samorz du terytorial-
nego na temat barier w korzystaniu ze rodków UE na rozwój turystyki, poli-
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czono wspó czynnik korelacji rang Spearmana. Dane do oblicze  prezentuje 
tabela 3. 

Wspó czynnik korelacji rang Spearmana przyjmuje warto ci w przedziale 
< –1; 1 >. Je eli dwa uporz dkowania s  w pe ni zgodne, wspó czynnik przyj-
muje warto  1, je eli przeciwne – warto  –1, a je eli zbie no  uporz dkowa
jest losowa, to warto  wspó czynnika korelacji rangowej jest bliska zeru5.
Wspó czynnik Spearmana okre lony jest wzorem: 

* *

1
2

6
1

( 1)

n

i i
i

s

x y
r

n n
,

gdzie:
i  –  numer obserwacji, 
n  –  liczba obserwacji, 
xi

*  –  ranga przyporz dkowana i-tej realizacji zmiennej X, 
yi

*  –  ranga przyporz dkowana i-tej realizacji zmiennej Y. 

Obliczenia dla analizowanego przyk ady wykaza y, e:

0,5714
)17(7

246
1

2sr .

Warto  krytyczna dla wspó czynnika korelacji rang Spearmana dla n = 7  
i  = 0,05 wynosi 0,7866, a zatem równie  w tym przypadku nale y stwierdzi ,
e zbie no  uporz dkowa  jest losowa. Trzy najcz ciej wskazywane obszary 

s  jednak to same w obu badanych grupach. Najwi ksze ró nice zanotowano 
w przypadku kontroli realizacji wniosku, który to obszar wed ug ankietowanych 
przedsi biorców w najmniejszym stopniu wymaga zmian. W pozosta ych przy-
padkach ró nica w randze wynios a nie wi cej ni  2.

                                                          
5  Por. S. Kot, J. Jakubowski, A. Soko owski, Statystyka, Difin, Warszawa 2011,  

s. 299–301. 
6  Por. ibidem, s. 300. 
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Podsumowanie

Obie grupy badanych respondentów wskaza y na podobne postulowane 
zmiany w procesie aplikacyjnym o fundusze europejskie w zakresie turystyki. 
Wyniki bada  w du ej cz ci pokrywaj  si  z prezentowanymi wynikami bada
w cz ci teoretycznej. Ograniczenie biurokracji oraz wcze niejsze wyp acanie
przyznanych rodków s  najwa niejszymi postulatami. Z tego wzgl du dalsze 
badania w tym obszarze powinny obj  wypracowanie mierników biurokracji 
w odniesieniu do procesu aplikacyjnego o fundusze UE (liczba pyta  we wnio-
sku, liczba za czników, czas rozpatrywania wniosku itp.). Pozwoli oby to na 
pomiar wprowadzanych przez administracj  zmian w procesie aplikacyjnym. Ze 
wzgl du na malej c  warto  pieni dza w czasie wcze niejsze wyp aty rodków
pomocowych oznaczaj , de facto, zwi kszenie dotacji. Z tego wzgl du w dal-
szych badaniach powinno si  uwzgl dni  pytanie o to, czy ankietowani prefe-
rowaliby ni sz  dotacj  wyp acon  wcze niej, czy wy sz  – pó niej. Osobnym 
problemem w tym przypadku by oby ustalenie odpowiedniej stopy procentowej.  

Dalsze badania w zakresie zmian powinny ponadto uwzgl dni  specyfik
aplikacji o fundusze unijne w zakresie turystyki. Zaprezentowane wyniki bada
w du ej cz ci s  spójne z prezentowanymi wynikami bada  przeprowadzonych 
w ród wszystkich aplikuj cych. Nawet je li uwzgl dni  ró nice w zastosowanej 
metodologii bada , to wyj ciowa hipoteza powinna zak ada  brak ró nic
w usprawnianiu procesu aplikacyjnego w projektach zwi zanych z turystyk
i pozosta ych.  
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IMPROVEMENTS IN APPLICATION FOR EU TOURISM RELATED FUNDS. 

THE CASE OF WEST POMERANIA AND LUBUSKIE PROVICE, POLAND 

Summary

The paper presents results of the survey conducted among both representatives of 

communes and tourism industry entrepreneurs. The aim of the survey was identification 

of potential improvements to application for EU funds in the field of tourism. Paper 

shows that potential improvements among those two groups are correlated. Both groups 

pointed that most important areas where improvements in application process for EU 

funds can be made are: financial procedures, payment delays and construction of appli-

cation form. 

Keywords: EU funds, application improvement, West Pomerania, Lubuskie, tourism 

Translated by Adam Pawlicz 
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POTENCJA Y I BARIERY ROZWOJOWE  
JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014–2020 

Streszczenie 

Celem niniejszego artyku u by o okre lenie potencja ów jednostek samorz du te-

rytorialnego w zakresie przedsi wzi  przewidzianych do realizacji w ramach perspek-

tywy finansowej UE na lata 2014–2020 po okre leniu potencja ów, którymi dysponuj

poszczególne jednostki samorz du terytorialnego. Kolejnym etapem by o zdiagnozo-

wanie barier zwi zanych z wykorzystaniem i wzmocnieniem potencja u jednostek sa-

morz du terytorialnego. W badaniu udzia  wzi y wszystkie gminy i powiaty1 woje-

wództwa zachodniopomorskiego. Spo ród 111 gmin województwa zachodniopomor-

skiego, 18 powiatów i 3 miast na prawach powiatu odpowiedzi udzieli o 68 jednostek 

samorz du terytorialnego: 55 gmin, 10 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. 

S owa kluczowe: potencja , bariery rozwoju, jednostka samorz du terytorialnego, per-
spektywa finansowa 

                                                          
1  W tym równie  miasta na prawach powiatu. 
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Wprowadzenie

W pa dzierniku 2011 roku Komisja Europejska przedstawi a propozycje 
dotycz ce polityki spójno ci na lata 2014–2020. Zgodnie z nimi nadrz dnym 
celem interwencji funduszy strukturalnych ma by  realizacja celów i za o e
Strategii Europa 20202. Konsekwencj   tego jest to, e wsparcie uzyskane w ra-
mach polityki spójno ci b d  mog y uzyska  wy cznie te przedsi wzi cia,
które realizuj  priorytety Strategii Europa 2020 oraz wpisuj  si  w obszary te-
matyczne interwencji funduszy strukturalnych w latach 2014–2020. 

Zgodnie z przyj t  zasad  koncentracji tematycznej oraz towarzysz c  jej 
zasad  koncentracji rodków 50% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego zostanie przeznaczonych na realizacj  projektów w ramach ob-
szarów: „badania i dzia alno  inwestycyjna”, „konkurencyjno  ma ych i red-
nich przedsi biorstw” oraz „przej cie na gospodark  niskoemisyjn ”, a 20% 
rodków z Europejskiego Funduszu Spo ecznego b dzie przeznaczone na reali-

zacj  projektów w obszarze „w czenie spo eczne i zwalczanie ubóstwa”3. Obok 
wy ej wymienionej koncentracji tematycznej, w polityce spójno ci w nowej 
perspektywie b dzie dominowa a idea wzmacniania zdiagnozowanych poten-
cja ów rozwojowych, na których ma by  oparty rozwój regionalny. Oznacza to 
konieczno  wyznaczenia regionalnych specjalizacji (inteligentne specjaliza-
cje), na których potencjale bazowa  b d  procesy rozwojowe stymulowane  
i wzmacniane przez rodki z funduszy strukturalnych4.

W tym kontek cie celem niniejszego artyku u by o okre lenie potencja ów
jednostek samorz du terytorialnego w zakresie przedsi wzi  przewidzianych 
do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Po 
okre leniu potencja ów, którymi dysponuj  poszczególne jednostki samorz du
terytorialnego, kolejnym etapem jest zdiagnozowanie barier zwi zanych z wy-
korzystaniem i wzmocnieniem potencja u jednostek samorz du terytorialnego.  

                                                          
2  Wi cej na temat Strategii Europa 2020 mo na znale  mi dzy innymi na stronie: 

ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (10.02.2013).
3 ec.europa.eu/regional_policy/.../regulation2014_leaflet_pl.pdf (10.02.2013).
4 http://www.rpo.wzp.pl/rpo/zachodniopomorskie_2020/wiadomosci/p-r-m-a-16121

/wiadomosci.htm (10.02.2013). 



Potencja y i bariery rozwojowe jednostek samorz du terytorialnego… 271

1. Charakterystyka próby badawczej 

W badaniu udzia  wzi y wszystkie gminy i powiaty5 województwa za-
chodniopomorskiego. Spo ród 111 gmin, 18 powiatów i 3 miast na prawach 
powiatu województwa zachodniopomorskiego odpowiedzi udzieli o 68 jedno-
stek samorz du terytorialnego: 55 gmin, 10 powiatów i 3 miasta na prawach 
powiatu. Z terenu ka dego powiatu województwa zachodniopomorskiego od-
powiedzi udzieli a przynajmniej jedna gmina. Oznacza to, e stopie  zwrotu 
wys anych ankiet wyniós :

1. w grupie gmin – 50,45%, 
2. w grupie powiatów  – 55,55%,  
3. w grupie miast na prawach powiatu – 100%. 
Uk ad terytorialny gmin, które odes a y wype nione ankiety,  prezentuje tabela 1. 

Tabela 1 

Uk ad terytorialny gmin województwa zachodniopomorskiego,  
które odes a y wype nione ankiety 

Powiat 
Stopie  zwrotu 

w skali 
powiatu

Gminy 

goleniowski 5/6 Goleniów, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica 

gryfi ski 7/9 
Banie, Boleszkowice, Cedynia, Mieszkowie, Stare Czar-
nowo, Trzci sko-Zdrój, Widuchowa 

kamie ski 1/7 Mi dzyzdroje, 
policki 3/4 Dobra, Nowe Warpno, Police 
bia ogardzki 1/4 Bia ogard
drawski 2/6 Wierzchowo, Z ocieniec
ko obrzeski 3/7 miasto Ko obrzeg, gmina Ko obrzeg, Ustronie Morskie 
koszali ski 3/8 B dzino, Manowo, Mielno 
s awie ski 4/6 Malechowo, miasto S awno, gmina S awno, Postomino 
szczecinecki 2/6 Barwice, miasto Szczecinek 
widwi ski 3/6 Po czyn-Zdrój, R bano, gmina widwin

wa ecki 1/5 Cz opa
choszcze ski 5/6 Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krz cin, Pe czyce 
gryficki 3/5 Karnice, P oty, Trzebiatów 
obeski 1/5 obez

my liborski 4/5 Barlinek, D bno, My libórz, Nowogródek Pomorski 
pyrzycki 4/6 Bielice, Kozienice, Przelewice, Pyrzyce 
stargardzki 3/10 Kobylanka, Marianowo, miasto Stargard Szczeci ski

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

                                                          
5  W tym równie  miasta na prawach powiatu. 
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Na podstawie danych z tabeli 1 mo na stwierdzi , e spo ród gmin naj-
wi kszy stopie  zwrotu mia  miejsce na terenie powiatów choszcze skiego
i goleniowskiego i wyniós  on a  83% wszystkich gmin z terenu tych powiatów. 
Natomiast najni szy poziom zwrotu wyst pi  na terenie powiatu kamie skiego
– 14% oraz na terenie powiatów: wa eckiego i obeskiego (20%). 

Uk ad terytorialny powiatów, które odes a y wype nione ankiety, prezentu-
je tabela 2. 

Tabela 2 

Uk ad terytorialny powiatów, które odes a y wype nione ankiety 

Subregion
Stopie  zwrotu

w skali
subregionu

Powiaty 

Szczeci ski 4/5 kamie ski, policki, gryfi ski, miasto winouj cie
Koszali ski 4/9 koszali ski, miasto Koszalin, szczecinecki, widwi ski, 
Stargardzki 4/6 choszcze ski, obeski, my liborski, pyrzycki 
Szczecin 1/1 miasto Szczecin 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

W ród powiatów najwi kszy stopie  zwrotu wys anych ankiet mia  miej-
sce na terenie subregionu szczeci skiego (80%). Z kolei najmniejszy poziom 
zwrotu wyst pi  na terenie subregionu koszali skiego i wyniós  44%.  

2. Identyfikacja potencja ów i barier rozwojowych jednostek samorz du
 terytorialnego na terenie województwa zachodniopomorskiego 

Poprzez potencja  rozwojowy, który jest przedmiotem niniejszej analizy, 
rozumie  nale y zasoby jednostki, które wynikaj  z korzystnych uwarunkowa .
Zasoby te powinny umo liwia  rozwój gospodarczy, spo eczny oraz infrastruk-
turalny danej gminy, powiatu lub miasta na prawach powiatu. Potencja  jedno-
stek samorz du terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego zosta
rozpatrzony w uj ciu terytorialnym, czyli w skali poszczególnych powiatów. 
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2.1.  Identyfikacja g ównych grup potencja ów rozwojowych w skali powiatowej 

Ze wzgl du na potencja y rozwojowe jednostek samorz du terytorialnego 
z województwa zachodniopomorskiego, jednostki te mo na podzieli  na dwie 
grupy. Do pierwszej nale y zaliczy  te podmioty, które swój rozwój opar y na 
specjalizacji potencja ów. Jednostki samorz du terytorialnego, które przyj y
strategi  specjalizacji przedstawia tabela 3. 

Tabela 3 

Potencja y g ówne i wspieraj ce na terenie powiatów, które podj y decyzj  o rozwoju 

dzi ki specjalizacji potencja ów rozwojowych 

Powiat Potencja  g ówny 
Potencja y
wspieraj ce

czny 
udzia

potencja ów
[w %]6

1 2 3 4 

drawski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 
a) rodowisko naturalne 
b) sie  transportowa 

83

ko obrzeski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) po o enie geograficzne – 

nadmorskie
89

koszali ski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) po o enie geograficzne 
c) sie  transportowa 

88

s awie ski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) po o enie geograficzne – 

nadmorskie
c) sie  transportowa 

84

widwi ski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) zasoby istniej ce
c) sie  transportowa 

70

miasto Koszalin 
po o enie

geograficzne na szlaku 
komunikacyjnym 

a) sie  transportowa –
powietrzna

b) infrastruktura – 
przemys owa

73

choszcze ski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 
a) rodowisko naturalne 
b) sie  transportowa 

87

gryficki 
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) po o enie geograficzne 
c) sie  transportowa 

84

                                                          
6 czny udzia  potencja ów uwzgl dnia ilo ciowy i jako ciowy udzia  potencja ów z da-

nej grupy i grup wspieraj cych, po uwzgl dnieniu rangi potencja u w stosunku do wszystkich 
zg oszonych potencja ów. Udzia  ten zosta  ustalony na podstawie metody punktowej. 
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1 2 3 4 

pyrzycki 
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) inne zasoby istniej ce
c) sie  transportowa 
d) rolnictwo i przemys

80

gryfi ski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) sie  transportowa 
c) po o enie geograficzne – 

przygraniczne 
d) inne

76

kamie ski
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) po o enie geograficzne 
b) rodowisko naturalne 
c) zasoby istniej ce – wody 

geotermalne
d) sie  transportowa 

92

policki
atrakcyjno

turystyczna powiatu 

a) rodowisko naturalne 
b) po o enie geograficzne – 

przygraniczne 
c) sie  transportowa 

91

miasto 
winouj cie

atrakcyjno
turystyczna powiatu 

a) po o enie geograficzne – 
nadmorskie

b) sie  transportowa 
71

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

Z zaprezentowanej tabeli 3 wynika, e najcz ciej powtarzanym, g ównym 
potencja em akcentowanym przez jednostki samorz du terytorialnego jest 
atrakcyjno  turystyczna. Potencja ami wspieraj cymi najcz ciej s : rodowi-
sko naturalne, sie  transportowa, po o enie geograficzne przygraniczne lub 
nadmorskie oraz zasoby istniej ce. Pewn  odr bno , w stosunku do pozosta-
ych wymienionych powiatów, mo na zaobserwowa  w mie cie na prawach 

powiatu – w Koszalinie. W przypadku tej jednostki potencja em rozwojowym 
nie jest atrakcyjno  turystyczna, ale po o enie geograficzne na szlaku komuni-
kacyjnym. Stanowi to ewenement w porównaniu do pozosta ych powiatów, 
które zdecydowanie akcentuj  mo liwo ci rozwoju gospodarczego przy wyko-
rzystaniu posiadanych walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych. 

Do drugiej grupy jednostek samorz du terytorialnego mo na zaliczy  te, 
które wybra y dywersyfikacj  potencja ów rozwojowych. Jednostki te prezentu-
je tabela 4. 
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Tabela 4 

Potencja y rozwojowe na terenie powiatów,  

które wybra y zdywersyfikowan  strategi  rozwoju 

Powiat
Potencja  nr 1 
i jego udzia

[w %] 

Potencja  nr 2 
i jego udzia

[w %] 

Potencja  nr 3 
i jego udzia

[w %] 

Potencja  4 
i jego udzia

[w %] 

sie
transportowa

inne – zwi zane
z popraw  walorów 

rekreacyjnych
jednostki

infrastruktura 
przemys owabia ogardzki 

41 35 24 

rodowisko 
naturalne

inne – zwi zane
z rozwojem zasobów 

ludzkich

infrastruktura 
przemys owa

sie  transportowa
i po o enie
na szlaku  

komunikacyjnym 
szczecinecki

44 23 21 12 
rodowisko 
naturalne

infrastruktura  
przemys owa

inne – infrastruktura 
technicznawa ecki

33,3 44,3 22,4 
rodowisko 
naturalne

rolnictwo inne sie  drogowa 
obeski

34 28 21 17 
rodowisko 
naturalne
i rekreacja 

infrastruktura  
przemys owa

po o enie geogra-
ficzne i sie  trans-

portowa 
inne

my liborski

39 19 29 13 

rodowisko 
naturalne

po o enie geogra-
ficzne i sie  trans-

portowa 
inne

infrastruktura 
przemys owastargardzki

34 32 21 13 

infrastruktura 
przemys owa

rodowisko  
naturalne

po o enie geogra-
ficzne – na szlaku 
komunikacyjnym 

sie
transportowagoleniowski

36 33 21 10 
sie

transportowa
infrastruktura  
przemys owa

rodowisko  
naturalne

inne – infrastruk-
tura o wiatowa

miasto  
Szczecin

47 33 13 7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

W grupie powiatów, które wybra y zdywersyfikowan  strategi  rozwoju, 
dominuj  trzy podstawowe grupy potencja ów zwi zane z:

– rodowiskiem naturalnym,  
– infrastruktur  przemys ow ,
– sieci  transportow  (lub sieci  transportow  razem z po o eniem geo-

graficznym).  
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Powiaty ró ni  si  mi dzy sob  jedynie procentowym udzia em poszcze-
gólnych grup potencja ów oraz, ewentualnie, wyst pieniem dodatkowej grupy, 
specyficznej dla danego powiatu. Udzia  potencja ów zwi zanych ze rodowi-
skiem naturalnym waha  si  od 13% na terenie miasta Szczecina do 44%  
w powiecie szczecineckim. Udzia  infrastruktury przemys owej zawiera  si
w przedziale od 13% na terenie powiatu stargardzkiego do 44,3% w powiecie 
wa eckim. Z kolei udzia  potencja u dotycz cego sieci transportowej (lub sieci 
transportowej i po o enia geograficznego na szlaku komunikacyjnym) wynosi
od 12% na terenie powiatu szczecineckiego do 47% w mie cie Szczecinie. 

2.2. Identyfikacja g ównych barier utrudniaj cych wykorzystanie potencja u

 jednostek samorz du terytorialnego 

Bariery, które utrudniaj  wykorzystanie potencja u rozwojowego, wskaza-
ne przez jednostki samorz du terytorialnego mo na podzieli  na cztery grupy 
zwi zane z: 

1. ochron rodowiska,
2. po o eniem geograficznym, 
3. rolnictwem, 
4. inne.
Bariery zwi zane ze rodowiskiem naturalnym wymienione przez jednost-

ki samorz du terytorialnego, prezentuje tabela 5. 
Tabela 5 

Bariery, które utrudniaj  wykorzystanie potencja u rozwojowego
wskazane przez jednostki samorz du terytorialnego z województwa  

zachodniopomorskiego w roku 2012 zwi zane ze rodowiskiem naturalnym 

Grupa barier 
rodowiskowych 

Bariera

1 2 

Zwi zane
z wodami 

ródl dowymi 
i morskimi 

nieuregulowana gospodarka wodno- ciekowa na znacznej powierzchni gmin 

brak wspó pracy pomi dzy gminami, który utrudnia zagospodarowanie akwenów znajduj cych 

si  na terenie kilku jednostek 

brak planów zagospodarowania przestrzennego dla powierzchni znacznej liczby gmin województwa 

ograniczenia dotycz ce mo liwo ci wykorzystania terenów podlegaj cych ochronie w ramach 

programu Natura 2000 

niska wiadomo  ekologiczna spo ecze stwa 

zanieczyszczenie wód wyst puj ce na terenie gmin województwa 

niewystarczaj ca infrastruktura techniczna umo liwiaj ca gospodarcze wykorzystanie wód 

ródl dowych i morskich (pomosty, przystanie, baza noclegowo-gastronomiczna) 

s aba dost pno  komunikacyjna (brak lub z y stan techniczny dróg dojazdowych, brak parkingów) 
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1 2 

Zwi zane
z lasami 

i zasobami 
le nymi do 

wykorzystania 
gospodarczego

nieuregulowana gospodarka wodno- ciekowa na znacznej powierzchni gmin 

s aba dost pno  komunikacyjna (brak lub z y stan techniczny dróg dojazdowych, brak parkin-

gów) 

niska wiadomo  ekologiczna spo ecze stwa 

ograniczenia dotycz ce mo liwo ci wykorzystania terenów podlegaj cych ochronie w ramach  

Programu Natura 2000 

ograniczona baza noclegowo-gastronomiczna 

niski potencja  przetwórstwa drzewnego wyst puj cy na terenie województwa 

Zwi zane
z bioró no-
rodno ci

fauny i flory 

nieuregulowana gospodarka wodno- ciekowa na znacznej powierzchni gmin 

s aba dost pno  komunikacyjna (brak lub z y stan techniczny dróg dojazdowych, brak parkin-

gów) 

ograniczona baza noclegowo-gastronomiczna 

ograniczenia dotycz ce mo liwo ci wykorzystania terenów podlegaj cych ochronie w ramach 

Programu Natura 2000 

brak lub ograniczony dost p do informacji o posiadanych zasobach 

brak infrastruktury umo liwiaj cej wyeksponowanie walorów przyrodniczych 

brak nale ytej opieki nad licznymi parkami dworskimi i miejskimi 

daleko posuni ta eutrofizacja oczek wodnych i jezior 

zanieczyszczenie wód, gruntów i powietrza, które negatywnie wp ywaj  na liczebno  i ró no-

rodno  wyst puj cych fauny i flory  

inne

nieuregulowana gospodarka wodno- ciekowa na znacznej powierzchni gmin 

s aba dost pno  komunikacyjna (brak lub z y stan techniczny dróg dojazdowych, brak parkin-

gów) 

ograniczona baza noclegowo-gastronomiczna 

ograniczenia dotycz ce mo liwo ci wykorzystania terenów podlegaj cych ochronie w ramach 

Programu Natura 2000 

nieuregulowana gospodarka odpadami sta ymi 

nieefektywne systemy ciep ownicze wyst puj ce w miastach i miasteczkach województwa 

zanieczyszczenie wód, gruntów i powietrza, które negatywnie wp ywaj  na liczebno  i ró no-

rodno  wyst puj cych fauny i flory  

niewystarczaj ca baza wypoczynkowo-rekreacyjna 

niewystarczaj ca infrastruktura turystyczna na terenie gmin województwa 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

Ograniczenia zwi zane z po o eniem geograficznym s  kolejn  grup  ba-
rier wp ywaj cych na potencja  rozwojowy jednostek samorz du terytorialnego. 
Bariery te, wskazane przez jednostki samorz du terytorialnego, prezentuje tabela 6. 
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Tabela 6 

Bariery ograniczaj ce potencja  rozwojowy jednostek samorz du terytorialnego  

województwa zachodniopomorskiego w roku 2012  

zwi zane z po o eniem geograficznym 

Grupa barier 
zwi zanych z po o e-
niem geograficznym 

Bariera

Po o enie geograficzne 
– nadmorskie 

niewystarczaj ca infrastruktura pla owa
niska estetyka miejscowo ci nadmorskich 
utrudniony dojazd do miejscowo ci nadmorskich, niedro na ko-
munikacja, brak parkingów 
ma a liczba ciep ych i s onecznych dni, sezonowo
w wielu nadmorskich miejscowo ciach brak infrastruktury 
portowej
plany budowy elektrowni j drowej i innych obiektów uci li-
wych z turystycznego punktu widzenia 
nieprzystosowana do obs ugi ruchu turystycznego baza kultu-
ralna
s aba infrastruktura sportowa 
zaniedbane zabytki 
niewystarczaj ca baza noclegowo-gastronomiczna 
nieuregulowana gospodarka wodno- ciekowa na powierzchni 
znacznej liczby gmin 
niewystarczaj ca infrastruktura turystyczna 
niszcz ce dzia anie wody 

Po o enie
geograficzne – 

na szlaku
komunikacyjnym 

z y stan techniczny infrastruktury drogowej 
du a odleg o  pomi dzy dworcem PKP i PKS 
z y stan techniczny taboru komunikacji zbiorowej 
niewystarczaj cy standard drogi krajowej E 28 
zbyt ma a liczba po cze  kolejowych 
niewystarczaj ca infrastruktura turystyczna 
niewystarczaj ca baza noclegowo-gastronomiczna 

Po o enie geograficzne 
– inne 

blisko  i ekspansja pobliskich aglomeracji miejskich 
infrastruktura niedostosowana do potrzeb osób niepe nospraw-
nych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

Tabela 7 prezentuje ograniczenia potencja u rozwojowego jednostek samo-
rz du terytorialnego zwi zane z rolnictwem. 
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Tabela 7 

Bariery ograniczaj ce potencja  rozwojowy jednostek samorz du terytorialnego  

województwa zachodniopomorskiego w roku 2012 zwi zane z rolnictwem 

Grupa barier 
zwi zanych  

z rolnictwem 
Bariera

rolnictwo – silne 
podmioty przetwór-
cze i produkcyjne 

zbyt ma a liczba podmiotów, które przetwarzaj  wytworzone  
na miejscu produkty rolne  
brak sta ych miejsc pracy dla lokalnej ludno ci
brak planowanych, stabilnych potrzeb rynku 
brak w regionie kapita u, który mo na przeznaczy  na rozwój 
przemys u przetwórczego 

rolnictwo ekolo-
giczne – nieschemi-

zowane uprawy 

ma a wiedza rolników dotycz ca aspektów ekologicznych 
niskie zainteresowanie rolników uprawami ekologicznymi 
ograniczenia dotycz ce mo liwo ci wykorzystania terenów podle-
gaj cych ochronie w ramach Programu Natura 2000 
s aba promocja posiadanych zasobów 

rolnictwo – inne 

du e rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
niska znajomo  j zyków obcych w ród osób zajmuj cych si
dzia alno ci  agroturystyczn
z y stan techniczny infrastruktury drogowej 
niska aktywno  inwestycyjna tak zwanych ma ych rolników 
brak stowarzysze , grup producenckich, które kszta towa yby we-
wn trzn  polityk  roln  gminy oraz promowa y lokalne rolnictwo 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

Ostatni  grup  czynników ograniczaj cych potencja  rozwojowy jednostek 
samorz du terytorialnego s  inne czynniki. Ich wykaz prezentuje tabela 8. 

Tabela 8 

Inne bariery ograniczaj ce potencja  rozwojowy jednostek samorz du terytorialnego 

województwa zachodniopomorskiego w roku 2012 

Inne grupy barier Bariera 
1 2 

Zasoby istniej ce – 
warunki wietrzne 

brak planów zagospodarowania przestrzennego dla powierzchni 
znacznej liczby gmin województwa 



280 Ewelina Burzec-Burzy ska, Marek Tomaszewski

1 2 

Zasoby istniej ce – 
zasoby dziedzictwa 

kulturowego

z y stan techniczny obiektów zabytkowych 
brak infrastruktury wokó  obiektów (parkingów, bazy gastrono-
micznej, toalet, sklepików z pami tkami i tym podobnych) 

rybactwo i rybo-
ówstwo

niewystarczaj ce liczba i mo liwo ci podmiotów przetwarzaj cych 
ryby 
nieestetyczny wygl d cz ci wspólnych przystani rybackich 

infrastruktura
przemys owa

niewystarczaj ca ilo  uzbrojonych terenów pod inwestycje 
z y stan infrastruktury oko obiznesowej 
z y stan techniczny infrastruktury drogowej 
niedopasowanie kwalifikacji mieszka ców do potrzeb przedsi bior-
ców
trudno ci z przyci gni ciem nowych inwestorów  

sie  transportowa 

z y stan techniczny infrastruktury drogowej 
przebieg dróg wojewódzkich przez centrum miast 
wyst powanie w skich garde  komunikacyjnych, które utrudniaj
komunikacj  w regionie 

inne niewystarczaj ca infrastruktura sportowo-rekreacyjna 
negatywna opinia na temat niektórych miejscowo ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

Podsumowanie

Jak wspomniano wcze niej, jednostki samorz du terytorialnego zlokalizo-
wane na terenie województwa zachodniopomorskiego bazuj  na dwóch strate-
giach zagospodarowania posiadanych potencja ów rozwojowych. Pierwsza 
strategia opiera rozwój gospodarczy na specjalizacji potencja ów rozwojowych, 
druga –  na ich dywersyfikacji. Do jednostek samorz du terytorialnego, które 
swój rozwój opar y na strategii specjalizacji potencja ów rozwojowych, zaliczy
mo na powiaty: drawski, ko obrzeski, koszali ski, s awie ski, widwi ski,
choszcze ski, gryficki, pyrzycki, gryfi ski, kamie ski, policki oraz miasta Ko-
szalin i winouj cie. G ównym potencja em rozwojowym dla tych jednostek 
jest atrakcyjno  turystyczna powiatu. Wyj tek stanowi miasto Koszalin, dla 
którego g ównym potencja em rozwojowym jest po o enie geograficzne na 
szlaku komunikacyjnym. W ramach potencja u g ównego najcz ciej powtarza-
j cymi si  potencja ami wspieraj cymi by y: rodowisko naturalne, nadmorskie 
lub nadgraniczne po o enie geograficzne oraz sie  transportowa. Zdecydowanie 
rzadziej jako potencja  wspieraj cy wymieniano: rolnictwo i przemys , inne 
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zasoby, jak na przyk ad warunki wietrzno ci terenu, wody geotermalne czy te
infrastruktur  przemys ow .

Z kolei do jednostek samorz du terytorialnego, które swój rozwój opar y
na strategii zdywersyfikowania potencja ów rozwojowych, zaliczy  nale y po-
wiaty: bia ogardzki, szczecinecki, wa ecki, obeski, my liborski, stargardzki, 
goleniowski oraz miasto Szczecin. W grupie tej dominuj  trzy podstawowe 
grupy potencja ów, zwi zane ze rodowiskiem naturalnym, infrastruktur  prze-
mys ow  oraz sieci  transportow  (lub sieci  transportow  razem z po o eniem 
geograficznym).  

Powiaty ró ni  si  mi dzy sob  jedynie procentowym udzia em poszcze-
gólnych grup potencja ów oraz ewentualnie wyst pieniem dodatkowej grupy, 
specyficznej dla danego powiatu. Udzia  potencja ów zwi zanych ze rodowi-
skiem naturalnym waha  si  od 13% w mie cie  Szczecinie do 44% na terenie 
powiatu szczecineckiego. Udzia  infrastruktury przemys owej zawiera  si
w przedziale od 13% – powiat stargardzki – do 44,3% – powiat wa ecki. Z kolei 
udzia  potencja u dotycz cego sieci transportowej (lub sieci transportowej i po-
o enia geograficznego na szlaku komunikacyjnym) wynosi  od 12% na terenie 

powiatu szczecineckiego do 47% na terenie miasta Szczecina. 
Bariery, które utrudniaj  wykorzystanie potencja ów rozwojowych jedno-

stek samorz du terytorialnego, mo na podzieli  na cztery grupy, zwi zane
z ochron rodowiska, po o eniem geograficznym, rolnictwem oraz inne. Naj-
cz ciej powtarzaj cymi si  barierami utrudniaj cymi wykorzystanie potencja-
ów rozwojowych, wymienianymi przez jednostki samorz du terytorialnego, 

zwi zanymi ze rodowiskiem naturalnym by y: nieuregulowana gospodarka 
wodno- ciekowa, ograniczenia dotycz ce mo liwo ci wykorzystania terenów 
podlegaj cych ochronie w ramach Programu Natura 2000, brak planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz s aba dost pno  komunikacyjna do walo-
rów przyrodniczych. Do najcz ciej wymienianych barier utrudniaj cych wyko-
rzystanie potencja ów rozwojowych zwi zanych z po o eniem geograficznym 
zaliczy  mo na: niewystarczaj c  baz  noclegowo-gastronomiczn , nieuregu-
lowan  gospodark  wodno- ciekow  oraz z y stan techniczny infrastruktury 
drogowej. Z kolei najcz ciej powtarzaj cymi si  barierami utrudniaj cymi 
wykorzystanie potencja ów rozwojowych, wymienianymi przez jednostki samo-
rz du terytorialnego, zwi zanymi z rolnictwem by y: zbyt ma a liczba podmio-
tów, które przetwarzaj  na miejscu wytworzone produkty rolne, niskie zaintere-
sowanie rolników uprawami ekologicznymi, niska aktywno  inwestycyjna 
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i du a liczba drobnych gospodarstw rolnych oraz brak stowarzysze  i grup pro-
ducenckich, które kszta towa yby wewn trzn  polityk  roln  gmin oraz promo-
wa y lokalne rolnictwo. Do ostatniej grupy barier, utrudniaj cych wykorzysta-
nie potencja ów rozwojowych, wymienianych przez jednostki samorz du tery-
torialnego, zaliczono: brak infrastruktury wokó  atrakcji turystycznych (parkin-
gów, bazy gastronomicznej, toalet, sklepików z pami tkami i tym podobnych), 
niewystarczaj c  ilo  uzbrojonych terenów  pod inwestycje, niski stan infra-
struktury oko obiznesowej oraz trudno ci z przyci gni ciem nowych inwesto-
rów.
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POTENTIALS AND DEVELOPMENT BARRIERS

OF LOCAL GOVERNMENT UNITS IN THE WEST POMERANIA

FINANCIAL PERSPECTIVE 2014–2020 

Summary

The purpose of this article was to determine the potential of local government 

units in the projects to be implemented in the framework of the EU financial perspec-

tive for 2014–2020. After determining the disposal potential of the various local go-

vernment units the next step was to diagnose barriers to the use and strengthening the 

capacity of local government units. All municipalities and counties West Pomerania has 
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Participated in this study. Of the 111 municipalities West province, 18 counties and 

three cities with county rights granted response 68 local government units: 55 munici-

palities, 10 counties and three cities and towns. 

Keywords: potential, barriers to development, local government unit, the Financial 
Perspective

Translated by Ewelina Burzec-Burzy ska
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