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� Kilka uwag wstępnych

� Ujmowanie walorów przyrodniczych w lokalnej polityce 
rozwoju

� Obszary chronione a promocja lokalna

� Kapitał społeczny a rozwój obszarów cennych przyrodniczo 

� Czynniki sukcesu i bariery rozwojowe

� Podsumowanie



� Ponieważ od kilku lat  powierzchnia objęta ochroną utrzymuje się na 
w miarę stałym poziomie (ich reżimy również), to można by 
przypuszczać, że nasycenie jest wystarczające… ale tak nie jest…
wiele obszarów cennych przyrodniczo  nie jest objęte wystarczającą
formą ochrony (np. Mazurki Park Krajobrazowy) co wynika takco wynika takco wynika takco wynika takżżżże z e z e z e z 
czynnikczynnikczynnikczynnikóóóów ekonomicznych, a raczej krw ekonomicznych, a raczej krw ekonomicznych, a raczej krw ekonomicznych, a raczej króóóótkowzrocznej polityki tkowzrocznej polityki tkowzrocznej polityki tkowzrocznej polityki 
lokalnej lokalnej lokalnej lokalnej 

� W wielu miejscach obserwowany jest opW wielu miejscach obserwowany jest opW wielu miejscach obserwowany jest opW wielu miejscach obserwowany jest opóóóór spor spor spor społłłłeczny przed  eczny przed  eczny przed  eczny przed  
powipowipowipowięęęększaniem obszarkszaniem obszarkszaniem obszarkszaniem obszaróóóów chronionych (np. Puszcza Biaw chronionych (np. Puszcza Biaw chronionych (np. Puszcza Biaw chronionych (np. Puszcza Białłłłowieska)owieska)owieska)owieska)

� Równocześnie warunki geograficzne (położenie, walory 
przyrodnicze) powinny determinować politykę rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy    

� Na gruncie nauk ekonomicznych wśród czynników rozwoju wymienić można 
grupę czynników ekonomicznych, do których zalicza się m.in.: zmiany na 
regionalnym rynku pracy,  zmiany dochodów ludności, przedsiębiorstw i jst, 
podniesienie przedsipodniesienie przedsipodniesienie przedsipodniesienie przedsięęęębiorczobiorczobiorczobiorczośśśści ci ci ci i innowacyjności, jako, jako, jako, jakośćśćśćść marketingu  marketingu  marketingu  marketingu  
terytorialnegoterytorialnegoterytorialnegoterytorialnego, poziom zarzpoziom zarzpoziom zarzpoziom zarząąąądzaniadzaniadzaniadzania,  wsparcie zewnętrzne, w tym środki 
pomocowe Unii Europejskiej

� Ekonomiczne czynniki rozwoju trudno rozpatrywać w oderwaniu od 
czynników infrastrukturalnych, czy społecznych

� We wspWe wspWe wspWe wspóóóółłłłczesnym czesnym czesnym czesnym śśśświecie  coraz istotniejszwiecie  coraz istotniejszwiecie  coraz istotniejszwiecie  coraz istotniejsząąąą rolrolrolrolęęęę odgrywajodgrywajodgrywajodgrywająąąą czynniki czynniki czynniki czynniki 
niematerialne, przede wszystkim kapitaniematerialne, przede wszystkim kapitaniematerialne, przede wszystkim kapitaniematerialne, przede wszystkim kapitałłłł spospospospołłłłeczny  eczny  eczny  eczny  (o którym szeroko się
dyskutuje i pisze) i uwarunkowania subiektywneuwarunkowania subiektywneuwarunkowania subiektywneuwarunkowania subiektywne (zdecydowanie mniej mówi 
się o nich w literaturze) a należą do nich: powiązania interpersonalne w 
środowiskach działających na rzecz rozwoju, umiejętność skutecznego 
zabiegania o swoje interesy, różnego rodzaju naciski na ośrodki władzy, 
wizerunek konsekwentnie zakorzeniony i podtrzymywany w opinii publicznej 



� Rezerwat Biosfery 
„Polesie Zachodnie”,  
ze szczególnym 
uwzględnieniem  
powiatu włodawskiego 

� Park Krajobrazowy 
Puszczy Knyszyńskiej, 
cuse study gmina 
Gródek   

� Rezerwaty Biosfery to inicjatywa 
zapoczątkowana przez UNESCO 
poprzez powołanie Międzynarodowego 
Programu Człowiek i Biosfera (MaB).  W 
ramach programu promowane są
miejsca, gdzie zachodzą zrównoważone 
relacje między ludźmi i biosferą. 

� Rezerwaty Biosfery nie stanowiRezerwaty Biosfery nie stanowiRezerwaty Biosfery nie stanowiRezerwaty Biosfery nie stanowiąąąą
odrodrodrodręęęębnej formy ochrony, sbnej formy ochrony, sbnej formy ochrony, sbnej formy ochrony, sąąąą raczej raczej raczej raczej 
sposobem certyfikacji tych obszarsposobem certyfikacji tych obszarsposobem certyfikacji tych obszarsposobem certyfikacji tych obszaróóóów w w w 
chronionych, gdzie od lat czchronionych, gdzie od lat czchronionych, gdzie od lat czchronionych, gdzie od lat człłłłowiek w owiek w owiek w owiek w 
harmonijny sposharmonijny sposharmonijny sposharmonijny sposóóóób tradycyjnie b tradycyjnie b tradycyjnie b tradycyjnie 
gospodaruje w przyrodzie. gospodaruje w przyrodzie. gospodaruje w przyrodzie. gospodaruje w przyrodzie. 

� W Polsce obecnie  jest 10 rezerwatów 
Biosfery UNESCO, w tym Rezerwat 
Biosfery „Polesie Zachodnie”, utworzony 
w kwietniu 2002 roku.



� Obszar Rezerwatu Biosfery  „Polesie Zachodnie” nie jest wydzielony 
administracyjnie, w jego skład wchodzi 19 gmin (z powiatu: włodawskiego, 
chełmskiego, parczewskiego, lubartowskiego i łęczyńskiego). 

� Szczególne znaczenie i zasługi dla utworzenia rezerwatu, a także 
opracowania Strategii zrównoważonego rozwoju Polesia Zachodniego 2004-
2013 ma powiat włodawski. 

� Rezerwat nie powstaRezerwat nie powstaRezerwat nie powstaRezerwat nie powstałłłłby gdyby nie aktywnoby gdyby nie aktywnoby gdyby nie aktywnoby gdyby nie aktywnośćśćśćść lokalna lokalna lokalna lokalna - wielką rolę w 
utworzeniu Rezerwatu odegrało Stowarzyszenie Poleskie, które zgrupowało 
nie tylko lokalnych działaczy ekologicznych, ale także służby ochrony 
przyrody, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i lokalnego 
biznesu. 

� Zgodnie z klasyfikacją funkcjonalną na obszarze RB dominują gminy o 
funkcjach rolniczych, przy czym najbardziej zr, przy czym najbardziej zr, przy czym najbardziej zr, przy czym najbardziej zróóóóżżżżnicowanym  pod wzglnicowanym  pod wzglnicowanym  pod wzglnicowanym  pod wzglęęęędem dem dem dem 
funkcjonalnym jest powiat wfunkcjonalnym jest powiat wfunkcjonalnym jest powiat wfunkcjonalnym jest powiat włłłłodawski. Na jego terenie moodawski. Na jego terenie moodawski. Na jego terenie moodawski. Na jego terenie możżżżemy wyremy wyremy wyremy wyróóóóżżżżninininićććć
zarzarzarzaróóóówno gminy turystycznowno gminy turystycznowno gminy turystycznowno gminy turystyczno----wypoczynkowe (gmina Wwypoczynkowe (gmina Wwypoczynkowe (gmina Wwypoczynkowe (gmina Włłłłodawa), gminy o odawa), gminy o odawa), gminy o odawa), gminy o 
dominacji funkcji ledominacji funkcji ledominacji funkcji ledominacji funkcji leśśśśnych (Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Hanych (Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Hanych (Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Hanych (Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Hańńńńsk), sk), sk), sk), 
mieszanych (Urszulin), jak i rolniczych (Hanna). mieszanych (Urszulin), jak i rolniczych (Hanna). mieszanych (Urszulin), jak i rolniczych (Hanna). mieszanych (Urszulin), jak i rolniczych (Hanna). 



� Jakość zarządzania – planowanie strategiczne (miejsce 
walorów przyrodniczych w lokalnej polityce rozwoju)

� Uwzględnienie walorów środowiskowych w promocji gminy 
(budowaniu konsekwentnego wizerunku)

� Kapitał społeczny

� Podsumowanie, czyli czynniki sukcesu (sprzyjające rozwojowi 
lokalnemu) 

� Wszystkie analizowane gminy walory przyrodnicze w tym 
obszary chronione postrzegają jako szansę rozwoju, 
podkreślany jest promocyjny charakter obszarów Natura 
2000. 

� Ankietowane gminy podkreślają, że dzięki wybitnym walorom 
przyrodniczym mogły  aplikować o środki Unii Europejskiej

� Żadna z analizowanych gmin nie stwierdziła, że ze względu 
na walory przyrodnicze musiała zrezygnować z realizacji jakiś
projektów rozwojowych, co świadczy o dostosowaniu polityki 
rozwoju i zarządzania strategicznego do uwarunkowań
naturalnych.  





� Strategia rozwoju Euroregionu Bug, 1997

� Strategia zrównoważonego rozwoju Polesia Zachodniego 2004-2014, 2003

� Strategia   powiatu włodawskiego na lata 2008-2015
� Jako mocną stronę rozwojową powiatu wskazano: czyste środowisko i 

dobre warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, różnorodność
ekologiczną i zróżnicowanie krajobrazu kulturowego, dobrze rozwiniętą
współpracę transgraniczną i występowanie obszarów chronionych. 

� Docelowo będzie to obszar:   spójny terytorialnie wykorzystujący 
przygraniczne położenie i nieprzeciętne walory przyrodnicze;  a także 
zaspokajający potrzeby i aspiracje mieszkańców oraz atrakcyjny dla 
turystów, efektywnie zarządzany i otwarty na kontakty ponadregionalne i 
międzynarodowe.

� Strategie rozwoju gmin (wszystkie analizowane odnoszą się do Strategii 
zrównoważonego rozwoju Polesia Zachodniego i powiatu włodawskiego) 



� Wszystkie analizowane gminy podkreślają znaczenie partycypacji w 
procesach rozwojowych, jako zjawiska korzystnego i pożądanego. 
Równocześnie, zazwyczaj partycypacje, w ramach programowania 
lokalnego przeprowadzają w modelu biernym.

� W różnym stopniu  analizowane gminy promują współpracę z 
organizacjami pozarządowymi i same organizacje np.  Gmina Gródek –
na stronie głównej urzędu umieszcza dane tych organizacji, a także 
odnośnik do LGD „Puszcza Knyszyńska” – projekt realizowany obecnie 
Poznajmy siebie, promujmy siebie. 

� Jedna gmina – Hańsk, wskazała, że problemy rozwoju gospodarczego 
mogą wynikać ze zbyt słabego zaangażowania mieszkańców.

� Kapitał społeczny na terenie Rezerwatu Biosfery został doceniony i na 
arenie międzynarodowej: Sekretarz Programu „Człowiek i Środowisko”
UNESCO

� Jakość, a przede wszystkim ciągłość procesu zarządzania strategicznego i 
ujęcie go jako procesu uczenia się .

� Akceptacja spoAkceptacja spoAkceptacja spoAkceptacja społłłłeczna dla przyjeczna dla przyjeczna dla przyjeczna dla przyjęęęętych celtych celtych celtych celóóóów rozwojowych w rozwojowych w rozwojowych w rozwojowych osiągana dzięki 
subiektywnym czynnikom rozwojowym takim jak interakcje między 
podmiotami zaangażowanymi w rozwój lokalny (pytanie, czy wspoółczesny 
lider lokalny powinien być samotną wyspą?)

� Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i zmian struktury dochodów 
mieszkańców, przede wszystkim dzięki promocji i informacji.

� Urozmaicenie oferty np. turystycznej (jak możemy się różnić ? – golf, Aero-
turystyka, pakiety turystyczne,  turystyka pielgrzymkowa, Festiwal Trzech 
Kultur, Święto skansenu w Holi). Potrzeba coraz bogatszej oferty w zakresie 
usług turystycznych np. wycieczki turystyczne dla obcokrajowców.



� Niedostateczne środki finansowe na realizację prorozwojowych zadań
inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych (pytanie co będzie po 2014 
roku?)

� Ograniczenie wskaźnika poziomu zadłużenia gmin, co w konsekwencji 
powoduje trudności w zapewnieniu wkładu własnego na realizację
przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii 
Europejskiej.

� Procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa.  

� Bariery zewnBariery zewnBariery zewnBariery zewnęęęętrznetrznetrznetrzne: brak dostatecznej świadomości polskiego społeczeństwa 
o unikatowości naszych walorów przyrodniczych i kulturowych np. Polesia 
(porównaj : zwierciadło ekologiczne Polaków i grupa proekologiczna) .

� Zgodnie z wymogami prawa.

� Mając na względzie długofalowy, zrównoważony rozwój, który prócz 
czynników ekonomicznych (krótkookresowy zysk vs korzyści 
długofalowe – teoria gier dylemat wspólnego jeziora: wycena 
elementów środowiska ) musi uwzględniać wysoką jakość życia, 
czyli czynniki społeczne i środowiskowe (problem na gruncie 
ekonomii jak mierzyć jakość życia?)

� Spełniając cel polityki rozwoju obszarów wiejskich, która skupia się
nie tylko na wspieraniu sektora żywnościowego i leśnego, poprawie 
warunków życia na obszarach wiejskich, ale także na możliwościach 
ograniczania negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego, 
zmiany klimatyczne i wspieraniu dziai wspieraniu dziai wspieraniu dziai wspieraniu działłłłaaaańńńń na rzecz aktywnona rzecz aktywnona rzecz aktywnona rzecz aktywnośśśści ci ci ci 
lokalnej i budowy kapitalokalnej i budowy kapitalokalnej i budowy kapitalokalnej i budowy kapitałłłłu spou spou spou społłłłecznego.ecznego.ecznego.ecznego.



� W naukach ekonomicznych podkreW naukach ekonomicznych podkreW naukach ekonomicznych podkreW naukach ekonomicznych podkreśśśśla sila sila sila sięęęę: : : : 

� Wiodącą rolę w rozwoju i przystosowaniu odgrywają tzw. 
czynniki nowoczesne, czyli kapitał społeczny i ludzki, 
stanowiące o atrakcyjności i konkurencyjności.  R. Domański 
uważa, że w XXI wieku to właśnie kapitał społeczny będzie 
decydował o poziomie rozwoju gospodarczego.  

� Tak więc dla rozwoju gospodarczego, szczególnie obszarów 
cennych przyrodniczo  najistotniejsze jest budowanie i najistotniejsze jest budowanie i najistotniejsze jest budowanie i najistotniejsze jest budowanie i 
wzmacnianie kapitawzmacnianie kapitawzmacnianie kapitawzmacnianie kapitałłłłu spou spou spou społłłłecznego    ecznego    ecznego    ecznego    (pytanie: czy kapitał
społeczny może stanowić czynnik antyrozwojowy?)

� W dyskursie nad przyszłością obszarów cennych przyrodniczo podnoszony 
jest często argument potrzeby zastosowania subwencji ekologicznych, 
rekompensat rozwojowych. Wspieranie obszarów cennych przyrodniczo na 
pewno powinno mieć miejsce, ale bardziej powinno mieć charakter wpierania 
aktywności lokalnej  a nie rozdawnictwa ze względu na położenie 
geograficzne.

� Do „przepracowania” na gruncie ekonomii pozostaje: kompleksowa wycena kompleksowa wycena kompleksowa wycena kompleksowa wycena 
obszarobszarobszarobszaróóóów cennych przyrodniczo i jak najszersza prezentacja  jej wynikw cennych przyrodniczo i jak najszersza prezentacja  jej wynikw cennych przyrodniczo i jak najszersza prezentacja  jej wynikw cennych przyrodniczo i jak najszersza prezentacja  jej wynikóóóów, w, w, w, 
wskazanie i ocena ewentualnych utraconych korzywskazanie i ocena ewentualnych utraconych korzywskazanie i ocena ewentualnych utraconych korzywskazanie i ocena ewentualnych utraconych korzyśśśści rozwojowych w skali ci rozwojowych w skali ci rozwojowych w skali ci rozwojowych w skali 
lokalnej, ocena jakolokalnej, ocena jakolokalnej, ocena jakolokalnej, ocena jakośśśści ci ci ci żżżżycia w oparciu o wskaycia w oparciu o wskaycia w oparciu o wskaycia w oparciu o wskaźźźźniki syntetyczneniki syntetyczneniki syntetyczneniki syntetyczne, 
kompleksowo uwzględniające także walory przyrodnicze (czyste powietrze, 
dostęp do terenów otwartych itp.) i społeczne (np. aktywność na rzecz 
rozwoju lokalnego).  

� Ponadto wspieranie obszarów cennych przyrodniczo, to także dostrzeżenie 
ich unikatowości przez ogół społeczeństwa, korzystanie z bogatej oferty 
agroturystycznej, a to możliwe jest dzięki działaniom mającym na celu     
podniesienie świadomości ekologicznej Polaków. 




