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PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU
POLITYKI TURYSTYCZNEJ
W WOJEWÓDZTWACH NADMORSKICH W POLSCE
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza współpracy władz samorządowych z otoczeniem
w zakresie kreowania polityki turystycznej. W artykule opisano przykłady różnych form partnerstwa w zakresie turystyki, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, zawieranego przez
władze samorządowe w województwach nadmorskich w Polsce. Wartością dodaną artykułu
jest próba stworzenia listy partnerów do realizacji założeń polityki turystycznej, a także opis
możliwych form partnerstwa. Ponadto opisano przykładowe wskaźniki monitorowania, które
mogą być wykorzystywane przez samorządy do analizy skuteczności realizacji założeń polityki turystycznej.
Słowa kluczowe: polityka turystyczna, partnerstwo publiczno-prywatne.

1. Wstęp
W gospodarce wolnorynkowej samorządy terytorialne – tworząc strategie i plany
rozwoju obszarów – współdziałają z różnymi środowiskami, mając na uwadze interes społeczności lokalnych, przedstawicieli biznesu, nauki oraz innych grup interesu. Możliwości współpracy władz samorządowych z otoczeniem wewnętrznym
i zewnętrznym na rzecz rozwoju są różnorodne. Samorządy organizują debaty społeczne na temat priorytetów rozwoju, prowadzą badania rynku, realizują różne formy partnerstwa itp. Formy i zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego
jest determinowany czynnikami natury ekonomicznej, prawnej i społecznej, które
tu omówiono w zarysie. W literaturze przedmiotu niewiele miejsca poświęcono zagadnieniom partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki, dlatego też uzasadnione jest
podjęcie tego tematu.
Celem głównym badań jest analiza współpracy władz samorządowych z różnymi środowiskami w procesie kreowania założeń polityki turystycznej. Wyznaczono
też dwa cele cząstkowe: Cel 1. Wskazanie potencjalnych partnerów dla samorządów
oraz możliwych form partnerstwa z nimi w fazie przygotowania i realizacji założeń
polityki turystycznej oraz Cel 2. Prezentacja przykładowych wskaźników monitoro-
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wania realizacji polityki turystycznej. Ponadto sformułowano następujące problemy
badawcze:
1. Jak wygląda proces współpracy samorządów wojewódzkich w fazie planowania założeń polityki turystycznej?
2. Jak wygląda monitorowanie realizacji założeń polityki turystycznej przez samorządy wojewódzkie?
Badania przeprowadzono przy zastosowaniu metody analizy krytycznej i analizy porównawczej strategii rozwoju turystyki w województwach nadmorskich w Polsce. Ponadto analizie poddano obowiązujące akty normatywne i dostępne raporty
z badań dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Istota, cele i narzędzia polityki turystycznej
władz samorządowych
Polityka turystyczna rozumiana jest jako „działalność polegająca na określaniu celów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych związanych z rozwojem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efektów wynikających
z istnienia popytu i podaży, dążeniu do zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie
uprawiania turystyki i precyzowaniu środków niezbędnych do realizacji wymienionych wyżej celów”1. Za tworzenie polityki turystycznej na szczeblu wojewódzkim
odpowiadają sejmiki wojewódzkie, a na szczeblu lokalnym – władze miasta/gminy.
W procesie tym powinni brać także udział przedstawiciele różnych środowisk, tj.
samorządu gospodarczego w turystyce, środowiska naukowe i organizacje społeczne. Priorytety polityki turystycznej zależą od świadomości samorządów odnośnie do
roli, jaką turystyka może odgrywać w rozwoju społeczno-gospodarczym. Do priorytetów polityki turystycznej można zaliczyć:
• tworzenie dogodnego otoczenia formalno-organizacyjnego i wsparcia finansowego dla rozwoju inwestycji w infrastrukturę turystyczną,
• inwestowanie w rozwój infrastruktury paraturystycznej,
• prowadzenie nowoczesnej i aktywnej kampanii informacyjnej i promocyjnej,
• stosowanie różnorodnych metod pobudzania podmiotów działających na rynku
turystycznym do aktywności i wzbogacania poprzez innowacje swoich produktów,
• wspieranie edukacji i kształcenia ustawicznego kadr dla turystyki i hotelarstwa,
• realizację inwestycji w drodze PPP i w drodze koncesji na roboty budowlane,
• stymulowanie i wspieranie inicjatyw społecznych wspierających rozwój turystyki,
• organizację i finansowanie badań naukowych rynku turystycznego i rozpowszechnianie oraz udostępnianie ich wyników.
1

S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP w Warszawie, Warszawa 1998, s. 170.
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Polityka turystyczna samorządów powinna tworzyć otoczenie do aktywności
i przedsiębiorczości podmiotów w regionie, a jej efekty powinny być mierzalne
przez różnorodne wskaźniki (tab. 1). Samorządy mogą dowolnie kształtować strukturę rodzajową tych wskaźników w zależności od specyfiki obszaru, celów strategicznych i uwarunkowań regionalnych.
Tabela 1. Przykładowe wskaźniki monitorowania przez władze samorządowe realizacji wybranych
założeń polityki turystycznej
Priorytety polityki
turystycznej

Proponowane wskaźniki monitorowania realizacji celów

Inwestowanie
w rozwój infrastruktury
turystycznej
i hotelarskiej, w tym
w drodze PPP czy
koncesji na roboty
budowlane

–– liczba inwestycji turystycznych/hotelarskich
–– liczba nowo powstałych obiektów noclegowych
–– liczba nowych miejsc noclegowych
–– struktura skategoryzowanych obiektów noclegowych
–– struktura rodzajowa obiektów noclegowych
–– liczba uruchomionych biur podróży
–– liczba nowych szlaków turystycznych
–– liczba projektów tzw. hybrydowych
–– wartość projektów inwestycyjnych w infrastrukturę turystyczną

Tworzenie sprawnego
systemu informacji
turystycznej

–– liczba uruchomionych punktów informacji turystycznej
–– liczba zintegrowanych punktów informacji turystycznej
–– liczba znaków drogowych identyfikujących atrakcje turystyczne
–– liczba tablic informacyjnych identyfikujących atrakcje turystyczne

Prowadzenie
–– liczba imprez targowo-wystawienniczych i innych o charakterze
nowoczesnej i aktywnej
promocyjnym
kampanii promocyjnej –– liczba wystawców imprez targowo-wystawienniczych
walorów turystycznych
i innych o charakterze promocyjnym
miast i regionów
–– liczba wydawnictw wydanych we współpracy z POT/ ROT/LOT
–– liczba odwiedzin strony promocyjnej www
–– liczba audiowizualnych form promocji
Organizacja
i finansowanie badań
naukowych rynku
turystycznego/
hotelarskiego

–– wartość środków na badania naukowe rynku turystycznego
i hotelarskiego
–– liczba projektów badawczych w zakresie turystyki/hotelarstwa
–– liczba badań naukowych w zakresie turystyki/hotelarstwa
–– liczba opracowanych raportów z badań naukowych

Źródło: opracowanie własne.

„Niedocenianie roli turystyki w rozwoju gospodarki regionu przez władze samorządowe może być wynikiem wielu czynników, tzn. traktowania turystyki jako
drugoplanowego segmentu gospodarki i niedoceniania atrakcyjności turystycznej
środowiska naturalnego i kulturowego regionu”2.
2
J. Kizielewicz, Zarządzanie jakością rozwoju turystyki na poziome regionalnym, Zeszyty Naukowe
nr 51, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 2004, s. 124.
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3. Czynniki decydujące o wyborze form partnerstwa
Decyzje samorządów odnośnie do form i zakresu współpracy z otoczeniem są determinowane czynnikami natury prawnej, ekonomicznej i społecznej. Polska ma
sprawdzone rozwiązania legislacyjne w zakresie zawierania partnerstwa pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego a pozostałymi podmiotami. Aktualizacja
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym3 (PPP) i ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi4 dostarcza
narzędzi do nawiązywania współpracy samorządów z otoczeniem, co uruchomiło
falę inwestycji w infrastrukturę lokalną i regionalną. W ostatnich latach najczęściej
spotykaną formułą realizacji projektów partnerskich wdrażaną lub planowaną do
wdrożenia przez samorządy jest PPP”5. Istotnym czynnikiem hamującym rozwój
PPP są niedostatki kadrowe i problemy organizacyjne w urzędach. Badania6 dowodzą, że współpracą z sektorem prywatnym zajmują się specjaliści od gospodarki nieruchomościami lub osoby obsługujące inwestorów i kierownicy jednostek, rzadko
jednak odrębne wydziały. „Niestety, są również jednostki, w których żadne działania
organizacyjne nie zostały podjęte przez samorząd na płaszczyźnie przygotowania
instytucjonalnego do PPP”7.
Ważnym czynnikiem kształtowania samorządowej polityki turystycznej jest też
stosunek mieszkańców do poczynań władz. Brak społecznej akceptacji może stanowić barierę rozwoju turystyki i przejawiać się niechęcią wobec inwestycji, stąd
samorządy włączają społeczność w realizację projektów, aby zyskać ich aprobatę.

4. Istota i rola partnerstwa na rzecz polityki turystycznej
Partnerstwo w literaturze przedmiotu jest różnie definiowane i klasyfikowane. Według W. Pęskiego, „jest rodzajem związku między władzami lokalnymi a innymi organizacjami, w którym wszystkie strony zachowują wolność działania, ale zgadzają
się współpracować, aby osiągnąć wspólne cele”8. Najczęściej jednak z tym pojęciem
kojarzone jest partnerstwo publiczno-prywatne, czyli partnerstwo „mające na celu
realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez
sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, że każda ze stron jest w sta3
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19,
poz. 100; z 2010, nr 106, poz. 675; z 2011 nr 232, poz. 1378.
4
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU 2009, nr 19,
poz. 101; z 2009 nr 157, poz. 1241, nr 223, poz. 1778; z 2010 nr 106, poz. 675, nr 182, poz. 1228.
5
B. Korbus, M. Wawrzyniak,, M. Bitner, A. Jędrzejewski, Raport – wydanie specjalne, „FORUM
PPP – magazyn inwestycji publicznych” 2011, nr 2 (15), s. 17.
6
Tamże, s. 17.
7
Tamże, s. 19.
8
W. Pęski, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999,
s. 93.
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nie wywiązać się z powierzonych jej zadań sprawniej niż druga. Dzięki podziałowi
zadań (zob. tab. 2), odpowiedzialności i ryzyka w ramach PPP osiąga się efektywny
ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych”9.
Ważny jest fakt, że partnerstwo sektora publicznego i prywatnego umożliwia połączenie specjalnych umiejętności i uzyskanie zysków, których nie można byłyby
osiągnąć, działając osobno”10.
Tabela 2. Rola różnych grup interesu w procesie partnerstwa publiczno-prywatnego
Grupa
interesu

Rola partnerów w partnerstwie publiczno-prywatnym

Politycy

–– wskazują priorytety PPP i przedstawiają je do publicznej wiadomości
–– zatwierdzają kryteria wyboru preferowanej opcji PPP
–– ustanawiają ramy organizacyjne i prawne

Przedsiębiorcy
i ich pracownicy

–– wskazują potrzeby i cele PPP dla przedsiębiorstw
–– dostarczają danych dotyczących przedsiębiorstw

Konsumenci

–– określają zainteresowanie i zdolność do zakupu usług
–– wyrażają preferencje dotyczące jakości i poziomu usług
–– wskazują siły i słabości w zakresie usług

Inwestorzy

–– dostarczają informacji na temat atrakcyjności różnych opcji PPP
–– postępują zgodnie z zasadami i procedurami konkurencyjności

Konsultanci
strategiczni

–– przygotowują niezależne oceny opcji PPP
–– przeglądają bieżące zasady PPP i proponują reformy
–– działają jako pośrednicy pomiędzy zainteresowanymi stronami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Skilling, K. Booth, Public-Private Partnership Handbook, Asian Development Bank, Mandaluyong 2007, s. 21.

W kształtowaniu polityki turystycznej przez samorządy mamy do czynienia
z różnymi rodzajami partnerstwa (tab. 3, 4). Za szczególnie istotne dla stosunków
społeczno-gospodarczych uznaje się relacje partnerskie pomiędzy instytucjami
a przedsiębiorstwami. „Wśród powiązań między nimi należy wymienić partnerstwo
oparte na: zleceniach i kontraktach, powiązaniach umownych lub wspólnych inicjatywach oraz przedsięwzięciach kapitałowych”11.
Pierwszy typ, tzw. transakcyjny, daje podmiotom korzyści ekonomiczne, np.
transakcja sprzedaży przedsiębiorcy przez samorząd działki budowlanej na cele
inwestycji hotelarskich. Partnerstwo umowne stosowane jest do realizacji zadań
B. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 58-59.
10
A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle, Public-Private Partnerships, Managing risks and opportunities, School of the Built National Environment, Glasgow Caledonia University, Glasgow 2003,
s. 19.
11
A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 157-158.
9
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Tabela 3. Podstawowe rodzaje partnerstwa12
Kryterium

Rodzaje partnerstwa

Szczebel decyzyjny

operacyjne, taktyczne, strategiczne

Zasięg oddziaływania

lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe

Identyfikacja własnościowa

jednostek publicznych, PPP, jednostek prywatnych

Stopień agregacji podmiotów

osób, grup, instytucji (organizacji)

Rodzaj umowy

kontrakt usługowy, kontrakt menedżerski, umowa leasingowa,
koncesja, joint venture, projekt hybrydowy

Typ modelu koncesyjnego

BOT, BTL, BOOT, DBFO, DOO, BOR

Strumienie

oparte na powiązaniach informacyjnych/powiązaniach
osobowych/powiązaniach kapitałowych

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na
rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 157; H. Skilling, K. Booth, wyd.
cyt., s. 27-43; A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle, Public-Private Partnerships, Managing
risks and opportunities, School of the Built National Environment, Glasgow Caledonia University, Glasgow 2003, s. 19-20.

w dłuższym okresie. W turystyce tę formę współpracy wykorzystuje się np. w zakresie świadczenia usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną. Na tego typu działalność ogłaszane są postępowania o koncesję na usługi,
np. w projekcie Wybór projektanta i operatora Parku Wodnego w Szczecinie13.
Najwyższą cenioną formą partnerstwa jest partnerstwo kapitałowe, gdzie dwa
podmioty decydują się na współdziałanie na rzecz ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych, np. budowy parków wodnych czy rozrywki (ok. 41% inicjatyw w Polsce
w okresie luty 2009–marzec 2012)14, np. budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
w Pucku czy np. koncesja na budowę i zarządzanie Portem Turystycznym w Mielnie15. W ramach PPP dokonuje się też rewitalizacji, odbudowy czy modernizacji już
istniejących obiektów turystycznych i rekreacyjnych, np. ośrodków wypoczynkowych, centrów Spa czy przystani jachtowych.
W projektach realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych tworzone są partnerstwa podmiotów publicznych z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, tzw. projekty hybrydowe, np. „Koncesja na budowę i zarządzanie
BOT (Build-Operate-Transfer): Buduj–Świadcz usługi–Przekaż; BTL (Build-Transfer-Lease):
Buduj–Przekaż–Dzierżaw; BOOT (Build-Own-Operate-Transfer): Buduj–Bądź Właścicielem–Świadcz
usługi–Przekaż; DBFO (Design-Build-Finance-Operate): Projekt–Konstrukcja–Finanse–Obsługa;
BOO (Build-Own-Operate): Buduj–Bądź Właścicielem–Eksploatuj; BOR (Build-Operate-Renewal).
13
R. Cieślak (red.), Raport-Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce, Cieślak & Kordasiewicz, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego, Warszawa 2012, s. 12.
14
Tamże, s. 4.
15
R. Cieślak (red.), s. 23.
12
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Tabela 4. Rodzaje partnerstwa i partnerzy wybranych priorytetów samorządowej polityki turystycznej
Priorytety polityki
turystycznej

Potencjalni
partnerzy

Rodzaj
partnerstwa

Inwestowanie
w rozwój infrastruktury
turystycznej
i hotelarskiej, w tym
w drodze partnerstwa
publiczno-prywatnego
czy koncesji na roboty
budowlane

JST, przedsiębiorstwa hotelarskie,
przedsiębiorcy turystyczni,
samorząd gospodarczy w turystyce,
banki komercyjne i komunalne,
fundusze inwestycyjne, firmy
ubezpieczeniowe, budżet państwa,
Komisja Europejska

lokalne, regionalne, krajowe,
grup, instytucji (organizacji)
operacyjne, jednostek
publicznych, publiczno-prywatne, oparte
na powiązaniach kapitałowych

Tworzenie sprawnego
systemu informacji
turystycznej

ROT, LOT-y, wydziały promocji
i rozwoju miast w urzędach miast
i gmin, samorząd gospodarczy
w turystyce i in.

lokalne, regionalne, krajowe osób,
grup, instytucji (organizacji)
jednostek publicznych, PP,
jednostek prywatnych, oparte na
powiązaniach informacyjnych,
oparte na powiązaniach
osobowych

Prowadzenie
nowoczesnej i aktywnej
kampanii promocyjnej
walorów turystycznych
miast i regionów

JST, przedsiębiorstwa
wystawiennicze i targowe, stacje TV,
rozgłośnie radiowe, wydawnictwa,
w tym branżowe, dziennikarze,
samorząd gospodarczy, POT, ROT-y
i LOT-y i in.

lokalne, regionalne, krajowe
osób, grup, instytucji, jednostek
publicznych, PP, oparte na
powiązaniach informacyjnych,
oparte na powiązaniach
osobowych

Źródło: opracowanie własne.

gminnym portem turystycznym w Mielnie”16. Inwestycje planowane przez samorządy wymagają wniesienia przez nich wkładów wskazanych w Programach Operacyjnych. Samorządy nie mogą przekroczyć 60% długu publicznego i aby uniknąć
obciążeń budżetów, stosują PPP, dzięki czemu prowadzą aktywną politykę rozwoju.
Wiele zadań nakładanych na samorządy i przewidzianych w strategiach wykracza
poza ich możliwości organizacyjne i finansowe. Stąd też samorządy decydują się na
współpracę z otoczeniem, przy czym muszą liczyć się z potrzebami przedsiębiorców
i inwestorów, którzy – kierowani rachunkiem ekonomicznym – walczą o jak najlepsze warunki gospodarowania oraz partnerstwa.

Tamże s. 23. Projekt realizowany w ramach POIG 2007-2013 z Działania 6.4. „Inwestycje
w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Projekt otrzymał wsparcie z UE wysokości 6900 tys.
16
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5. Partnerstwo w polityce turystycznej województw nadmorskich
w świetle badań
Założenia polityki turystycznej samorządów znajdują odzwierciedlenie w zapisach
dokumentów strategicznych dla miasta, gminy, powiatu czy województwa. W regionach, gdzie turystyka jest postrzegana jako istotna gałąź gospodarki, przygotowywane są odrębne strategie sektorowe, tzw. Strategie rozwoju turystyki. Natomiast
tam, gdzie środowisko turystyczne nie doczekało się odrębnej strategii, priorytety
polityki turystycznej ujęto w Strategiach rozwoju województw.
W artykule dokonano analizy porównawczej działań podejmowanych w zakresie
polityki turystycznej przez samorządy województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Analizie poddano działania na rzecz partnerstwa
pomiędzy samorządem wojewódzkim a otoczeniem zapisane w Strategiach rozwoju
turystyki (dalej: SRT).
Władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego w procesie planowania Strategii rozwoju turystyki przeprowadziły badania ankietowe i liczne debaty. Strategia została napisana przez dwóch ekspertów, ale brak jest informacji, czy
zaproszono do zespołu partnerów z różnych środowisk branży turystycznej. Założenia strategii nie zostały skonfrontowane z celami innych sektorowych strategii
w regionie, co może spowodować ograniczenia w realizacji niektórych programów
i zadań. Z kolei w województwie pomorskim już w procesie tworzenia Strategii rozwoju turystyki powołano zespół sterujący, w którego skład weszli przedstawiciele
różnych środowisk: jednostek samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego,
stowarzyszeń, fundacji i nauki”17. „Tak przeprowadzony proces planowania pozwala
stwierdzić, że powstały dokument ma charakter strategii: ideowej, w której intencje
są zbiorową wizją zainteresowanych podmiotów, kontrolowane są spójnymi normami a zapisy pokazują aktywność całego środowiska oraz konsensusu – powstałej w wyniku wzajemnych dostosowań, a schematy działań podmiotów zbiegają się
w schematy wspólne o charakterze ogólnowojewódzkim”18. Należy zaznaczyć, że
jako jeden z priorytetów wskazano rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz spójnego systemu zarządzania19. Niestety, nie skonfrontowano założeń Strategii z planami
rozwoju innych sektorów w regionie.
Natomiast w województwie zachodniopomorskim „całość prac związanych z realizacją Strategii rozwoju turystyki koordynuje zespół wdrażania strategii działający w ramach Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z którą współpracują menedżerowie obszarów produktowych i programów20. Niestety,
17
Strategia rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004, s. 13.
18
Tamże, s. 13.
19
Tamże, s. 30.
20
Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 r., PART, ZROT,
Warszawa–Szczecin–Koszalin 2005/2006, s. 112.
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Tabela 5. Działania władz samorządowych województw nadmorskich w Polsce w fazie przygotowania,
realizacji i monitoringu Strategii rozwoju turystyki212223
SRT
SRT w woj.
w województwie
pomorskim na
zachodniolata 2004-201321
pomorskim
do 2015 r.22

Działań władz samorządowych

SRT w woj.
warmińsko-mazurskim23

Faza przygotowania SRT
Badania marketingowe potrzeb społeczności

–

x

x

Kampania informacyjna o SRT w mediach

x

-

x

Powołanie różnorodnego zespołu ds. SRT

x

x

-

Zlecenie opracowania SRT na zewnątrz

x

x

x

Konsultacje społeczne priorytetów SRT

x

–

x

Debaty z różnymi środowiskami

x

–

x

Konsultacje eksperckie priorytetów

x

x

–

Współpraca z zespołami innych strategii
sektorowych w województwie

–

x

–

Faza realizacji SRT
Wskazanie środków realizacji SRT

x

x

x

Programy szczegółowe realizacji SRT

x

x

x

Określenie ryzyka i zagrożeń realizacji SRT

x

x

x

Stworzenie projekcji finansowania SRT

–

x

x

Wskazanie partnerów realizacji SRT

x

x

x

Faza monitoringu SRT
Plan monitoringu projektów w SRT

–

–

–

Wskaźniki monitorowania SRT

x

–

–

Podmiot oceniający monitoring SRT

x

x

x

Podmiot monitorujący SRT

–

x

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

w Strategii trudno jest doszukać się informacji o przeprowadzonych debatach na
temat potrzeb i priorytetów rozwoju oraz promocji założeń strategii na zewnątrz.
W SRT województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego wskazano programy rozwoju turystyki i potencjalnych partnerów; niestety, bez istotnych
informacji na temat zakresu i form partnerstwa. Ponadto w opisach programów brakuje informacji o ich finansowaniu. W strategiach tylko w ogólny sposób opisano
Tamże, s. 13.
Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim…
23
W. Banasik, M. Bucholz, Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego,
Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2010.
21
22
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źródła finansowania, bez podziału na zadania. Natomiast w województwie zachodniopomorskim ciekawie zaprezentowano (tab. 6) wachlarz możliwych do realizacji
projektów horyzontalnych i obszarowo/liniowych i wskazano partnerów i źródła
finansowania24.
Tabela 6. Źródła finansowania i proponowani partnerzy wybranych programów rozwoju turystyki
w województwie zachodniopomorskim
Nazwa programu

Źródła finansowania

Potencjalni partnerzy

„Na szlakach
historii i przygody”,
program rozwoju
zintegrowanych
szlaków turystycznych

–– PO Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
–– PO Innowacyjna
Gospodarka
–– Regionalny Program
Operacyjny
–– PO Infrastruktura
i Środowisko

–– ZROT – lider, LOT-y lokalne i wsparcie
–– Urząd Marszałkowski Województwa
–– Zachodniopomorski Oddział PTTK
–– samorządy lokalne
–– związki miast i gmin
–– Zachodniopomorski Oddział PTSM
–– uczelnie wyższe
–– NGO-sy
–– instytucje kultury
–– POT

„Szlak solny”,
zintegrowany program
rozwoju turystycznego
miast i gmin dorzecza
Parsęty

–– fundusze i programy
Ministerstwa Kultury
–– Regionalny Program
Operacyjny
–– PO Rozwój Obszarów
Wiejskich

–– Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
–– samorządy lokalne
–– ZROT
–– LOT Dorzecza Parsęty
–– organizacje turystyczne
–– związki i stowarzyszenia przedsiębiorców

„Zachodniopomorski
Klaster Turystyczny”,
program wsparcia dla
rozwoju firm sektora
turystyki oraz budowy
profesjonalnego
systemu zarządzania
i promocji turystyki

–– PO Innowacyjna
Gospodarka
–– Regionalny Program
Operacyjny
–– PO Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
–– PO Rozwój Obszarów
Wiejskich

–– ZROT – lider, LOT-y lokalne i wsparcie;
–– Urząd Marszałkowski;
–– Związki Miast i Gmin
–– organizacje i stowarzyszenia turystyczne
–– uczelnie wyższe
–– Instytut Kształcenia Kadr Turystycznych
–– instytucje kultury
–– POT
–– PART SA

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 r., PART, ZROT, Warszawa–Szczecin–Koszalin 2005/2006, s. 103-116.

W żadnym z badanych województw nie opracowano harmonogramów monitorowania realizacji zadań uwzględnionych w Strategiach rozwoju turystyki. Przy czym
w województwie pomorskim zaproponowano wskaźniki monitorowania realizacji
założeń polityki turystycznej, a w województwie zachodniopomorskim powołano
Komitet Monitorujący Realizację Strategii Rozwoju Turystyki w składzie: przedstawiciele samorządów, organizacje branżowe i przedsiębiorcy25. Jednakże w Strategii
24
25

Tamże, s. 80-107.
Tamże, s. 114-116.
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nie zamieszczono wykazu wskaźników, którymi należy monitorować realizację programów. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim kwestia monitorowania
nie została w ogóle poruszona.
Tabela 7. Wskaźniki monitorowania proponowane w SRT w województwie pomorskim na przykładzie
Priorytetu nr 1. Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz spójnego systemu zarządzania
Cel strategiczny

Sugerowane wskaźniki

Partnerzy/źródła informacji

Współpraca pomiędzy
samorządem,
branżą turystyczną
i organizacjami
pozarządowymi
poprzez rozwiązania
instytucjonalne
i pozainstytucjonalne

–– liczba przedsięwzięć
w zakresie rozwoju turystyki
współrealizowanych wspólnie
przez samorząd, branżę
turystyczną i organizacje
pozarządowe
–– liczba lokalnych organizacji
turystycznych w regionie i ich
funkcje w rozwoju turystyki

–– samorządy lokalne
–– podmioty branży turystycznej
–– organizacje pozarządowe
–– inne podmioty

Wzrost współpracy
z instytucjami
centralnymi
i organizacjami
ogólnokrajowymi

–– liczba projektów i inicjatyw
przy współudziale instytucji
i organizacji ogólnokrajowych

–– administracja rządowa
–– POT
–– inne instytucje i organizacje

Rozwój współpracy
międzyregionalnej
i międzynarodowej

–– liczba projektów i inicjatyw przy –– ROT-y
współudziale partnerów z innych –– organizacje i instytucje:
regionów i krajów
z innych regionów, z innych
krajów, ponadregionalne
i międzynarodowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wanagos (red.), Strategia rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Gdańsk 2004, s. 57.

„Celem dokonania oceny realizacji przyjętej Strategii należy stale monitorować
nie tylko stopień zaawansowania we wdrażaniu Strategii, ale także najbliższe otoczenie oraz zmiany makroekonomiczne”26.

6. Zakończenie
Wszystkie działania zmierzające do stworzenia polityki proturystycznej dla danej
miejscowości powinny współgrać z planami rozwoju miast i gmin sąsiednich oraz
z globalną polityką rozwoju danego województwa. Wymaga to współpracy międzysektorowej z podmiotami rynku w przeróżnych konfiguracjach, determinowanych
przez określone priorytety, zależności i okoliczności, a ponadto dbania o zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, kulturowym, gospodar26

Tamże, s. 114.
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czym i społecznym regionu. W okresie 2007-2013 samorządy uczestniczą w realizacji licznych inwestycji infrastrukturalnych, w tym także o charakterze turystycznym,
w partnerstwie z różnymi podmiotami. Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 stworzy samorządom kolejne możliwości pozyskania
środków na rozwój turystyki w regionach. Zaproponowane w artykule przykłady
dobrych praktyk w zakresie partnerstwa, zaprezentowane formy i zakres współpracy samorządów oraz wachlarz wskaźników monitorowania realizacji strategii mogą
stanowić dla samorządów źródło informacji do wykorzystania w nowym okresie
planowania.
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PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF TOURIST POLICY
IN COASTAL VOIVODESHIPS IN POLAND
Summary: The main aim of this article is the analysis of the cooperation of regional authorities with various environments in the process of preparation of assumptions of tourist policy.
In the article, different forms of partnerships, including the public-private partnerships, in the
field of tourism made by local and regional governments in the coastal counties in Poland, are
showed. The value added of the article is the attempt to make a list of partners to realize the
assumptions of tourist policy, and also the description of possible forms of the partnerships.
The samples of the monitoring indicators of the realization of a strategy for tourism development have also been described.
Keywords: tourism policy, private-public partnership.
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