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Wspóųpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystyki
na wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Maųopolsce
Streszczenie. W artykule przedstawiono formy wspóųpracy sieciowej oraz sieciowo-instytucjonalnej w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Na podstawie literatury
zaprezentowano rodzaje kooperacji stowarzyszeŷ agroturystycznych, lokalnych organizacji
turystycznych, lokalnych grup dziaųania oraz wųadz samorzČdowych z róǏnymi podmiotami
w zakresie rozwoju usųug turystycznych. Materiaų badawczy obejmowaų analizħ wyników badaŷ przeprowadzonych z prezesami piħciu stowarzyszeŷ agroturystycznych oraz analizħ badaŷ
zrealizowanych w 16 gminach województwa maųopolskiego.
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Wstħp
Regionem Polski charakteryzujČcym siħ wysokim odsetkiem obszarów chronionych
(67% powierzchni) jest województwo maųopolskie1. W jego obrħbie funkcjonuje szeƑđ
parków narodowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 11 parków krajobrazowych,
83 rezerwaty przyrody oraz ponad 2200 pomników przyrody2. Do najpopularniejszych
parków narodowych zaliczajČ siħ Tatrzaŷski oraz Pieniŷski. Jest jeszcze Gorczaŷski, Babiogórski, Ojcowski oraz czħƑđ Magurskiego (wiħkszoƑđ tego parku narodowego poųoǏona jest w województwie podkarpackim). W najbliǏszym sČsiedztwie tych parków
dziaųajČ liczne i róǏnego typu obiekty hotelarskie i noclegowe. CzħƑđ z nich funkcjonuje
nawet w obrħbie parków obok wielu róǏnych zakųadów gastronomicznych oraz punktów
sprzedaǏy pamiČtek turystycznych.
Rozwój turystyki na obszarach wiejskich Maųopolski nie tylko ustawowo chronionych
uwarunkowany jest ponadto dziaųalnoƑciČ róǏnych organizacji i instytucji. WƑród tych
pierwszych moǏna wyróǏniđ organizacje sieciowe, np. stowarzyszenia agroturystyczne,
lokalne organizacje turystyczne oraz lokalne grupy dziaųania. WƑród instytucji rozwój
1

Maųopolska, Ochrona przyrody https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/ochronaprzyrody (dostħp: 17.05.2020).
2
Ibidem
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turystyki wiejskiej wspierajČ najczħƑciej wųadze samorzČdowe w gminach wiejskich lub
miejsko-wiejskich oraz oƑrodki doradztwa rolniczego.
Celem artykuųu jest okreƑlenie form i zakresu wspóųpracy maųopolskich stowarzyszeŷ agroturystycznych z innymi sieciami np. lokalnymi organizacjami turystycznymi
oraz z innymi podmiotami, a takǏe poznanie rodzajów kooperacji i kooperantów wybranych urzħdów gmin w zakresie rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo.
Obszary te wybrano do badaŷ ze wzglħdu na ich duǏy potencjaų krajobrazowy, który jest
podstawČ rozwoju turystyki wiejskiej.

Metody badaŷ
ChcČc zrealizowađ postawiony cel, zastosowano dwie metody badawcze. Pierwsza
to metoda analizy i krytyki piƑmiennictwa. Na podstawie literatury poddano krytycznej
analizie dziaųalnoƑđ turystycznych organizacji sieciowych i innych podmiotów oraz formy
ich wspóųpracy w rozwoju turystyki wiejskiej. Opisano równieǏ zadania stowarzyszeŷ
agroturystycznych, lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup dziaųania i wųadz
samorzČdowych w rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo. DrugČ metodħ
badawczČ stanowių sondaǏ diagnostyczny z wykorzystaniem narzħdzi badawczych w formie dwóch ankiet kwestionariusza. Jeden kwestionariusz skierowano do 16 urzħdów
gmin poųoǏonych w obrħbie czterech powiatów województwa maųopolskiego charakteryzujČcych siħ najwiħkszČ liczbČ zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych,
mianowicie: nowotarskiego, tatrzaŷskiego, nowosČdeckiego i limanowskiego. W kaǏdym z tych powiatów, w urzħdach czterech gmin cechujČcych siħ tym razem najwiħkszČ
liczbČ rolników zajmujČcych siħ agroturystykČ w danym powiecie, przeprowadzono ankietħ na temat wspóųpracy wųadz lokalnych z róǏnymi organizacjami w zakresie rozwoju
turystyki. Drugi kwestionariusz ankiety zostaų wypeųniony przez prezesów piħciu stowarzyszeŷ agroturystycznych funkcjonujČcych w województwie maųopolskim. RównieǏ
i ta ankieta miaųa na celu okreƑlenie form kooperacji z róǏnymi podmiotami w rozwoju
turystyki wiejskiej. Wszystkie badania empiryczne zostaųy przeprowadzone w okresie
letnio-jesiennym 2019 roku.
DziaųalnoƑđ organizacji sieciowych i innych w zakresie rozwoju turystyki
na obszarach cennych przyrodniczo województwa maųopolskiego
Na obszarach cennych przyrodniczo prħǏnie rozwija siħ turystyka, której rozwój uwarunkowany jest m.in. dziaųalnoƑciČ róǏnych podmiotów i organizacji. Do najwaǏniejszych
z nich moǏna zaliczyđ urzħdy gmin, których zadania w zakresie rozwoju turystyki dotyczČ
gųównie3:
• utrzymania, remontu albo przebudowy i rozbudowy obiektów oraz urzČdzeŷ sportowych i turystycznych na terenie gminy;
• tworzenia korzystnych warunków podejmowania dziaųalnoƑci gospodarczej w sferze
turystyki;
3

Ministerstwo Sportu i Turystyki: Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Warszawa 2008, s. 43–44.
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wspierania organizacyjnego i finansowego stowarzyszeŷ, np. stowarzyszeŷ agroturystycznych i innych organizacji turystycznych, np. lokalnych organizacji turystycznych
dziaųajČcych na terenie gminy;
• dziaųaŷ na rzecz ochrony Ƒrodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Liczni autorzy m.in. R. Pawlusiŷski4, I. Sikorska-Wolak5, J. Sikora6 uwaǏajČ, Ǐe wųadze
samorzČdowe w gminach wiejskich najczħƑciej wspierajČ rozwój lokalnej turystyki w dziaųalnoƑci promocyjnej. PromujČ walory turystyczne swojej gminy oraz oferty wypoczynkowo-turystyczne obiektów hotelarskich i noclegowych funkcjonujČcych na jej terenie.
W rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki waǏne znaczenie majČ takǏe
oƑrodki doradztwa rolniczego. Gųównym ich zadaniem jest organizacja szkoleŷ agroturystycznych, nierzadko wspólnie z wųadzami samorzČdowymi lub/oraz ze stowarzyszeniami agroturystycznymi. Przedsiħwziħcia takie mogČ byđ skierowane do wųaƑcicieli dziaųajČcych gospodarstw agroturystycznych nawet od wielu lat, jak i dla rolników, którzy
dopiero planujČ zaųoǏenie gospodarstwa agroturystycznego.
W wielu krajach w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych waǏnČ funkcjħ peųniČ turystyczne organizacje sieciowe. Liczni autorzy m.in. J.N. Albrecht7, D. Dredge8, A. Presenza i I. Cippolina9, I. March i I. Wilkinson10 podkreƑlajČ ich rolħ w rozwoju
turystyki, przede wszystkim w dziaųalnoƑci marketingowej. Autorzy ci zwracajČ ponadto
uwagħ na znaczenie wspóųpracy sieciowej w tych procesach. W Polsce równieǏ funkcjonujČ róǏne sieci turystyczne, które szczególnie na obszarach cennych przyrodniczo
wspierajČ rozwój turystyki wiejskiej. Najstarsze z nich to stowarzyszenia agroturystyczne, które zaczħųy powstawađ w pierwszych latach 90. XX w.11. Innym przykųadem sieci
turystycznych sČ lokalne organizacje turystyczne (LOT-y).
KaǏda organizacja sieciowa jest specyficznym przykųadem organizacji, w której podstawČ jest brak hierarchicznoƑci czųonków sieci, nazywanych aktorami oraz ich udziaų
w sieci na zasadach rynkowych w ukųadzie kooperacji12. Wedųug M. Bratnickiego orga•

4

R. Pawlusiŷski: SamorzČd lokalny a rozwój turystyki. Przykųad gmin WyǏyny Krakowsko-Czħstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloŷskiego, Kraków 2005, s. 23.
5
I. Sikorska-Wolak: Instytucjonalne czynniki rozwoju agroturystyki, [w:] Agroturystyka – moda czy potrzeba?, G.A. Ciepiela, J. Sosnowski (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 427.
6
J. Sikora: Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2009, s. 238.
7
J.N. Albrecht: Networking for sustainable tourism – towards a research agenda, Journal of Sustainable Tourism 2013, nr 21(5), s. 639–657.
8
D. Dredge: Policy networks and the local organisation of tourism, Tourism Management 2006,
nr 27(2), s. 269–280.
9
A. Presenza, I. Cippolina: Analysing tourism stakeholders networks, Tourism Review 2010, nr 65(4),
s. 17–30.
10
I. March, I. Wilkinson: Conceptual tools for evaluating tourism partnerships, Tourism Management
2009, nr 30(3), 455–462.
11
J. Wojciechowska: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Bódzkiego, BódǍ 2009, s. 93.
12
P. Dwojacki, B. Nogalski: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiħbiorstw, PrzeglČd Organizacji 1998, nr 4, s. 8–11.

Strona | 93

A. Niedzióųka

nizacja sieciowa jest „wiČzkČ odrħbnych przedsiħbiorstw, koordynowanych za pomocČ
mechanizmów rynkowych”13. PodobnČ definicjħ przedstawia A. Jewtuchowicz, który
definiuje sieđ jako „zbiór wyselekcjonowanych zwiČzków z wybranymi partnerami wpisujČcymi siħ w relacje rynkowe przedsiħbiorstwa”14. W opinii natomiast K. Perechudy
do najwaǏniejszych cech organizacji sieciowej zalicza siħ15: dobrowolnoƑđ przystČpienia
do sieci, równolegųČ realizacjħ róǏnorodnych projektów i przedsiħwziħđ gospodarczych,
coraz krótsze cykle Ǐycia produktów i usųug, przenikanie siħ z innymi sieciami oraz duǏy
potencjaų organizacyjnego uczenia siħ.
Stowarzyszenia agroturystyczne to klasyczny przykųad turystycznej organizacji sieciowej. OkreƑla siħ je jako dobrowolne, samorzČdne i trwaųe zrzeszenia o celach niezarobkowych. Stowarzyszenia te sČ przykųadem organizacji pozarzČdowych, których gųównym celem jest rozwój i promocja turystyki wiejskiej, w tym usųug agroturystycznych
oferowanych przez rolników. NajczħƑciej to wųaƑnie rolnicy prowadzČcy gospodarstwa
agroturystyczne sČ czųonkami stowarzyszeŷ. Obecnie minimalna liczba osób potrzebna
do zaųoǏenia jakiegokolwiek stowarzyszenia wynosi siedem.
Lokalne organizacje turystyczne powoųuje siħ natomiast do Ǐycia najczħƑciej na obszarach cennych przyrodniczo, posiadajČcych wybitne walory Ƒrodowiska przyrodniczego, ale takǏe i walory kulturowe16. Przewiduje siħ, Ǐe czųonkami LOT-ów powinny byđ:
urzħdy miast i gmin, na których terenie funkcjonuje dany LOT, lokalne organizacje branǏowe np. stowarzyszenia i fundacje oraz wszystkie podmioty gospodarcze prowadzČce
dziaųalnoƑđ w zakresie usųug turystyczno-rekreacyjnych17.
W tabeli 1 wymieniono aktualnie dziaųajČce na terenie województwa maųopolskiego
stowarzyszenia agroturystyczne oraz LOT-y.
Wymienione w tabeli 1 stowarzyszenia agroturystyczne oraz LOT-y czħsto ze sobČ
wspóųpracujČ, gųównie w ksztaųtowaniu wspólnych ofert turystycznych na wsi oraz
w dziaųalnoƑci promocyjnej.
Trzecim przykųadem organizacji sieciowych, bardzo czħsto wspierajČcych rozwój turystyki na obszarach wiejskich, sČ lokalne grupy dziaųania (LGD). StanowiČ one przykųad
kooperacji osób reprezentujČcych lokalnČ spoųecznoƑđ zaangaǏowanČ w spoųeczno-eko-

13

M. Bratnicki: Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiħbiorstwa, [w:] Kierunki w zarzČdzaniu
przedsiħbiorstwem – ciČgųoƑđ i zmiana, J. Lichtarski, H. Jagoda (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocųawiu 2000, nr 851, s. 275.
14
A. Jewtuchowicz: Terytorium i jego rozwój w warunkach globalizacji, [w:] Globalizacja i regionalizacja we wspóųczesnym Ƒwiecie. Ksiħga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, E. Kolendowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków 2012, s. 13.
15
K. Perechuda: Dyfuzja wiedzy w przedsiħbiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocųawiu, Wrocųaw 2007, s. 55–56.
16
J. Borzyszkowski: Organizacja i zarzČdzanie turystykČ w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa
2012, s. 82.
17
M. Migdaų: ROT i LOT jako instrumenty polityki turystycznej – wstħp do analizy struktury formalno-prawnej oraz zasad zwyczajowych funkcjonowania ROT i LOT, Rocznik Naukowy WyǏszej Szkoųy Turystyki i Rekreacji im. M. Orųowicza w Warszawie 2007, nr 6, s. 27.
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Tabela 1. Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia agroturystyczne dziaųajČce
w województwie maųopolskim w 2020 roku
Nazwa lokalnej
organizacji turystycznej
Krynicka Organizacja
Turystyczna
SČdecka Lokalna
Organizacja Turystyczna
Wielicka Lokalna
Organizacja Turystyczna
Lokalna Organizacja Turystyczna
Gorlice „Beskid Zielony”

Siedziba

Nazwa stowarzyszenia
agroturystycznego

Siedziba

Krynica

Galicyjskie Gospodarstwa GoƑcinne

Kraków

Stowarzyszenie Turystyki
Nowy SČcz
i Agroturystyki Ziem Górskich
Stowarzyszenie Agroturystyczne
Limanowa
Wieliczka
Powiatu Limanowskiego
Góralskie Stowarzyszenie
Gorlice
Maniowy
Agroturystyczne
Agroturystyka w gminie
Tarnowska Organizacja Turystyczna
Tarnów
Wysowa Zdrój
UƑcie Gorlickie
Maųopolskie Stowarzyszenie
Sucha
Gorczaŷska Organizacja Turystyczna Kamienica
Promocji Agroturystyki
Beskidzka
Lokalna Organizacja Turystyczna
Maųopolskie Stowarzyszenie Turystyki
Zawoja
RoǏnów
w Zawoi
„GoƑcinny RoǏnów”
Polska Fundacja Parlamentarna
Lokalna Organizacja Turystyczna
Nowy SČcz
Szczawnica
Rozwoju Wsi i Rolnictwa
„Pieniny Kraina Niezwykųa”
Regionalne Centrum Turystyki i DzieKrakowska Organizacja Turystyczna
Kraków
Zakliczyn
dzictwa Kulturowego w Zakliczynie
Piwniczaŷska Organizacja
PiwnicznaSkierbieszowskie Stowarzyszenie
Skierbieszów
Turystyczna
-Zdrój
Kwaterodawców
Lokalna Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Turystyczna WieƑ
Chochoųów
Nawojowa
Chochoųowski
Retro zs. w Nawojowej
Stowarzyszenie Turystyczne
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja
Zakopane
„Agro-Eko-Gorce” Gorczaŷski Park
Mszana Dolna
Turystyczna Zakopane
Narodowy
Lokalna Organizacja Turystyczna
Zakopane
Made in Zakopane
Nowy SČcz

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie:
Wykaz stowarzyszeŷ agroturystycznych w Polsce, http://cdr112.e-kei.pl/agroturystyka/images/Baza_
stowarzyszen_at.pdf (dostħp: 20.05.2020); Wykaz lokalnych organizacji turystycznych w Polsce,
https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1732/LOKALNE%20Organizacje%20Turystyczne_
1.05.2020.pdf (dostħp: 20.05.2020).

nomiczny rozwój danego regionu. Lokalne grupy dziaųania sČ jednČ z form wspóųpracy
i partnerstwa ich czųonków w procesach decyzyjnych w zakresie ksztaųtowania oferty
turystycznej na obszarach wiejskich18.
Do najwaǏniejszych dziaųaŷ LGD M. Jalinik zaliczyų m.in.19:
18

L. LeƑniak: Rola lokalnych grup dziaųania w tworzeniu wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Wiejski produkt turystyczny, DoƑwiadczenia i wyzwania, J. Majewski (red.), Wydawnictwo WyǏszej Szkoųy
Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipiŷskiego w Kielcach, Kielce 2012.
19
M. Jalinik: Doradztwo w dziaųalnoƑci turystycznej, Zamiejscowy Wydziaų LeƑny Politechniki Biaųostockiej w Hajnówce, Biaųystok 2016, s. 81.
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aktywizacjħ gospodarczČ regionu wraz z poprawČ poziomu Ǐycia jego mieszkaŷców,
budowħ systemu zagospodarowania turystycznego regionu,
organizacjħ szkoleŷ w ramach dziaųalnoƑci nierolniczej, np. w agroturystyce,
promocjħ regionu przy zachowaniu jego wartoƑci przyrodniczych oraz kulturowych,
Wszystkich zarejestrowanych obecnie lokalnych grup dziaųania w województwie
maųopolskim jest 4220. Czųonkowie LGD, którzy nastawieni sČ gųównie na dziaųalnoƑđ
turystycznČ wspóųpracujČ ze sobČ w zakresie marketingu usųug turystycznych, przede
wszystkim opracowujČ wspólne oferty turystyczno-wypoczynkowe oraz wspóųdziaųajČ
w zakresie promocji.
Obszary cenne przyrodniczo stanowiČ najwaǏniejszy cel przyjazdów turystów na
wieƑ. Znajduje to potwierdzenie w licznych opracowaniach autorów zajmujČcych siħ
problematykČ rozwoju turystyki wiejskiej m.in. w pracach J. Sikory21, M. Jalinika22,
J. Wojciechowskiej23.
Obszary cenne przyrodniczo nie sČ dotychczas precyzyjnie zdefiniowane. Stwarza
to problem w jasnym opracowaniu kryteriów wydzielania obszarów, które okreƑla siħ
tym pojħciem24. W jednej z ich definicji D. Guza-Dec stwierdza, Ǐe za obszary te uwaǏa
siħ „obszary, których róǏnorodnoƑđ biologiczna stanowi lub moǏe stanowiđ (przy doborze wųaƑciwych kierunków i metod) dominujČcy, istotny czynnik dziaųalnoƑci gospodarczej lub w istotny sposób ogranicza formy gospodarowania sprzeczne z podstawowym
celem istnienia obszarów przyrodniczo cennych – zachowaniem róǏnorodnoƑci biologicznej”25. Z kolei wedųug W. Radeckiego, obszary cenne przyrodniczo „to takie, które
przedstawiajČ wartoƑci dane przez przyrodħ, przydatne do prowadzenia jakiejkolwiek
dziaųalnoƑci gospodarczej”26.
•
•
•
•

Wyniki badaŷ
W okresie letnio-jesiennym 2019 roku przeprowadzono badania z prezesami piħciu stowarzyszeŷ agroturystycznych z województwa maųopolskiego. Ankietħ wypeųnili
prezesi czterech stowarzyszeŷ zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoƑcinne”: Galicyjskich Gospodarstw GoƑcinnych, Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich, Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego oraz
20

Lista Maųopolskich LGD http://www.spisz.org/node/49 (dostħp: 20.05.2020)
J. Sikora: Agroturystyczny biznes, Oficyna Wydawnicza OƑrodka Postħpu Organizacyjnego sp. z o.o.,
Bydgoszcz 1995, s. 13.
22
M. Jalinik: Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Biaųostockiej,
Biaųystok 2002, s. 41.
23
J. Wojciechowska: Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, s. 67.
24
M. Jalinik: Agroturystyka na obszarach… op. cit., s. 56.
25
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Stowarzyszenia Agroturystycznego Powiatu Limanowskiego. Ankietħ wypeųnių równieǏ
prezes Stowarzyszenia Gospodarstw Eko- i Agroturystycznych Gazda nienaleǏČcego do
federacji. Badania miaųy na celu okreƑlenie form wspóųpracy stowarzyszeŷ z róǏnymi
podmiotami w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Drugie badania przeprowadzono w okresie letnim 2019 roku w 16 urzħdach gmin. Miaųo ono na celu okreƑlenie wspóųpracy badanych gmin z róǏnymi podmiotami w rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo.
Poddane badaniom stowarzyszenia agroturystyczne sČ przedstawione w tabeli 2.
Zamieszczono w niej takǏe podmioty wspóųpracujČce ze stowarzyszeniami w zakresie
dziaųaŷ promocyjnych, które sČ najwaǏniejszym celem dziaųalnoƑci stowarzyszeŷ. NajczħƑciej chodzi o organizacje wspólnych wyjazdów na gieųdy agroturystyczne.
Tabela 2. Wykaz badanych stowarzyszeŷ agroturystycznych (rok zaųoǏenia i liczba aktualnych
czųonków) wraz z podmiotami wspóųpracujČcymi z nimi w dziaųalnoƑci promocyjnej
Rok
zaųoǏenia

Liczba
czųonków

1993

56

1997

40

Stowarzyszenie Agroturystyczne
Powiatu Limanowskiego

1998

15

Góralskie Stowarzyszenie
Agroturystyczne

2009

43

Stowarzyszenie Gospodarstw
Eko- i Agroturystyczne Gazda

2003

26

Stowarzyszenie
Galicyjskie Gospodarstwa
GoƑcinne
Stowarzyszenie Turystyki
i Agroturystyki Ziem Górskich

Podmioty wspóųpracujČce
w zakresie promocji
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa GoƑcinne”, gminy,
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa GoƑcinne”,
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa GoƑcinne”, Lokalna Grupa
Dziaųania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej,
OƑrodek Doradztwa Rolniczego w Limanowej
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa GoƑcinne”,
urzħdy gmin, Maųopolska Organizacja
Turystyczna, Centrum Doradztwa Rolniczego,
uczelnie: Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie
Flisaków Pieniŷskich

ródųo: badania wųasne.

Wszystkie badane stowarzyszenia agroturystyczne organizowaųy w przeszųoƑci kursy
agroturystyczne dla swoich czųonków. Trzy z nich, mianowicie: Stowarzyszenie Turystyki
i Agroturystyki Ziem Górskich, Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu Limanowskiego
oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Eko- i Agroturystycznych Gazda przeprowadzaųy dodatkowo szkolenia agroturystyczne dla rolników planujČcych zaųoǏenie dziaųalnoƑci agroturystycznej. Oprócz Galicyjskich Gospodarstw GoƑcinnych pozostaųe stowarzyszenia w organizacji kursów agroturystycznych wspóųpracowaųy z róǏnymi podmiotami (tab. 3).
Drugie badania przeprowadzono w urzħdach gmin poųoǏonych w czterech powiatach województwa maųopolskiego (limanowskiego, nowosČdeckiego, nowotarskiego
i tatrzaŷskiego). Do badaŷ wybrano po cztery gminy z kaǏdego powiatu z najwiħkszČ
liczbČ rolników zajmujČcych siħ agroturystykČ (tab. 4).
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Tabela 3. Podmioty wspóųpracujČce ze stowarzyszeniami agroturystycznymi w organizacji
i przeprowadzaniu kursów agroturystycznych
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Turystyki
i Agroturystyki Ziem Górskich
Stowarzyszenie Agroturystyczne
Powiatu Limanowskiego
Góralskie Stowarzyszenie
Agroturystyczne
Stowarzyszenie Gospodarstw
Eko- i Agroturystyczne Gazda

Kooperant
Maųopolska Izba Rolnicza, Maųopolski OƑrodek Doradztwa Rolniczego
UrzČd Gminy Limanowa, Powiatowy Zespóų Doradztwa Rolniczego
w Limanowej
urzČd skarbowy, Sanepid.
Powiatowy Zespóų Doradztwa Rolniczego w Limanowej, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalna Grupa Dziaųania
Piħkna Ziemia Gorczaŷska, zarzČd Gorczaŷskiego Parku Narodowego

ródųo: badania wųasne.

Tabela 4. Liczba gospodarstw agroturystycznych w kaǏdej gminie naleǏČcej do powiatów:
tatrzaŷskiego, nowotarskiego, limanowskiego i nowosČdeckiego w 2019 roku (dane z urzħdów gmin)
Nazwa powiatu i ųČczna
liczba gospodarstw
agroturystycznych
Nowotarski – 555
Tatrzaŷski – 462

NowosČdecki – 162

Limanowski – 123

Nazwa gmin i liczba gospodarstw agroturystycznych
zarejestrowanych na ich terenie
Czorsztyn – 180, Bapsze NiǏne – 96, KroƑcienko nad Dunajcem – 93, Czarny
Dunajec – 54, Nowy Targ – 21, Szaflary – 21, Jabųonka – 20, Ochotnica Dolna
– 20, Rabka-Zdrój – 13, Lipnica Wielka – 12, Raba WyǏna – 11, Szczawnica – 8,
Spytkowice – 6.
Biaųy Dunajec – 159, Poronin -134, Bukowina Tatrzaŷska – 87, KoƑcielisko -82.
Muszyna – 45, Krynica-Zdrój 33, Gródek nad Dunajcem – 31, Kamionka Wielka
– 11, Bososina Dolna – 9, BČcko – 6. Stary SČcz – 6, Korzenna – 5, Rytro – 5,
Piwniczna-Zdrój – 3, Podegrodzie – 3, Cheųmiec – 2, Grybów- 1, Babowa - 1,
Nawojowa -1.
NiedǍwiedǍ – 25, Dobra – 23, Limanowa – 20, Mszana Dolna – 18, Kamienica
– 10, Laskowa – 10, Bukowica – 10, Jodųownik – 3, Tymbark – 3, Sųopnice – 1.

ródųo: badania wųasne.

Wszystkie badane gminy majČ aktualne strategie rozwoju, najczħƑciej opracowane
na lata 2014–2020. W strategiach sČ zapisane róǏne dziaųania wspierajČce sektor turystyki, w tym rozwój turystyki na obszarach cennych przyrodniczo. Dotyczy to gųównie
gmin: NiedǍwiedǍ i Mszana Dolna (Gorczaŷski Park Narodowy), gmin: Czorsztyn, KroƑcienko nad Dunajcem i Bapsze NiǏne (Pieniŷski Park Narodowy) oraz gmin Bukowina
Tatrzaŷska, KoƑcielisko oraz Poronin (Tatrzaŷski Park Narodowy).
Ankietowani pracownicy urzħdów gmin wyszczególnili nastħpnie podmioty, z którymi wųadze samorzČdowe wspóųpracujČ w zakresie rozwoju turystyki (tab. 5).
Z tabeli 5 wynika, Ǐe zakres wspóųpracy badanych urzħdów gmin z róǏnymi podmiotami dotyczy w szczególnoƑci dziaųalnoƑci promocyjnej. W szeƑciu gminach natomiast
przeprowadzano do tej pory szkolenia agroturystyczne, w piħciu przypadkach z oƑrodStrona | 98
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Tabela 5. Podmioty wspóųpracujČce z badanymi urzħdami gmin w zakresie rozwoju turystyki
Powiat

Gmina
Dobra

Limanowski

Limanowa
Mszana
Dolna
NiedǍwiedǍ
Gródek
nad Dunajcem

Krynica-Zdrój
NowosČdecki
Muszyna
Kamionka
Wielka

Czarny Dunajec

Nowotarski

Czorsztyn
KroƑcienko
nad Dunajcem
Bapsze NiǏne

Podmiot
wspóųpracujČcy
oƑrodek doradztwa rolniczego
koųo gospodyŷ wiejskich
Stowarzyszenie
agroturystyczne
inne gminy powiatu
oƑrodek doradztwa rolniczego
inne gminy powiatu
Gorczaŷski Park Narodowy

Zakres wspóųpracy
w turystyce
szkolenia agroturystyczne
promocja gminy

promocja gminy
szkolenia agroturystyczne
promocja gminy
promocja turystyki w gminie

oƑrodek doradztwa rolniczego

szkolenia agroturystyczne

Krynicka Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych
ZwiČzek Gmin Krynicko-Popradzkich
lokalni przedsiħbiorcy
róǏne stowarzyszenia
ochotnicze straǏe poǏarne
i Lokalna Grupa Dziaųania
„Korona SČdecka”
oƑrodek doradztwa rolniczego
Euroregion Tatry
Lokalna Organizacja Turystyczna
Chochoųowski
Góralskie Stowarzyszenie
Agroturystyczne
Góralskie Stowarzyszenie
Agroturystyczne
lokalna grupa dziaųania,
Fundacja „Mila”

promocja turystyki w gminie

promocja gminy

promocja turystyki w gminie
promocja turystyki w gminie
promocja turystyki w gminie
promocja turystyki w gminie
promocja turystyki w gminie
szkolenia agroturystyczne
promocja turystyki w gminie
promocja turystyki w gminie
rozwój agroturystyki
rozwój agroturystyki
szkolenia agroturystyczne

Biaųy Dunajec
Bukowina
Tatrzaŷska
Tatrzaŷski

KoƑcielisko
Poronin

Tatrzaŷska Agencja Rozwoju
oƑrodek doradztwa rolniczego
Lokalna Organizacja Turystyczna
Made in Zakopane

promocja turystyki w gminie
szkolenia agroturystyczne
promocja turystyki w gminie

Wspóųpraca w ramach Programu
wieƑ sųowacka o nazwie Východná Wspóųpracy Trangranicznej Interreg
Polska-Sųowacja 2014-2020

ródųo: badania wųasne.

kiem doradztwa rolniczego oraz w jednym z wespóų z LGD i fundacjČ. Dotyczyųy one
– jak stwierdzili ankietowani – szkoleŷ skierowanych do rolników planujČcych zaųoǏenie
gospodarstwa agroturystycznego.
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Podsumowanie
Rozwój turystyki na obszarach cennych przyrodniczo uwarunkowany jest przede
wszystkim wystħpowaniem atrakcyjnych walorów krajobrazowych oraz odpowiedniej
infrastruktury turystycznej. WaǏna w tym procesie jest takǏe dziaųalnoƑđ stowarzyszeŷ
agroturystycznych, LOT-ów, LGD, urzħdów gmin czy oƑrodków doradztwa rolniczego. Organizacje te czħsto wspóųpracujČ ze sobČ, przewaǏnie w promocji turystyki i organizacji
kursów agroturystycznych.
NajwaǏniejsze wnioski wynikajČce z wyników badaŷ nad wspóųpracČ instytucjonalno-sieciowČ w rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo w województwie
maųopolskim to:
• gųównym celem dziaųalnoƑci lokalnych organizacji turystycznych i stowarzyszeŷ agroturystycznych jest promocja turystyki,
• stowarzyszenia agroturystyczne organizowaųy w przeszųoƑci kursy agroturystyczne,
zarówno dla swoich czųonków, jak i dla innych osób a w ich organizacji najczħƑciej
wspóųpracowaųy z oƑrodkami doradztwa rolniczego,
• zrzeszone w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoƑcinne” cztery
stowarzyszenia wspóųpracujČ z niČ przede wszystkim w zakresie dziaųalnoƑci promocyjnej,
• maųopolskie stowarzyszenia agroturystyczne wspóųpracujČ z róǏnymi podmiotami
w zakresie dziaųaŷ promocyjnych, przede wszystkim kooperantami sČ oƑrodki doradztwa rolniczego,
• w obrħbie badanych gmin znajdujČ siħ obszary naleǏČce do trzech parków narodowych: Gorczaŷskiego, Pieniŷskiego oraz Tatrzaŷskiego,
• czħƑđ gmin wspóųorganizowaųa gųównie z oƑrodkami doradztwa rolniczego szkolenia
agroturystyczne dla rolników planujČcych zaųoǏenie gospodarstwa agroturystyczne,
• badane gminy kooperujČ z róǏnymi podmiotami przede wszystkim w dziaųalnoƑci
promocyjnej.
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Institutional and network cooperation in the development of tourism
in selected valuable natural areas in Malopolska
Summary: The article presents forms of network and network-institutional cooperation in
the development of tourism in valuable natural areas. Based on the literature, the types of
cooperation of agritourism associations, local tourist organizations, local action groups and
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local authorities with various entities were presented in the field of development of tourist
services. The research material included an analysis of the results of research conducted with
the presidents of five agritourism associations and an analysis of research carried out in 16
communes of the Lesser Poland Voivodeship.
Key words: network organization, rural tourism, agritouristic association, local tourist organization, valuable natural areas

