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Roman Soja1

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Polski Komitet Narodowy UNESCO – MaB

Długoletni wysiłek na rzecz powołania Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
„Polesie Zachodnie” zakończony został sukcesem. Granice polityczne dzielą środowisko, 
przyczyniają się do fragmentacji jednorodnych jednostek, a utworzenie transgranicznego 
rezerwatu przyczyni się do zahamowania tego procesu. Wieloletnie starania przyrodników 
kierujących się troską o zachowanie środowiska w dobrym stanie na dzisiaj i na przyszłość 
zostały zaakceptowane na poziomie międzynarodowym, a jednym z punktów, które 
zadecydowały o powstaniu rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie” były spotkania 
inicjowane przez organizacje pozarządowe, administrację lokalną i pracowników 
naukowych. 

W  kwietniu 2011 roku we Włodawie odbyła się konferencja „Rola samorządów 
i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie 
Zachodnie”, z której materiały są przedmiotem niniejszej publikacji. Inicjatywa powstania 
rezerwatu wyszła wiele lat temu ze strony polskiej, znalazła żywy oddźwięk wśród działaczy 
ochrony przyrody na Polesiu i wspólnymi siłami - polskimi, ukraińskimi i białoruskimi 
doprowadzono skomplikowaną procedurę do pomyślnego zakończenia. Powstanie 
to ważny moment ale trzeba już wybiegać myślami i działaniem w przyszłość. Sprawą 
kluczową w funkcjonowaniu każdego obiektu chronionego jest obecność człowieka, 
integralnej części przyrody. 

Na Polesiu człowiek gospodarował od setek lat. Powstały nowe, nieistniejące 
w naturalnych warunkach układy przyrodnicze mające walory, które chcemy zachować 
dla przyszłości. Co jest bardzo ważne, a co mniej istotne, w jakim kierunku sterować 
odradzającą się przyrodą na porzuconych przez rolników obszarach, do jakiego stopnia 
można dopuścić presję turystyczną i gdzie lokalizować zabudowę? To wszystko dotyczy 
relacji człowiek – środowisko i na te pytania, teraz już wspólnie, na poziomie trzech 
krajów musimy znaleźć odpowiedź. Ważnym elementem funkcjonowania rezerwatów 
jest stosunek do nich ludzi miejscowych. To na najniższym poziomie powstają konflikty, 
których wyjaśnianie i likwidowanie należy do ludzi świadomych znaczenia środowiska 
w życiu człowieka. Zaangażowanie osób, które troszczą się o przyrodę, zaangażowanie 
miejscowych władz samorządowych i szeroki front podjętych działań, których wyrazem 
są takie spotkania jak we Włodawie dobrze rokują na przyszłość najmłodszemu 
międzynarodowemu rezerwatowi biosfery.

1 Roman Soja, doc. dr hab.
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Elżbieta Nowicka-Różycka, Elżbieta Kowalik
Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie

Seminarium „Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie” odbyło się w dniach 7–8 kwietnia 
2011 roku we Włodawie i w pobliskiej Okunince z inicjatywy Starostwa Powiatowego oraz 
Stowarzyszenia Poleskiego we Włodawie. To międzynarodowe spotkanie zorganizowane 
zostało we współpracy z polskim komitetem UNESCO – MaB oraz Polską Fundacją 
Ośrodków Wspierania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z Lublina, przy wsparciu 
Banku Spółdzielczego w Parczewie. 

Spotkanie, które zgromadziło ok. 60 uczestników z Białorusi, Ukrainy i Polski, miało 
na celu wznowienie dialogu i współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polesia 
Zachodniego. Obszar ten jest cenny nie tylko ze względu na swoją niezwykłą historię 
i kulturę, a także dzięki wspaniałej przyrodzie, lecz jego wyjątkową wartością jest ogromny 
potencjał społeczny. Szczerość i prostota licznych na Polesiu oddolnych inicjatyw, 
wynikająca z potrzeby działania, silnie zakorzeniona w lokalnej tradycji i środowisku, jest 
tak niezwykła w epoce ponowoczesności...

 Seminarium stało się okazją do podsumowania dotychczasowych działań na rzecz 
utworzenia na Polesiu międzynarodowego rezerwatu biosfery, jak również do rozmów na 
temat przyszłości jego funkcjonowania. Niniejsza publikacja jest zapisem tylko niektórych 
tematów dyskusji, które wówczas podjęliśmy. Jako organizatorzy spotkania mamy 
nadzieję, że pomogło ono przypomnieć o możliwościach zrównoważonego rozwoju 
regionu w oparciu o jego bogate zasoby i ideę partnerstwa. Ufamy też, że wokół idei 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” ponownie uda się zgromadzić 
wielu zacnych ludzi. 
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Jarosław Szymański
Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” – historia 
i walory, z perspektywy Poleskiego Parku Narodowego

Historia starań o międzynarodowy rezerwat biosfery na Polesiu Zachodnim
Pomysł nadania statusu międzynarodowego rezerwatu biosfery fragmentom 

Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego i Pojezierza Szackiego zrodził się w trakcie 
towarzyskiego spotkania pracowników Poleskiego PN i Szackiego PN w Szacku na 
Ukrainie w 1991 r. Wkrótce potem, w dniach 2-4 kwietnia 1992 r. odbyło się spotkanie 
z władzami Szackiego PN w Szacku zakończone podpisaniem protokółu obustronnej 
deklaracji działań w celu utworzenia międzynarodowego rezerwatu biosfery 
(z polskiej strony dokument sygnowali: ówczesny dyrektor PPN – Zbigniew Karbowski 
i przewodniczący RN PPN prof. Stanisław Radwan). Deklaracje te zostały potwierdzone 
w trakcie zorganizowanej w dniach 18-19 października 1996 r. międzynarodowej 
konferencji naukowej pt. „Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach 
chronionych Polesia” w ośrodku nad J. Zagłębocze, pod przewodnictwem prof. S. 
Radwana. W dniach 25-27 czerwca 1997 r., również nad J. Zagłębocze odbyło się 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Jednym z inicjatorów sympozjum był PPN. 
Na posiedzeniu polsko – ukraińskiej grupy roboczej d/s współpracy w dziedzinie 
ochrony przyrody osiągnięto pełną zgodność w sprawie wspólnych działań na rzecz 
utworzenia transgranicznego rezerwatu biosfery (do koordynacji prac po stronie polskiej 
upoważniony został wówczas Pan Janusz Holuk).

W dniu 6 marca 1998 r., na posiedzeniu Zespołu MaB-8 w Krakowie nastąpiło 
pozytywne zaopiniowanie projektu rezerwatu biosfery zaprezentowanego przez Dyrektora 
PPN Dariusza Piaseckiego, zaś 19 marca 1998 r. podczas sesji plenarnej Polskiego Narodowy 
Komitetu MaB projekt przedstawiony wspólnie przez D. Piaseckiego i J. Holuka uzyskał 
pozytywną opinię. Dzięki temu „Polesie Zachodnie” wpisane zostało na listę obszarów 
kandydujących do rangi światowych rezerwatów biosfery. Projekt uzyskał szerokie poparcie 
społeczne na zorganizowanej przez Ekologiczny Klub UNESCO oraz władze samorządowe 
Włodawy w dniach 12-14 czerwca 1998 r. konferencji na temat potrzeb i szans utworzenia 
rezerwatu biosfery na Polesiu. W 1999 r. została już przygotowana formalna dokumentacja 
dla rezerwatu biosfery na zlecenie wojewody lubelskiego. Prace te koordynował dr Tadeusz 
J. Chmielewski, a pracownicy PPN znaleźli się w zespole autorskim.

W styczniu 2000 r. powstało Stowarzyszenie Poleskie, które jedną z idei było 
aktywne wspieranie i promowanie idei RB „Polesie Zachodnie”. 12 maja 2000 r. w Ośrodku 
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Dydaktyczno-Muzealnym w Załuczu Starym - odbyła się uroczysta sesja zakończona 
złożeniem podpisów przez przedstawicieli Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, RDLP 
w Lublinie, PPN, ZCHPK na „Formularzu Nominacyjnym UNESCO” stanowiącym gruntownie 
udokumentowany, formalny wniosek o utworzenie RB „Polesie Zachodnie”.

W dniach 11-13 lutego 2002 r. w siedzibie PPN odbyło się polsko – ukraińsko - 
białoruskie seminarium, którego przedmiotem obrad były sprawy powołania w przyszłości 
międzynarodowego, trójstronnego rezerwat biosfery na Polesiu. Seminarium zakończono 
przedstawieniem i podpisaniem raportu końcowego z zamiarem utworzenia międzynarodowego 
rezerwatu biosfery. 30 kwietnia 2002 r. nastąpiło oficjalne włączenie Rezerwatu Biosfery „Polesie 
Zachodnie” po polskiej stronie do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery.

W dniach 24 kwietnia i 23 czerwca 2003 r. w Urszulinie odbyły się dwa seminaria 
poświęcone funkcjonowaniu RB Polesie Zachodnie. W dniach 28 maja – 1 czerwca 2003 r., 
z udziałem przedstawiciela PPN, odbyła się zorganizowana przez Białoruś w Pińsku 
międzynarodowa konferencja, której problematyka dotyczyła tworzenia systemu obszarów 
chronionych i korytarzy ekologicznych Polesia. 12 grudnia 2003 r. dyrektor PPN uczestniczył 
w konferencji poświęconej tworzeniu i przyszłemu funkcjonowaniu Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Konferencja miała miejsce w białoruskiej części 
Puszczy Białowieskiej.

Przedstawiciel PPN wziął udział w zorganizowanym w dniach 22-24 września 2004 r. 
seminarium w Turowie na Białorusi dotyczącym programów badawczych i społecznych 
dla przyszłego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. W dniach 29-30 
listopada 2004 r. w Warszawie, z udziałem przedstawiciela PPN odbyło się międzynarodowe 
spotkanie związane z tworzeniem trójstronnego rezerwatu biosfery na Polesiu.

W dniach 3-4 listopada 2005 r. strona białoruska zorganizowała międzynarodowe 
seminarium na temat Rezerwatu Biosfery Pribużskoje Polesie w Dubniku nad Jeziorem 
Białym, w którym uczestniczył przedstawiciel PPN. W dniach 7-10 listopada 2005 r. 
w Białowieży odbyła się z udziałem przedstawiciela PPN Międzynarodowa Konferencja, 
której tematem przewodnim były sposoby i źródła finansowania badań naukowych 
w rezerwatach biosfery. 

W 2007 r. dyrektor PPN podpisał listu intencyjny w sprawie transgranicznego projektu 
utworzenia sieci monitoringu glebowego na terenie Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery Polesie Zachodnie.

W 2008 r. został zainicjowany przez Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych 
projekt „Trzy Polesia – Wspólna strategia ochrony i ekologicznego wykorzystania 
naturalnego dziedzictwa polsko - białorusko-ukraińskiego pogranicza” przy partnerskim 
udziale PPN. Również w 2008 r. – odbyły się z udziałem przedstawiciela PPN dwa 
seminaria dotyczące opracowania wspólnej strategii działania w sprawie projektowanego 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” w Szackim Parku Narodowym 
na Ukrainie i w Ośrodku terenowym Poleskiego Instytutu Agrarno – Ekologicznego 
Białoruskiej Akademii Nauk k. Brześcia na Białorusi.
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W dniach 5-7 maja 2010 – na terenie PPN i innych fragmentów RB „Polesie Zachodnie” odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja pt. „Przyszłość krajobrazów hydrogenicznych w Rezerwatach 
Biosfery Europy”. Głównym organizatorem konferencji był PPN, współorganizatorami byli: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polski Komitet MAB, Polska Akademia Nauk o. w Lublinie. 
Konferencja odbyła się w roku jubileuszowym dla Parku, który obchodził dwudziestolecie 
istnienia. W dniach 17-19 grudnia 2010 r. w Mińsku na Białorusi, przeprowadzone zostało 
seminarium z udziałem przedstawiciela PPN „Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu na 
przykładzie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie”.

W marcu 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wystosowało noty 
dyplomatyczne do Ambasad Białorusi i Ukrainy w sprawie podpisania Porozumienia 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi oraz Rządem 
Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

Walory Poleskiego Parku Narodowego
Poleski Park Narodowy w znacznej części stanowi rdzenną strefę Rezerwatu 

Biosfery „Polesie Zachodnie”, a zarazem najcenniejsze przyrodniczo obszary przyszłego 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery po polskiej stronie.

Cechy wyróżniające Poleski Park Narodowy to: położenie na styku dwu wielkich 
nizinnych jednostek fizjograficznych zachodniej i wschodniej Europy, charakter wodno – 
torfowiskowy, woda jako najważniejszy czynnik dla istnienia ekosystemów, dominująca 
rzeźba terenu i krajobraz pochodzenia hydrogenicznego (tereny prawie płaskie, 
z powolnym tempem spływu wód), mozaikowatość siedlisk i krajobrazów (torfowisk, 
łąk, lasów, pól, jezior, rozlewisk i zastoisk wodnych, śródleśnych bagienek, śródpolnych 
zadrzewień i zakrzaczeń), niezwykła różnorodność świata roślin i zwierząt (w tym wiele 
gatunków chronionych prawem polskim i UE).

Wody PPN
Wody stojące: 4 jeziora (dalszych 8 znajduje się w otulinie Parku), 2 kompleksy 

stawów, tzw. stawy pieszowolskie i stawy bruskie, kilkaset torfianek (pozostałości dawnej 
eksploatacji torfu), liczne okresowe i trwałe rozlewiska.

Wody płynące: niewielkie cieki (Włodawka, Mietiułka, Piwonia, Ciek Zienkowski), rowy 
melioracyjne (część funkcjonujących, część bez możliwości odprowadzania wody).

Flora ekosystemów wodnych:
Zespół wysokich turzyc: żabiściek pływający, okrężnica bagienna, rzęsa trójrowkowa, 

wolfia bezkorzeniowa, aldrowanda pęcherzykowata; zespół szuwaru i oczeretu: pałka 
szerokolistna i wąskolistna, oczeret jeziorny, trzcina zwyczajna; strefa roślinności o liściach 
pływających: osoka aloesowata, żabiściek pływający, grzybienie północne, grążel żółty, 
pływacz zwyczajny; strefa roślinności o  liściach zanurzonych: wywłócznik okółkowy, 
rogatek sztywny, rdestnica kędzierzawa, głębiej zespoły glonów zwanych ramienicami, 
moczarka kanadyjska.
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Fauna związana z ekosystemami wodnymi:
Skorupiaki: rozwielitki, oczliki, przekopnice; owady: ważki, chruściki, pluskwiaki 

wodne, chrząszcze wodne; mięczaki: małże, ślimaki; ryby: sumik karłowaty, lin, karp, 
szczupak, różanka, piskorz, strzebla błotna; płazy: żaba wodna, żaba moczarowa, traszki; 
gady: zaskroniec, żółw błotny; ptaki: rybitwy, perkozy, bąk, czapla siwa, kaczki: krzyżówki, 
czernice, świstuny, cyranki, cyraneczki, płaskonosy, gągoły i podgorzałki, gęgawa, łabędź 
niemy; ssaki: wydra, bóbr europejski, rzęsorek, piżmak, karczownik.

Torfowiska
Różne rodzaje torfowisk zostały ukształtowane przez odmienne warunki hydrologiczne 

i geologiczne: torfowiska niskie w tym torfowiska niskie węglanowe, torfowiska wysokie 
kontynentalne, torfowiska przejściowe.

Torfowiska niskie – są żyzne, zasobne w substancje pokarmowe, porośnięte przez 
różne zbiorowiska roślinne: turzycowiska, szuwary (trzcinowe, pałkowe, oczeretowe), 
zaroślowe (łoziny, zarośla brzozy niskiej), leśne (olsy).

Torfowiska wysokie najczęściej zlokalizowane są w bezodpływowych nieckach, 
zasilane głównie przez wody opadowe, ubogie w składniki pokarmowe. Torf ma tutaj 
odczyn kwaśny.

Torfowiska przejściowe – mają cechy pośrednie, tak zwane pła (na Polesiu lokalnie 
nazywane spleją lub spławami). Tworzą najczęściej pierścień torfowisk otaczających jeziora 
(np. wokół J.Moszne, Długie, Karaśne).

Flora ekosystemów torfowiskowych (otwartych):
Siedmiopalecznik błotny, bobrek trójlistkowy, mięta nadwodna, jeżogłówka gałęzista, 

tłustosz pospolity dwubarwny, kosatka kielichowata, kruszczyk błotny, bagno zwyczajne, 
żurawina, modrzewnica zwyczajna, wrzos zwyczajny, borówki, wierzba lapońska 
i borówkolistna, brzoza niska, 3 gatunki rosiczek, pływacz średni i drobny, gnidosz 
królewski, pełnik europejski, storczyki.

Fauna związana z ekosystemami torfowiskowymi:
Ssaki: łoś; ptaki: żuraw, dubelt, kszyk, rycyk, błotniak łąkowy, cietrzew, wodniczka; 

gady: żmija zygzakowata jaszczurka żyworódka; bezkręgowce: motyle (przeplatka aurinia, 
szlaczkoń torfowiec, modraszek telejus, modraszek nausitous).

Lasy PPN
Lasy znajdujące się w obrębie Poleskiego Parku Narodowego charakteryzują 

się znaczną różnorodnością – stanowią je: grądy, brzeziny bagienne, olsy (sfagnowe 
i porzeczkowe), bory świeże, bory wilgotne (trzęślicowe), bory bagienne.

Flora związana ze zbiorowiskami leśnymi:
Zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, obuwik pospolity, 

buławnik wielkokwiatowy, lilia złotogłów, łuskiewnik różowy, miodunka, dąbrówka 
rozłogowa, kopytnik.
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Fauna związana ze zbiorowiskami leśnymi:
Ssaki: dzik, jeleń, sarna, wilk, lis, kuna; ptaki: bocian czarny, kraska, bielik, puchacz, 

trzmielojad, wilga, grubodziób, dzięcioły, kowalik, dudek, sikory, zięba, kukułka; gady: 
gniewosz plamisty, jaszczurka zwinka; płazy: rzekotka drzewna; owady: mrówki, chrząszcze 
(jelonek rogacz, borodziej cieśla, dyląż grabarz, wonnica piżmówka, tycz cieśla, rohatyniec 
nosorożec, biegacze), motyle (mieniak stróżnik, mieniak tęczowiec, pokłonnik osinowiec, 
dostojki, strzępotek, rusałka żałobnik).

O bogactwie świata roślinnego i zwierzęcego na terenie PPN świadczą ilości 
występujących tu gatunków:

Flora: ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, 150 gatunków borealnych, 25 
gatunków atlantyckich, 45 gatunków pontyjskich, 12 gatunków górskich, 8 gatunków 
śródziemnomorskich, 16 gatunków z Czerwonej Księgi, 81 gatunków chronionych, 
208 zespołów roślinnych (146 zespołów nieleśnych), 5 gatunków z listy Natura 2000 
(aldrowanda pęcherzykowata, obuwik pospolity, lipiennik Loesela, starodub łąkowy, 
dzwonecznik wonny), 14 siedlisk z listy Natura 2000.

Fauna: 48 chronionych gatunków bezkręgowców, 23 gatunki ryb - w tym 4 chronione, 
13 gatunków płazów, 7 gatunków gadów, ok. 200 gatunków ptaków - w tym ok. 150 
to gatunki lęgowe, 47 gatunków ssaków w tym 28 chronionych, wiele gatunków z listy 
Natura 2000 (bóbr, wilk, wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, żółw błotny, 4 gat. 
ryb – koza, piskorz, różanka, strzebla błotna, z owadów - jelonek rogacz, przeplatka aurinia, 
modraszek nausitous, modraszek telejus).

Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym
Osławiony słowami barda „Polesia czar” to bogactwo i różnorodność przyrody oraz 

krajobrazów, a także spuścizna kulturowa. 
Mamy więc z pewnością czym się szczycić, co pokazać, o czym uczyć. Stąd biorą 

się szeroko zakrojone działania Parku prowadzone w ramach edukacji ekologicznej 
skierowanej do różnych odbiorców: społeczności lokalnej zamieszkującej okolice Parku, 
turystów indywidualnych - w tym zagranicznych, zorganizowanych grup odwiedzających 
Park.

Edukacja ekologiczna odbywa się poprzez: programy edukacyjne skierowane do 
dzieci i młodzieży regionu oraz osób dorosłych (konkursy, rajdy, seminaria), otwarte imprezy 
edukacyjne, prelekcje i projekcje filmowe dla grup odwiedzających PPN, infrastrukturę 
informacyjno-edukacyjną w postaci ośrodków edukacyjnych, ścieżek przyrodniczych, 
tablic informacyjnych oraz wydawnictw.

Ośrodki edukacyjne PPN:
Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie - w budynku znajdują się biura 

oraz pomieszczenia dydaktyczne: sala projekcyjna, dwie salki edukacyjne, biblioteka 
wraz z czytelnią, punkt informacji turystycznej, Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego, ogród 
dydaktyczny.
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Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Załuczu Starym - w jego skład wchodzą: budynek 
główny, mieszczący większość ekspozycji muzealnych, wiata wystawiennicza na duże 
eksponaty etnograficzne, ścieżka dydaktyczna „Żółwik” z oczkiem wodnym pełniącym rolę 
wiwarium, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, zadaszenie i wyznaczone obok niego 
miejsce na ognisko.

Ścieżki przyrodnicze:
„Dąb Dominik” – ścieżka zaczyna się w miejscowości Łomnica, ma długość 3,5 km 

(krótszy wariant 2,5 km), prezentuje interesujące zbiorowiska leśne, w tym bór bagienny. 
Najciekawszym elementem ścieżki są ekosystemy torfowiskowe, w tym torfowisko 
przejściowe (pło) lokalnie nazywane spleją.

„Spławy” – ścieżka ma swój początek we wsi Załucze Stare, długość 3,5 km. Ścieżka 
prezentuje cenne zespoły leśne: subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, 
a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk. Szczególną atrakcją są rośliny mięsożerne 
oraz kwitnące storczyki. Ścieżka kończy się pływającym pomostem nad jeziorem Łukie - 
można tu zapoznać się ze strefami roślinnymi porastającymi wody jeziora. Ostatni odcinek 
kładki oraz pomost widokowy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

„Perehod” - początek ścieżki we wsi Pieszowola, długość wynosi ok. 5 km. Ścieżka 
ma charakter ornitologiczny (głównie gatunki wodno-błotne), prowadzi po groblach 
wokół kompleksu stawów założonych pod koniec XIX w. i prezentuje ciekawe zbiorowiska 
roślinności wodnej i szuwarowej.

„Obóz Powstańczy” - początek we wsi Lipniak, długość 4 km. Ścieżka przebiega przez 
teren dawnego obozu powstańczego z okresu powstania styczniowego, ukazuje cenny 
przyrodniczo fragment Parku – łąki i rozlewiska z widoczną działalnością bobrów.

„Mietiułka” (ścieżka rowerowa) - zaczyna się przy leśniczówce Łowiszów, ma 21 km 
długości, przebiega przez tereny Parku i morenę czołową na skraju Garbu Włodawskiego. 
Ścieżka prowadzi przez ekosystemy torfowiskowe, leśne, łąkowe i segetalne z kilkoma 
punktami widokowymi.

Poleski Szlak Konny:
Na terenie Poleskiego Parku Narodowego i otuliny znajduje się ok. 60 km szlaku konnego. 

W kompleksie głównym szlak tworzy dużą pętlę, od której odchodzą odnogi w kierunku wsi 
Kołacze i w kierunku drugiej części PPN - kompleksu Bagna Bubnów i Staw. 

Cykliczne imprezy edukacyjne: rocznicowy Rajd Pieszy „Szlakami żółwia”, jesienny Rajd 
Rowerowy „Nałęcz”, konkurs wiedzy o PPN, Bieg Parkowca i Leśnika, konkurs fotograficzny 
„Klik-klak z aparatem przez Park”

Wydawnictwa edukacyjne: przewodniki, foldery, mapy, scenariusze zajęć 
edukacyjnych i zeszyty ćwiczeń, książki ilustrowane, albumy, wydawnictwa multimedialne, 
kalendarze edukacyjne, strona internetowa Parku.

Ponad 20 – letnie działania Poleskiego Parku Narodowego wpisują się w ideę 
Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. 
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Ustanowienie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery:
będzie dobrym krokiem w stronę lepszego, bardziej spójnego funkcjonowania •	
ochrony przyrody Polesia w granicach trzech sąsiadujących państw
zwiększy prestiż terenów objętych Rezerwatem Biosfery•	
zapewni lepszą promocję regionu•	
nada Polesiu ponadnarodowe, europejskie znaczenie•	
stworzy większe możliwości starania się o środki na ochronę przyrody •	
i dziedzictwa kulturowego
zwiększy szanse rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych.•	



Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie

16

Arkadiusz Iwaniuk2

Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie

Udział organizacji pozarządowych w ożywianiu 
aktywności obywatelskiej na Polesiu Zachodnim

W roku 2002 oficjalnie ogłoszono utworzenie Rezerwatu Biosfery „Polesie 
Zachodnie”. Status rezerwatu biosfery, nadawany przez UNESCO - agendę Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, w Polsce nie ma prawnego odzwierciedlenia. Rezerwat 
biosfery to raczej tytuł honorowy, wyróżnienie międzynarodowe podkreślające 
przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo regionu. Wśród ośmiu rezerwatów biosfery 
w Polsce był to wówczas obiekt szczególny. Swoje powstanie zawdzięczał w znacznej 
mierze zaangażowaniu społecznych organizacji pozarządowych i wychodził naprzeciw 
oczekiwań lokalnej społeczności. 

Pierwsze propozycje dotyczące tworzenia na Polesiu rezerwatów biosfery 
wychodziły z gremiów zajmujących się instytucjonalną ochroną przyrody. Poleski Park 
Narodowy już w 1992 roku zawiązał współpracę z Szackim Parkiem Narodowym na 
Ukrainie i podczas dwustronnych spotkań pojawiły się propozycje dążenia do utworzenia 
międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Ideą zainteresowana była rada Naukowa 
PPN, konserwatorzy przyrody ówczesnych województw lubelskiego i chełmskiego, 
przedstawiciele parków krajobrazowych. Niemniej wymiana informacji i przygotowanie 
koncepcji utworzenia rezerwatu biosfery pozostawały w wąskim gremium naukowców 
oraz urzędników specjalistów ochrony przyrody. Stan uległ zmianie, kiedy w drugiej 
połowie lat 90-tych w prace na rzecz popularyzacji idei poleskiego rezerwatu biosfery 
włączyła się pozarządowa organizacja Ekologiczny Klub UNESCO. Osobowość lidera – 
nieodżałowanej pamięci, tragicznie zmarłego Janusza Kuśmierczyka – przez wiele lat 
nadawała dynamiki poczynaniom Klubu. 

Ekologiczny Klub UNESCO współpracując z samorządami, głównie Starostwem 
Powiatowym we Włodawie oraz gminami powiatu włodawskiego i łęczyńskiego oraz 
Katedrą Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizował różnego 
rodzaju spotkania. Były to konferencje, warsztaty, festiwale. 

Nie sposób w skrótowej formie przedstawić całości działań, niech więc kalendarium 
zilustruje ogrom wysiłku włożony w pracę społeczną:

2 Arkadiusz Iwaniuk, dr
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1996 r. Faza wstępna – przygotowanie strategii działań 
Spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje: „Zawsze po Bożym Ciele”, „Święto Iwana 

Kupały na Świdowcu”, „Ej ty Dniestrze nasz”, „Pejzaże Nadbużańskie”, „Obóz ornitologiczny 
w Czołginiach”, „Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie”, „Rajd rowerowy 
Roztocze – Roztocze”, „Eko-oświatowa akcja w Czerwonogradzie”, „Razem do Bugu bliżej” – 
konferencja w Szacku, „Clear-cut” – warsztaty towarzyszące Mikołajkom Folkowym

1997 r. I Ekspedycja Bug – wyszukiwanie partnerów społecznych 
Spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje: „Chleb się chlebie”, „Akustyczno-

ekologiczny happening Połączy nas Bug”, „Bug wart jest świeczki”, „Nie święci garnki lepią”, 
„Jarmark w Holi”, „Warsztaty w Drohiczynie”, „O czym Św. Franciszek rozmawiał z wilkiem, 
a o czym Św. Mikołaj”

1998 r. Rozwinięcie współpracy – wspólne planowanie, realizacja i rozliczanie 
Spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje: „Polsko-ruska pieśń na Zamku”, „Jasełka”, 

„Ekorekolekcje nad Wiarem”, „40 dni i 40 nocy”, „Konferencja we Włodawie”, „Nie idziesz sam, 
idą wraz z tobą wszystkie drzewa – spotkanie Centrów i Klubów UNESCO”, „Święto Iwana 
Kupały w Horodle”, „II Ekspedycja Bug”, „Spotkanie w Drohiczynie”, „Ekowarsztaty w Sokalu” 
oraz program: „O nową jakość życia na wsi” 

1999 r. Bug – europejski korytarz ekologiczny: 
„Bug – europejski korytarz ekologiczny” – konferencja i warsztaty pod patronatem 

Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO (KUL), „Partnerstwo dla Rezerwatu Biosfery”- 
warsztaty we Włodawie, Holi, Szacku i Woli Uhruskiej, „III Ekspedycja Bug” – włączenie 
nadbużańskich sołtysów do organizowania trasy koncertowej dla zespołu „Dzwindzura” ze 
Lwowa

2000 r. Bug – dziedziny współpracy
Spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje: „Budowanie lokalnego partnerstwa 

nad Bugiem” – utworzenie Stowarzyszenia Poleskiego, „Akcja i koncert na rzecz przejścia 
promowego w Zbereżu”, „IV Ekspedycja Bug - śladami unii”, konferencja naukowa „Bug 
dziedziny współpracy” (KUL) - przyjęcie koncepcji korytarza ekologicznego na całej 
długości rzeki

2001 r. Modele ekorozwoju a gospodarowanie zasobami
Spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje: „Koń jaki jest, każdy widzi - czyli 

marketing i promocja ekoturystyki”, I Poleski Rajd Rowerowy na trasie Brześć - Pińsk - 
Szack - Włodawa - Kock – Dęblin, „Pierwsze Dni Bugu” - warsztaty na temat modelowego 
rozwiązywania problemów i współpracy administracji (rządowej, samorządowej), organizacji 
pozarządowych działających nie dla zysku (NGO’s) ze światem biznesu, „Bramy Krainy 
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Łagodności” – przegląd poezji śpiewanej poświęcony Wojtkowi Belonowi; „V Ekspedycja 
Bug”, „Jak utworzyć fundusz lokalny?” - Włodawa (Starostwo Powiatowe), Warsztaty w celu 
utworzenia Ośrodka Promocji Zrównoważonego Rozwoju; konferencja naukowa „Modele 
ekorozwoju a gospodarowanie zasobami”; trzecia konferencja w ramach programu „Bug 
europejski korytarz ekologiczny” połączona z Festiwalem Trzech Kultur; utworzenie Ośrodka 
Promocji Zrównoważonego Rozwoju; program: „O nową jakość życia na wsi”, 

 2002 r. „Meandry Europy”
Spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje: „Drugie Dni Bugu”, „VI Ekspedycja Bug”, 

„Meandry Europy – program kulturalny” „Wyprawa do Wielkiej Głuszy”, „Stanica Kostomłoty”; 
„Bug. Rzeka, która łączy”; Łęczna: „Substytucja zasobów nieodnawialnych”; Hańsk: „Rzemiosło 
i manufaktura, hobby czy miejsca pracy?” – warsztaty; Hanna: „Zasoby wytworzone przez 
ludzi - rolnictwo ekologiczne” warsztaty; Tomaszówka: „Zakryte terytoria” - warsztaty na temat 
włączenia białoruskich terenów nad Bugiem do wspólnego polsko-ukraińsko - białoruskiego 
Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie (spotkanie w ośrodku naukowym „Orchowo” po drugiej 
stronie Włodawy nieopodal Szacka); Sokal „Nie idziesz sam” - warsztaty na temat historii, 
tradycji, wykształcenia, tożsamości kulturowej , czyli o możliwości (konieczności) współpracy 
Polaków, Ukraińców, Białorusinów; Lublin: „Ekologiczny korytarz rzeki Bug, a strategie rozwoju 
gmin, powiatów, województw” - konferencja podsumowująca związki z innymi programami 
o znaczeniu strategicznym (KUL)

2003 r.
Jabłeczna, Święto Jordanu; Ostrów Lubelski, seminarium – „Jak zmniejszyć presję na 

zasoby przyrody ze strony przemysłu, energetyki, turystyki i rolnictwa”
Przedstawione kalendarium obrazuje jak wiele różnorodnych form przybierała 

kampania społeczna prowadzona prze Ekologiczny Klub UNESCO i Stowarzyszenie 
Poleskie. Jednocześnie na każdy z przytoczonych tytułów, czy to seminarium, festiwalu 
czy konferencji składał się znaczny wysiłek organizacyjny i finansowy. Wiele inicjatyw 
nie zostało opisanych, a przecież także miały wpływ na obraz społeczeństwa regionu. 
Esencją każdego ze spotkań było przekazywanie pasji i motywowanie do działań 
innych, lokalnych grup i organizacji. Taka „katalizująca” metoda powodowała efekt 
kaskadowości, poszerzania i powielania pożądanych społecznie działań. Bez wątpienia 
skuteczność przekazu idei (w tym przypadku koncepcji zrównoważonego rozwoju 
realizowanej w regionie przez formę rezerwatu biosfery) przez organizację pozarządową 
była bardzo wysoka w stosunku do zaangażowanych środków finansowych. Wydaje się 
mało prawdopodobne, aby podobną efektywność mogły osiągnąć instytucje państwowe 
czy nawet komercyjne lub samorządowe. 

Konsekwentnie realizowaną kampanię społeczną przerwała nagła śmierć Janusza 
Kuśmierczyka – pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Poleskiego, moderatora działań na 
Polesiu.
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Podsumowując wieloletnią działalność Ekologicznego Klubu UNESCO, a potem 
Stowarzyszenia Poleskiego należałoby wyróżnić klika etapów i punktów zawrotnych, które 
zaważyły na obecnym zaangażowaniu społecznym w realizacji RB Polesie Zachodnie:

Od 28.01.96 r. prowadzenie międzynarodowej kampanii „Połączy nas Bug” w celu •	
ochrony unikalnych wartości terenów nadbużańskich. W ramach kampanii - rajdy 
rowerowe, spływy Bugiem, spotkania, poznawanie i dokumentowanie spuścizny 
kulturowej i walorów przyrodniczych regionu. 
Konferencje naukowe obiektywizujące opinie o wyjątkowości kulturowej •	
i przyrodniczej Polesia:

12 - 14.06.1998 r. konferencja naukowa we Włodawie na temat możliwości  –
utworzenia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie”;
24 - 27.09.1998 r. konferencja i eko-warsztaty w Sokalu na Ukrainie mające  –
na celu przystąpienie tego rejonu do struktur Euroregionu Bug; 
25 - 26.03.99 r. organizacja wspólnie z Katedrą Ochrony Środowiska  –
KUL konferencji w celu uznania Bugu jako paneuropejskiego korytarza 
ekologicznego i partycypacji w tym przedsięwzięciu społeczności 
nadbużańskich; 
20 maja 1999 roku powołanie wspólnie ze starostwem powiatu włodawskiego  –
Ośrodka Koordynacji Samorządów i Organizacji Pozarządowych do Spraw 
Utworzenia i Funkcjonowania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
Polesie Zachodnie. W ramach pracy tego Ośrodka przeprowadzenie 
cyklu warsztatów, których wyniki opublikowano w serii wydawnictw pod 
wspólnym tytułem „Zaczarowane Polesie”. Zebranie grupy członków-
założycieli Stowarzyszenia Poleskiego i rejestracja nowej organizacji.

Ogłoszenie ustanowienia Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” w Polsce •	
i Szackiego Rezerwatu Biosfery na Ukrainie w roku 2002.

Aktywność obywatelska Polaków po 1989 roku.
Po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności politycznej w roku 1989 

nastąpił rozwój spontanicznej aktywności obywatelskiej. Powstało wiele stowarzyszeń, 
rozwinął się wolontariat. Szczególnie prężnie inicjatywy społeczne rozwijały się w latach 
1997 - 2004, potem nastąpił chwilowy „dołek” lat 2004 - 2005. 

Obecnie na terenie powiatu włodawskiego istnieje ponad 90 organizacji społecznych, 
około 20 z nich prowadzi czynną działalność.
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Paulina Legutko-Kobus3

Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Programowanie rozwoju lokalnego a rozwój 
zrównoważony (przykład wybranych gmin wiejskich 
z terenu Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”)

1. Wprowadzenie 
Dostosowanie gmin do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości 

(wynikającej z procesów globalizacji, członkostwa w UE, spowolnienia gospodarczego 
ostatnich lat), reagowanie na zmiany otoczenia możliwe jest poprzez procesy 
programowania rozwoju w skali lokalnej. Jest to także szansa na implementację rozwoju 
zrównoważonego, wzmacnianie kapitału społecznego i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. Programowanie rozwoju jest szczególnym wyzwaniem na obszarach 
cennych przyrodniczo, na których cele rozwojowe są determinowane także poprzez reżimy 
ochronne. W niniejszym artykule analizowane są przykłady wybranych gmin wiejskich 
z terenu Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” (dalej RBPZ). W 2008 roku, na początku 
obecnego okresu programowania, do gmin z RBPZ skierowano ankietę, dotyczącą 
programowania rozwoju zrównoważonego, w tym opracowanych dokumentów, metod 
partycypacji, motywów podejmowania prac z zakresu programowania, a także aplikowania 
o środki UE. Na ankietę odpowiedziały 4 gminy tj.: Stary Brus, Urszulin, Włodawa (gmina 
wiejska) i Wyryki. W marcu 2011 roku (stan na 31 marca) porównano, na podstawie 
analizy materiałów dostępnych na oficjalnych stronach urzędów gmin, jakie zmiany zaszły 
w zakresie programowania. 

RBPZ stanowi niezwykłe wyzwanie w zakresie programowania rozwoju lokalnego 
z kilku powodów. Po pierwsze jest to jeden z obiektów utworzonych w ramach 
Międzynarodowego Programu UNESCO Człowiek i Biosfera (MaB). W ramach tego 
programu promowane są obszary charakteryzujące się zrównoważonymi relacjami między 
ludźmi i biosferą. Po drugie należy pamiętać, że Rezerwaty Biosfery nie stanowią odrębnej 
formy ochrony, są raczej sposobem certyfikacji obszarów już objętych różnymi kategoriami 
ochronnymi. Po trzecie, Rezerwaty Biosfery, to szczególne obszary z punktu widzenia: 
rozwoju badań nad różnorodnością biologiczną, w tym nad społecznym wymiarem działań 
ochronnych, edukacji środowiskowej, a także promocji. Jest to obszar charakteryzujący się 

3 Paulina Legutko-Kobus, dr
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dużą różnorodnością biologiczną, co potwierdza wielość form ochrony przyrody zarówno 
o znaczeniu krajowym jak i międzynarodowym na tym obszarze. Walory przyrodnicze 
uzupełniane są przez pozostałości różnorodności i przenikania się kultur i religii, a także 
świadectw historii (najlepszym symbolem jest Włodawa nazywana miastem trzech 
kultur). 

2. Zasady rozwoju zrównoważonego w programowaniu rozwoju lokalnego 
Zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przez 

politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych 
i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności 
społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności 
gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. 
Politykę rozwoju prowadzi między innymi samorząd powiatowy i gminny.4 Żeby możliwe 
było prowadzenie polityki rozwoju działania muszą mieć określoną sekwencję i  przypisane 
środki na realizacje. 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), w tym gminy wiejskie, prowadząc politykę 
rozwoju powinny przede wszystkim określić jaki jest pożądany, docelowy stan rozwoju. 
Jednym ze sposobów wskazywania tego stanu docelowego (wizji rozwoju), czyli obrazu 
JST w przyszłości, jest opracowanie dokumentów strategiczno-planistycznych. W literaturze 
przedmiotu, ale także wśród praktyków rozwoju lokalnego, toczy się dyskusja na temat relacji 
pojęć: programowanie i planowanie. Jak do tej pory brak jednoznacznych rozstrzygnięć, 
na gruncie teoretycznym, który z procesów ma bardziej długofalowy charakter, który 
jest wariantowy, który bardziej kompleksowy - stąd i różne podejścia praktyczne. Dla 
rozpatrywanego tematu nie jest jednak istotne czy proces, o którym mówimy nazywać 
będziemy planowaniem, czy programowaniem (autorka jest zwolenniczką używania pojęcia 
programowanie, co wprowadza także pewien porządek w kontekście europejskim5 i takim 
pojęciem będzie się w dalszej części artykułu posługiwać). Niezmiernie istotne jest natomiast 
określenie kilku charakterystycznych cech omawianego procesu. O programowaniu rozwoju 
będziemy więc mówić w odniesieniu do procesu:

wieloetapowego (obejmującego: diagnozę, formułowanie celów, instrumenty •	
realizacyjne),
długofalowego (w literaturze mówimy o okresie do 25 lat, ale najczęściej •	
dokumenty programowe mają perspektywę 7-10 lat),
kompleksowego (tzn. odnoszącego sie zarówno do kwestii społeczno-•	
gospodarczych jak i przyrodniczych), 

4  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712, 
z późniejszymi zmianami, Art. 2 i 3. 

5  W UE w polityce regionalnej istnieje zasada programowania, obecnie trwa siedmioletni okres programowania 
2007-2013.
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wizjonerskiego, prognostycznego – zakładającego poziom rozwoju danej JST •	
w przyszłości,
wariantowego, zakładającego różne scenariusze rozwoju, w tym najbardziej •	
optymistyczny i pesymistyczny,
otwartego (zakładającego monitoring, ocenę i aktualizacje). •	

Na gruncie zarysowanego problemu, wokół którego koncentruje się artykuł, rodzi się 
pytanie: czy (i w jaki sposób) w procesie programowania rozwoju lokalnego przejawiać się 
mogą zasady rozwoju zrównoważonego? 

Pierwszym elementem programowania, w którym może pojawić się rozwój 
zrównoważony jest wybranie metody opracowania dokumentów. W literaturze przedmiotu 
istnieje wiele klasyfikacji metod opracowywania dokumentów programowych dla gmin. 
Najczęściej kryterium podziału metod oparte jest o zakres włączenia społeczności lokalnej 
w prace nad dokumentem. W związku z tym wyróżnia się dokumenty opracowane 
metodami eksperckimi (bez udziału społeczności lokalnej), opracowane z wykorzystaniem 
inicjatywy oddolnej, przez samą społeczność lokalną (w praktyce przez jej przedstawicieli, 
lokalnych liderów) i mieszane (w których zakres partycypacji społecznej jest różny 
i różnorodny sposób poznania opinii społeczności lokalnej). Oczywistym jest, iż najbardziej 
sprzyjające implementacji rozwoju zrównoważonego będą te metody opracowania 
dokumentów lokalnych, w których możliwa jest jak najszersza partycypacja społeczna 
(czyli współpraca wszystkich zainteresowanych rozwojem gminy). 

Drugim elementem programowania lokalnego odnoszącym się do rozwoju 
zrównoważonego jest wybór dokumentu, poprzez który będzie formułowana wizja 
rozwoju. Warto zauważyć iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi gmina 
szereg dokumentów opracowuje obligatoryjnie. Należy do nich: plan miejscowy, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie 
ekofizjograficzne, program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami. Z katalogu 
wymienionych dokumentów lokalnych, właściwie żaden nie gwarantuje kompleksowego 
ujęcia problemów rozwojowych. Dlatego też gminy decydują się najczęściej na 
opracowanie strategii rozwoju, w której formułują wizje i cele długookresowe (rzadko 
jednak decydują się na wariantowanie scenariuszy rozwoju, z reguły zakładając najbardziej 
optymistyczny scenariusz). Strategia nie jest jedynym dokumentem, poprzez który 
gminy wyrażają swoje cele rozwojowe, ale jest na pewno najbardziej popularna. Inne 
dokumenty to: polityki ekologiczne, koncepcje ekorozwoju, plany rozwoju, plany odnowy, 
Lokalne Agendy 21, monografie itp. Możliwości jest wiele, a wybór dokumentów, które są 
opracowywane zależy od: charakteru gminy, potrzeb z zakresu zarządzania, a także często 
podyktowany jest staraniem o zewnętrzne fundusze na konkretne cele (np. Plany odnowy 
miejscowości). Z punktu widzenia zasad rozwoju zrównoważonego, a szczególnie trzech 
podstawowych filarów koncepcji (ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego) istotne 
jest aby gmina posiadała dokument kompleksowo programujący rozwój lokalny, z którym 
będą koherentne dokumenty sektorowe. 
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Po trzecie o uwzględnianiu zasad rozwoju zrównoważonego w programowaniu 
lokalnym świadczyć może zgodność przyjętych celów z uwarunkowaniami rozwoju 
i rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie (w praktyce wynikanie celów z problemów 
zarysowanych w diagnozie), a także identyfikowanie się z przyjętymi celami (powinno się 
unikać celów ogólnych, które mogą być sformułowane dla każdej JST). 

Po czwarte, niezwykle istotną kwestią jest uwzględnienie w procesie programowania 
lokalnego monitoringu i aktualizacji. Jest to najtrudniejszy element ze względu na trudność 
pomiaru samego rozwoju zrównoważonego, potrzebę adekwatności wskaźników do 
przyjętych celów i wreszcie możliwości pozyskania wiarygodnych danych. 

Po piąte, każdy dokument programowy powinien być dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych, dając im możliwość włączania się w procesy oceny i aktualizacji, a także 
ewentualnego korygowania przyjętych celów.6

3. Programowanie rozwoju gmin wiejskich na terenie Rezerwatu Biosfery 
„Polesie Zachodnie” 

3.1. Zewnętrzne uwarunkowania dla programowania lokalnego 
Proces programowania rozwoju lokalnego wyznacza cele rozwojowe JST, wynikające 

z diagnozy stanu i zidentyfikowanych głównych problemów rozwojowych. Cele lokalne, choć 
specyficzne dla danej gminy, powinny być koherentne z celami dokumentów bardziej ogólnych, 
czyli powiatowych, opracowywanych dla RBPZ, regionu, kraju. Lokalne cele rozwojowe 
zazwyczaj precyzują problemy zarysowane w dokumentach bardziej ogólnych. Gminy leżące 
w ramach RBPZ powinny ponadto mieć także cele zbieżne z ideą samych rezerwatów biosfery 
i gwarantujące troskę o przyszłe pokolenia (sprawiedliwość międzygeneracyjna), jako główną 
zasadę rozwoju zrównoważonego. Co istotne, cele rozwoju gmin terenu RBPZ powinny 
uwzględniać inne kategorie ochronne i wynikające z nich reżimy, a także uwarunkowania 
społeczne (w tym poziom kapitału społecznego, pozycje liderów lokalnych itp.).

W obecnie trwającym okresie programowania założenia celów rozwoju dla gmin 
leżących w obrębie RBPZ wynikają z wielu dokumentów krajowych i regionalnych. Do 

6 Temat programowania rozwoju lokalnego w kontekście rozwoju zrównoważonego jest szeroko podejmowany 
w literaturze przedmiotu. Porównaj między innymi: T. Borys, Jak budować program ekorozwoju, informacje 
ogólne, Agenda 21, tom I, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, 
Warszawa-Jelenia Góra, 1998; R. Janikowski, Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka, Studia nad 
zrównoważonym rozwojem, tom IV, Warszawa-Katowice 2006; T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego 
rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005; W. Toczyski, Monitoring rozwoju 
zrównoważonego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2004; A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali 
regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007; P. Legutko-Kobus, Polskie gminy 5 lat po wstąpieniu do 
Unii Europejskiej – bliżej, czy dalej implementacji rozwoju zrównoważonego do programowania lokalnego?, 
w: Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po wstąpieniu do UE, red. M. Szewczak, K. Grabczuk, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010; W. Kłosowski, J. Warda, Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju 
lokalnego?, Warda & Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała 2001, K. Giordano, Planowanie zrównoważonego 
rozwoju gminy w praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005. 
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najważniejszych krajowych dokumentów należy: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności), 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Krajowa strategia rozwoju regionalnego 
2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Wszystkie z wymienionych dokumentów 
podkreślają zgodnie iż dla wielu słabiej uprzemysłowionych, a atrakcyjnych środowiskowo 
i kulturowo regionów Polski (a takim niewątpliwie jest obszar Polesia Zachodniego) 
turystyka stanowi podstawową szansę rozwojową. W dokumentach podkreśla się także 
potencjalne zagrożenie dla obszarów cennych przyrodniczo, jakie może stanowić 
nieskoordynowany ruch turystyczny. 

Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubelskiego na lata 2007-2013 
i Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 (dwa podstawowe 
dokumentu wyznaczające cele rozwoju w skali województwa), wskazują na konieczność 
podniesienia konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzącego do szybszego wzrostu 
gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych 
i kulturowych regionu. 

Dla programowania rozwoju w analizowanych gminach niezmiernie istotne są 
zalecenia wynikające ze strategii rozwoju opracowanej dla RBPZ i strategii rozwoju powiatu 
włodawskiego (do którego należą wszystkie analizowane gminy). 

Strategia zrównoważonego rozwoju Polesia Zachodniego (opracowana w roku 
2003 na lata 2004-2013) cel strategiczny dla tego obszaru formułuje następująco: 
ochrona walorów przyrodniczych Polesia Zachodniego oraz wykorzystanie ich dla 
rozwoju gospodarczego i materialnego awansu społeczności lokalnej. Tak sformułowany 
cel pozwala na określenie strategii jako proekologicznej, czyli wyróżniającej jedną ze 
sfer rozwoju zrównoważonego, co wydaje się zasadne z punktu widzenia uwarunkowań 
rozwoju tego obszaru. Co istotne, dla omawianego obszaru strategia opracowana została 
przez ekspertów, w szeroko rozumianym procesie partycypacji społecznej, w który 
włączyły się: samorządy lokalne, przedstawiciele organizacji ekologicznych, a także 
park narodowy i zespół parków krajobrazowych z terenu, którego dotyczy opracowana 
strategia. Dokument powstał nie dla struktury administracyjnej (bo takiej RBPZ nie 
posiada) ale dla obszaru funkcjonalnego cennego przyrodniczo, w zamierzeniu autorów 
mając umożliwić popularyzację unikatowych wartości społecznych i przyrodniczych 
tego regionu, a równocześnie umożliwiając pozyskiwanie zewnętrznych środków 
finansowych. 

Strategia rozwoju dla powiatu włodawskiego z horyzontem czasowym 2015, 
podkreśla związki dokumentu i koherencje wyznaczonych celów rozwojowych 
z Euroregionem Bug i Rezerwatem Biosfery „Polesie Zachodnie”. Wśród mocnych stron 
rozwoju powiatu wskazano: czyste środowisko i dobre warunki do rozwoju rolnictwa 
ekologicznego, różnorodność ekologiczną i zróżnicowanie krajobrazu kulturowego a także 
dobrze rozwiniętą współpracę transgraniczną i występowanie obszarów chronionych. 
Zgodnie z określoną w strategii wizją rozwoju, powiat włodawski ma stać się obszarem: 
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tworzącym szansę dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego •	
opartego na dużym potencjale gospodarki rolnej i konkurencyjnej gospodarce 
opartej na wykorzystaniu walorów wewnętrznych powiatu i dostępnej pomocy 
zewnętrznej, 
spójnym terytorialnie wykorzystującym przygraniczne położenie i nieprzeciętne •	
walory przyrodnicze, 
zaspokajającym potrzeby i aspiracje mieszkańców oraz atrakcyjnym dla •	
turystów, efektywnie zarządzanym i otwartym na kontakty ponadregionalne 
i międzynarodowe. 

Jak wynika z przedstawionych pokrótce analiz teren Rezerwatu Biosfery postrzegany 
jest jako atrakcyjny turystycznie (choć na razie głównie potencjalnie), co w połączeniu 
z walorami przyrodniczymi, różnorodnością krajobrazową, unikatowymi walorami 
historycznymi i kulturowymi stanowi poważne wyzwanie prowadzenia polityki lokalnej 
przez samorządy gminne. Dla omawianego obszaru najważniejsza wydaje się być grupa 
ekologicznych czynników rozwoju takich jak: produkcja zdrowej żywości, wysoka jakość 
środowiska (która może stać się także czynnikiem stymulującym rozwój ekonomiczny 
poprzez turystykę), stanowiąca jeden z czynników konkurencyjności regionów.

3.2. Programowanie rozwoju w analizowanych gminach 
Rolę lidera, w ramach JST, w zakresie wdrażania idei rozwoju zrównoważonego na 

terenie Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” niewątpliwie pełni powiat włodawski. 
To Włodawa jest centrum międzynarodowych spotkań stanowiących panel dyskusji 
i wymiany poglądów między: władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi 
i ekologicznymi, środowiskiem naukowców (co istotne spotkania mają charakter 
międzynarodowy). 

Aktywność powiatu przekłada się także na zrozumienie idei rozwoju zrównoważonego 
przez gminy, gdyż to właśnie na terenie powiatu włodawskiego leżą gminy, które w 2008 
roku zechciały wziąć udział w badaniu ankietowym (ankieta wysłana pocztą elektroniczną 
w lipcu na adresy kontaktowe urzędów gmin podane na oficjalnej stronie internetowej) 
dotyczącym dokumentów programowania na lata 2007-20013. Tak jak zaznaczono we 
wstępie te 4 gminy wiejskie: Włodawa, Urszulin, Stary Brus i Wyryki stanowiły podstawę 
analizy porównawczej. 

Analizowane gminy są obszarami, gdzie przeważają użytki rolne i leśne (łącznie 
w gminie Stary Brus stanowią 90% powierzchni, w gminie Urszulin 88%, w gminie 
Włodawa 84% i w gminie Wyryki 93%). Za J. Bańskim należy wskazać, iż analizowane 
gminy są zróżnicowane pod względem funkcjonalnym: gmina Włodawa pełni funkcje 
turystyczno-wypoczynkowe, gminy o dominacji funkcji leśnych to Wyryki i Stary Brus, 
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a funkcje mieszane pełni gmina Urszulin.7 Analizowany obszar jest również słabo 
zaludniony - gęstość zaludnienia wynosi od 13,2 osoby/km2 w gminie Wyryki do 25 osób/
km2 w gminie Włodawa. 

Gminy objęte badaniami, to gminy aktywne, należące do związków i stowarzyszeń, 
biorące udział w opracowaniach i konsultacjach programów i dokumentów ponadlokalnych 
(jedynie gmina Wyryki do 2008 roku nie wskazała udziału konsultacji w opracowaniu 
dokumentów ponadlokalnych). 

Wszystkie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w ankiecie, a także na podstawie 
analizy zapisów dokumentów programowych, jako pożądany kierunek rozwoju wskazały 
turystykę i agroturystykę, 3 (Stary Brus, Urszulin i Wyryki) wskazały jako dodatkowy 
kierunek rozwoju rolnictwo ekologiczne, zaś gmina Włodawa rolnictwo tradycyjne. 

Jak wskazują zestawione w tabeli 1 dane, po wstąpieniu przez Polskę do UE, 
w analizowanych gminach opracowano wiele dokumentów strategiczno-planistycznych 
z zakresu ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Warto zauważyć, że nie były 
to tylko dokumenty obligatoryjnie wymagane przez prawo. W poszczególnych badanych 
okresach warto zauważyć istotną zmianę. Otóż dokumenty długofalowe (strategie) 
zazwyczaj zostały opracowane przed rokiem 2008. Jedynie gmina Włodawa przyjęła 
swoją strategię rozwoju w roku 2009 (powstanie strategii zainspirowane zostało między 
innymi poprzez uchwalenie strategii dla powiatu). Po roku 2008 jedynie gmina Wyryki 
nie opracowała nowych dokumentów programowych. W pozostałych gminach przyjęto 
ich wiele, a najbardziej popularnym był plan odnowy miejscowości. W gminie Włodawa 
opracowano go dla 9 miejscowości, a horyzont czasowy tych dokumentów sięga nawet 
2017 roku. 

Dokonana analiza pozwala stwierdzić, iż w pierwszym okresie członkostwa w UE 
analizowane gminy przyjmowały dokumenty kompleksowe (głównie strategie i studia 
uwarunkowań) i obligatoryjne dokumenty związane z ochroną środowiska. Po roku 2007, 
kiedy to rozpoczął się aktualny okres programowania w UE, głównie za sprawą starania 
o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój, opracowywano przede 
wszystkim dokumenty o charakterze nawet nie tyle sektorowym, co ograniczonym 
terytorialnie do jednej miejscowości (plany odnowy). 

7 J. Bański, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich, Ekspertyza na potrzeby KPZK,  
www.mrr.gov.pl, s. 22.
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Tabela 1. Analiza porównawcza pod względem przyjętych dokumentów programowania 

Nazwa 
gminy

Opracowane lokalne dokumenty programowania – 
stan lipiec 2008 na podstawie wyników ankiety 

Zmiana – na podstawie analizy stron internetowych 
gmin (stan marzec 2011) 

St
ar

y 
Br

us

Strategia rozwoju gminy na lata 2007-2015 w 2010 r. uchwalono:
Plan Odnowy Miejscowości Stary Brus na lata 2008-
2015. 
Plan Odnowy Miejscowości Hola na lata 2010-2017, 
Plan Odnowy Miejscowości Wołoskowola na lata 
2009-2016
Plan Odnowy Miejscowości Lubowierz na lata 2010-
2017

U
rs

zu
lin

Gminny plan gospodarki odpadami,
Gminny program ochrony środowiska,
Plan rozwoju lokalnego,
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy na lata 
2008-2020,
Plan zagospodarowania przestrzennego (dla 2 miej-
scowości)

w 2009 r. uchwalono:
 Plan odnowy miejscowości Wereszczyn (ale brak 
załącznika z tekstem dokumentu) 

W
ło

da
w

a

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa na lata 
2004 – 2006 i 2007 – 2013
Plan Rozwoju i Odnowy Wsi Orchówek na lata 2005 
– 2015
Plan Rozwoju i Odnowy Wsi Różanka na lata 2005 
– 2015
Plan Rozwoju i Odnowy Wsi Suszno na lata 2005 – 
2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Włodawa (rok opracowa-
nia 2005)
Plan Gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej 
Włodawa (rok opracowania 2005)
Program ochrony środowiska Gminy Włodawa (rok 
opracowania 2005)

w 2010 r. uchwalono: 
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Włodawa na lata 
2009-2012 
Plan Odnowy Miejscowości Sobibór na lata 2009-
2016 (zmiana) 
Plan Odnowy Miejscowości Korolówka na lata 2010- 
2017
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla miejscowości Okuninka, w rejonie osiedla 
Brzozowa i Bliskie
w 2009 r. uchwalono: 
Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa na lata 
2009-2015
Plan Odnowy Miejscowości Stawki na lata 2009-2016
Plan Odnowy Miejscowości Żłobek na lata 2009-2016
Plan Odnowy Miejscowości Żuków na lata 2009-2016
Plan Odnowy Miejscowości Krasówka na lata 2009-
2016
Plan Odnowy Miejscowości Różanka na lata 2009-
2016
Plan Odnowy Miejscowości Suszno na lata 2009-2016
Plan Odnowy Miejscowości Szuminka na lata 2009-
2016
w 2008 r. przyjęto Programu Kompleksowego Roz-
wiązania Gospodarki Ściekowej w Transgranicznym 
Obszarze Gminy Włodawa
Niektóre dokumenty nie mają załączonych tekstów, są 
tylko treści uchwał 

W
yr

yk
i

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Wyryki.
Gminny program ochrony środowiska 
Gminny plan gospodarki odpadami.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
w gminie Wyryki na lata 2006-2013.
Plan rozwoju lokalnego gminy Wyryki na lata 2004- 2006

brak przyjętych dokumentów po roku 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety  
i analizy oficjalnych stron internetowych gmin 
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 Z punktu widzenia implementacji rozwoju zrównoważonego ważne jest, iż wszystkie 
analizowane gminy wskazywały, że powstające dokumenty były konsultowane społecznie 
poprzez warsztaty, grupy pracujące z ekspertami i spotkania z lokalnymi liderami. Dla 
przykładu w toku prac nad strategią rozwoju dla gminy wiejskiej Włodawa zastosowano 
ciągły sposób konsultacji społecznych z liderami lokalnymi, w tym przeprowadzono trzy 
spotkania panelowe poświęcone problematyce: kultury i oświaty, sanitarno-kanalizacyjnej 
oraz infrastruktury drogowej, w których wzięło udział łącznie 59 osób. Poszczególne części 
strategii, do których można było składać wnioski i  uwagi (osobiście lub za pośrednictwem 
internetu), zamieszczane były na stronie internetowej urzędu gminy. 

Gminy deklarują także prowadzenie monitoringu wdrażania dokumentów 
programowania i ewentualne korekty celów rozwoju. W konkretnych dokumentach sposób 
monitoringu jest różny. W strategii rozwoju gminy Włodawa monitoring przypisano jako 
jedno z zadań Komitetu Monitorującego, w skład którego wchodzą (zgodnie z zapisami 
dokumentu) osoby uczestniczące w opracowaniu strategii. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami na koniec 2011 i 2014 roku (czyli przyjętych śródokresów planowania) 
opracowany zostanie raport z realizacji celów strategii i wskazane zostaną ewentualne 
rozbieżności między założeniami a wykonaniem. Przygotowywane raporty mają być 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie Urzędu Gminy. 

4. Podsumowanie 
Dokumenty programowe, które jak wskazano w artykule mogą stanowić praktyczną 

implementację rozwoju zrównoważonego, mogą także pełnić między innymi funkcje: 
koordynacyjną (związaną z odpowiedzialnością JST za realizację zadań własnych i rozwój 
społeczno-gospodarczy danej wspólnoty), kontrolną (związaną z monitorowaniem 
postępów realizacji i oceną skuteczności podejmowanych działań), a także informacyjną 
i promocyjną (choć jeśli dokumenty nie są ogólnie dostępne, to trudno by spełniały tę 
funkcję). Coraz częściej także programowanie staje się podstawą aplikowania o zewnętrzne 
środki finansowe. 

Nie zawsze jeszcze dostrzega się również inną funkcję programowania, a mianowicie 
wzmacnianie więzi lokalnych, budowanie wspólnych wizji, z którymi utożsamiają się 
nie tylko władze, ale i mieszkańcy. Jak wskazuje dokonana analiza, uwarunkowania 
przyrodnicze i Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” są wykorzystywane przez gminy 
do szeroko pojętej promocji i określania szans rozwoju. Kolejnym krokiem w stronę 
implementacji rozwoju zrównoważonego powinno być wzmacnianie kapitału społecznego 
tego obszaru jako nowoczesnego czynnika rozwoju – co także może następować poprzez 
proces programowania rozwoju, a szczególnie poprzez budowanie prorozwojowego 
lobby lokalnego (złożonego zarówno z liderów indywidualnych jak i zbiorowych, w tym 
organizacji społecznych). 
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Kamila Ćwik
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju  
Gospodarczego „OIC Poland”

Partnerstwo sektora pozarządowego i samorządowego 
na rzecz rozwoju lokalnego

Partnerstwo:
współuczestniczenie w czymś, bycie partnerem –
współpraca na zasadzie partnerstwa –

Partnerstwo trójsektorowe (międzysektorowe)

Sektor 
publiczny

Sektor 
pozarządowy

Sektor 
biznesu

Rozwój zrównoważony 

Rozwój 
społeczny

Ochrona 
środowiska

Rozwój 
gospodarczy
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Partnerstwa są:
... odpowiedzią na instytucjonalną i organizacyjną słabość w osiąganiu rezultatów •	
zrównoważonego rozwoju,
...środkiem na łączenie biznesowych i społecznych celów i kompetencji •	
z poprawą programowania i realizacji celów sektora publicznego.

Analiza instytucjonalna sektorów Publicznego, Biznesu i Pozarządowego pod 
względem możliwości realizacji projektów

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SŁABE STRONY MOCNE STRONY

− personel 
− finanse
− środki i zasoby 
− decyzyjność 
− konieczność stosowania zamówień publicznych

– personel 
– finanse
– środki i zasoby 
– decyzyjność 
– konieczność stosowania zamówień publicznych

BIZNES
SŁABE STRONY MOCNE STRONY

− personel 
− finanse
− środki i zasoby 
− decyzyjność 
− konieczność stosowania zamówień publicznych

– personel 
– finanse
– środki i zasoby 
– decyzyjność 
– konieczność stosowania zamówień publicznych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
SŁABE STRONY MOCNE STRONY

−	 personel 
− finanse
− środki i zasoby 
− decyzyjność 

– personel 
– finanse
– środki i zasoby 
– decyzyjność 
– konieczność stosowania zamówień publicznych

Celem partnerstwa jest znalezienie rozwiązania zdefiniowanych wcześniej 
problemów8 poprzez interdyscyplinarne i innowacyjne podejście z wykorzystaniem 
różnorodnych doświadczeń wszystkich partnerów.

Niezwykle ważne z punktu widzenia stawianych celów jest zaangażowanie w działania 
partnerstwa grup docelowych, na rzecz których to partnerstwo pracuje. 

W celu zawiązania Partnerstwa na rzecz Rozwoju Społeczno- Gospodarczego 
inicjator partnerstwa musi pozyskać inne instytucje (pożądane by były to organizacje 
różnego typu), które chcą połączyć środki i działania w celu rozwiązania danego problemu 
rynku pracy związanego np. z dużym bezrobociem, restrukturyzacją, dyskryminacją bądź 

8 problem – obecny, niepożądany stan (np. strukturalne bezrobocie w powiecie, niski poziom zatrudnienia 
w powiecie)
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nierównością. Nie ma ograniczeń co do statusu prawnego instytucji chcących działać 
w partnerstwie. Mogą to być: organizacje pozarządowe, jednostki administracji lokalnej 
i regionalnej, instytucje badawcze i edukacyjne, placówki kształcenia, przedsiębiorstwa 
(zwłaszcza małe i średnie), partnerzy społeczni itp. 

Partnerstwo to nie zlecanie zadań... - Partnerstwo na poziomie projektu polega 
na możliwości uczestnictwa partnerów w planowaniu, współrealizacji oraz w monitoringu 
i ewaluacji projektu. 

Jakie zatem stoi zadanie przed partnerstwem? 
opracowanie lokalnych planów działania opartych na uzgodnionych priorytetach •	
w zakresie potrzeb,
wybranie projektów na podstawie uzgodnionych kryteriów,•	
zarządzanie wdrażaniem planów działania z wykorzystaniem współfinansowania •	
ze środków publicznych (w tym UE),
zapewnienie możliwości rozliczenia się z wykonanych zadań i przejrzystości •	
(zamówienia publiczne). 

Partnerstwa mogą mieć charakter geograficzny (regionalny, lokalny) lub sektorowy 
w zależności od natury problemu, z którym zamierzają się zmierzyć.

Partnerstwa najczęściej realizują programy rozwoju i zatem powinny odpowiadać na 
potrzeby lokalne lub regionalne. W szczególności podstawy pracy partnerstwa obejmują: 

Wspólną strategię•	
Szczegółowy program pracy•	
Plan finansowy zawierający informację o źródłach współfinansowania ze •	
środków publicznych i prywatnych
Podział obowiązków i wkład finansowy każdego z partnerów, a także ustalenia •	
dotyczące zarządzania finansowego
Porozumienie co do zasad udziału w czasie wdrażania projektów.•	
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Model Partnerstwa Lokalnego

Przedsiębiorcy

Agencje 
Rozwoju

Ośrodki 
Pomocy 

Społecznej

Organizacje 
pozarządowe

Władze 
lokalne

Ośrodki 
szkoleniowe Lokalne 

media

Izby 
handlowe, 
Rzemiosło

Związki 
zawodowe

Radni gmin, 
Radni 

Powiatu

Projekty 
skierowane 

na infrastrukturę

Projekty 
skierowane 

na gospodarkę

Projekty 
skierowane 

na zasoby ludzkie

Urzędy Pracy, 
Biura 

pośrednictwa 
pracy

Współpraca może przybierać różne formy: 
Wymiana informacji i doświadczeń na temat strategicznego podejścia do 

poszczególnych problemów i sposobów działań. Takie podejście do współpracy pomaga 
partnerstwom znaleźć punkty odniesienia dla swojej działalności i osiąganych efektów 
(naśladownictwo).

Wspólny produkt lub system pracy - podział zadań w ramach realizacji wspólnego 
celu. Ten model współpracy dotyczy najczęściej partnerstw, które tworzą się na określony 
czas w celu rozwiązania konkretnego problemu. W tym modelu partnerzy dobierają się na 
zasadzie uzupełnienia swoich doświadczeń i umiejętności. Tak rozumiane partnerstwo jest 
bliskie idei osiągania przez partnerów wielostronnych korzyści ze współpracy z innymi. 

Dodatkowa działalność - wymiana ekspertów, trenerów, pracowników (np. 
stworzenie nowego podmiotu). Wymiana trenerów, osób szkolonych i pracowników 
jako dodatkowa działalność, która często ma miejsce równolegle z realizacją wcześniej 
wymienionych form współpracy. Działania te służą najczęściej sprawdzeniu wspólnego 
produktu, wypróbowaniu stworzonego systemu itp. 

Efekty działań partnerskich: 
Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już •	
istniejących (innowacyjność ukierunkowana na proces); 
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Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych możliwości (innowacyjność •	
ukierunkowana na cel); 
Rozwój systemu odpowiadającego np. na potrzeby i problemy rynku •	
pracy w ramach politycznych i instytucjonalnych struktur (innowacyjność 
ukierunkowana na kontekst). 

Kluczowe zasady budowy lokalnych partnerstw:
Partnerstwa na zasadzie porozumień•	
Organizacje z osobowością prawną.•	

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 
(JST, NGO, MSP, duzi przedsiębiorcy itp.)

STRETEGIE I PROGRAMY

ODBIORCY USŁUG W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

PEŁNA OFERTA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŁATWO DOSTĘPNYCH USŁUG

ZASOBY 
LUDZKIE

ZASOBY 
TECHNICZNE

ŚRODKI 
(Fundusze unijne 2007 – 2013)

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

KOORDYNACJA 
WSPÓŁPRACY

PRZEPŁYW  
INFORMACJI

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE  

W RAMACH PARTNERSTW

PRODUKTY PARTNERSKIE 
REALIZACJA WSPÓLNYCH 

PROJEKTÓW
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KONCEPCJE DZIAŁAŃ

ZESPOŁY ZADANIOWE

PROGRAMY

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 
ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTÓW PARTNERSKICH

PLANOWANIE OPERACYJNE

KONKRETYZACJA PROGRAMÓW 
PROJEKTÓW

RAMOWA UMOWA PARTNERSKA

STRATEGIE I CELE

ZASADY WSPÓŁPRACY

UMOWY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI 
KONKRETNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PARTNERSKICH
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„UMOWA O WSPÓŁPRACY”

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE

JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO

PRZEDSIĘBIORCY URZĘDY

Problematyka decyzyjności i odpowiedzialności 
w partnerstwach w zależności od przyjętego modelu

Partnerstwo na zasadzie porozumienia

Konieczność wyznaczenia Lidera, który przejmie koordynację
Partnerstwo na zasadzie porozumienia - „UMOWA O WSPÓŁPRACY”

każdy z uczestników zachowuje własną podmiotowość,•	
konieczność podpisywania dodatkowych szczegółowych umów do konkretnych •	
projektów,
duża swoboda działania uczestników umowy,•	
decyzyjność na zasadach określonych w umowie o współpracy i w sprawach •	
dotyczących umowy.
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Organizacja z osobowością prawną

np. nowo utworzone 
STOWARZYSZENIE

PRZEDSTAWICIELE 
ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH

INNI 
PRZEDSTAWICIELE

PRZEDSTAWICIELE 
PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEDSTAWICIELE 
JST

Nowo utworzone Stowarzyszenie przejmuje koordynację
Partnerstwo na zasadzie stworzenia nowego podmiotu - „np. STOWARZYSZENIE”

stworzenie nowego podmiotu prawnego,•	
brak konieczności podpisywania dodatkowych szczegółowych umów do •	
konkretnych projektów,
mała swoboda działania podmiotu (zapisy Statutowe),•	
decyzyjność na zasadach określonych w Statucie,•	
brak bezpośredniego oddziaływania zewnętrznych podmiotów na sprawy •	
partnerstwa (uczestnictwo przedstawicieli).

Czynniki stymulujące i osłabiające potencjał lokalnego partnerstwa 
zasoby ludzkie,•	
zasoby techniczne,•	
działalność konkurencyjna uczestników,•	
wola do wspólnego działania,•	
wola „polityczna” (sukces lub porażka). •	

Praktyczne aspekty funkcjonowanie lokalnego partnerstwa
wzrost zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych,•	
większe możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów •	
(fundusze strukturalne),
lepsze wykorzystanie zasobów,•	
wykorzystanie efektu synergii,•	
zminimalizowanie sytuacji konfliktowych. •	
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Lokalne partnerstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw 
podmioty gospodarcze w lokalnych partnerstwach,•	
kreowanie działalności (nie)konkurencyjnych,•	
problem „instytucjonalizacji” partnerstwa•	
„dzielenie się pracą” w miejsce „konkurencji”.•	

Partnerstwo w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Partner w projekcie to: podmiot realizujący projekt wspólnie z beneficjentem •	
(projektodawcą) na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, wnoszący 
do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. 
Beneficjent może realizować projekt samodzielnie lub w partnerstwie z innymi •	
instytucjami, zawsze jednak za projekt odpowiada ostatecznie jeden podmiot 
(lider – beneficjent). Beneficjenta i jego partnerów już na etapie składania wniosku 
musi wiązać umowa (porozumienie) o partnerstwie, jednoznacznie określająca 
reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę 
beneficjenta (lidera), który ponosi odpowiedzialność za całość projektu i jego 
rozliczanie wobec Instytucji Wdrażającej. 

Umowa (porozumienie) o partnerstwie musi zawierać : 
cel partnerstwa, •	
obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu – beneficjenta), •	
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, •	
plan finansowy uwzględniający podział środków pomiędzy partnerów oraz zasady •	
zarządzania finansowego, 
zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, •	
zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, •	
sposób monitorowania i kontroli projektu. •	

Możliwość realizacji projektów w partnerstwie została określona w obowiązującym 
od 20 grudnia 2008 r. art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Przepis ten określa ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz 
zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców 
należących do sektora finansów publicznych. W szczególny przypadku są projekty 
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Partnerami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki mogą być:
wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję •	
beneficjenta (niezależnie od tego czy są, lub czy nie są wymienione w danym 
Działaniu lub Poddziałaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki),
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Jednostki niespełniające definicji beneficjenta na zasadach określonych •	
w wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję 
Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Partnerstwo - oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty 
z sektora lub spoza sektora finansów publicznych określone bądź na podstawie ustaw: z dnia 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. poz. 142, poz. 1591 jt. z późn. 
zm.), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 j.t. 
z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1590 j.t. z późn. zm.) bądź na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz na podstawie umów i porozumień o charakterze 
cywilnoprawnym.

Przekazanie realizacji zadań w projekcie lub zakup usług w ramach projektu 
- oznacza możliwość zlecenia części zadań podmiotom z sektora lub spoza sektora 
finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 t.j.) oraz 
ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 19 , poz. 100). W tych przypadkach przepisy dopuszczają możliwość realizacji zlecenia 
zadania w projekcie, pod warunkiem wskazania we wniosku o dofinansowanie, które 
zadania i dlaczego projektodawca zamierza powierzyć wykonawcom, oraz w jaki sposób 
i według jakich kryteriów będzie ich wyłaniał. 

Metodyka różnych formuł realizacji projektu przez kilka podmiotów

WSPÓŁDZIAŁANIE KILKU PODMIOTÓW 
W REALIZACJI PROJEKTU

WSPÓLNA 
REALIZACJA PRZEKAZANIE 

REALIZACJI

PARTNERSKA (WSPÓLNA) 
REALIZACJA ZADAŃ

ZLECENIE ZADANIA  
PUBLICZNEGO PODMIOTOWI 

DZIAŁAJĄCEMU 
NIE DLA ZYSKU

ZAKUP TOWARÓW  
LUB USŁUG  

OD INNEGO PODMIOTU

PARTNERSTWO  
PUBLICZNO 
–PRYWATNE
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W przypadku przekazania realizacji zadań w projekcie lub zakupu usług w ramach 
projektu stosowane są właściwe - wymienione wcześniej - przepisy prawne zaś we 
wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności imiennego wskazywania wykonawców. 
Warunkiem takiego sposobu realizacji projektu jest to, iż beneficjent wskaże we wniosku 
o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom. 

Formuła partnerskiej realizacji zadań pomiędzy jednostkami sektora finansów 
publicznych a jednostkami spoza sektora finansów publicznych, gdy projektodawcą jest 
jednostka sektora finansów publicznych została uregulowana w art. 28a ust. 4 ustawy. 
W przepisie tym określono zasady powoływania partnerstw w formie „Ogłoszenia 
otwartego naboru partnerów” z udziałem partnerów spoza sektora finansów publicznych – 
gdy beneficjentem jest jednostka publiczna Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy jednostka 
sektora finansów publicznych jest partnerem w projekcie. 
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Ewa Jastrzębska9

Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Metody wyceny wartości  
środowiska przyrodniczego – polskie przykłady

1. Wprowadzenie
Od II połowy XX w. gwałtownemu zwiększaniu się zaludnienia na świecie towarzyszy 

coraz szybszy wzrost intensywności gospodarowania. To bezprecedensowe tempo rozwoju 
rodzi wyzwania dla skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego, warunkującego istnienie 
także gatunku ludzkiego. Postawa współczesnego człowieka wobec środowiska kształtowana 
jest przez motywy ekonomiczne i to one leżą u podstaw często rabunkowego wykorzystywania 
zasobów naturalnych i traktowania ich przez długi czas jako dobra wolne. Głównym powodem 
takiego postępowania jest niedoszacowanie w rachunku ekonomicznym skutków korzystania 
ze świadczeń ekosystemów, zarówno dla obecnego, jak i przyszłych pokoleń.

Pojęcie „świadczenia ekosystemów” (ekosystem services) obejmuje zarówno usługi 
(siły przyrody, procesy przyrodnicze i walory środowiska), jak i dobra (zasoby naturalne), 
które pozyskuje się dzięki funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego – jest to całokształt 
korzyści osiąganych przez człowieka z metabolizmu ekosystemów10. W ramach globalnego 
projektu ONZ Milenijna Ocena Ekosystemów (Millenium Ekosystem Assessment), mającego 
na celu ocenę konsekwencji dla dobrobytu człowieka wywołanych zmianami środowiska, 
wyróżniono 37 podkategorii świadczeń uzyskiwanych przez ludzkość od ekosystemów. 
Przyporządkowano je do jednego z 4 rodzajów:11

wspierające, podstawowe, czyli warunkujące życie na Ziemi (np. zdolność do •	
fotosyntezy),
zasobowe, zaopatrujące (np. pożywienie i woda),•	
regulacyjne (np. pochłanianie zanieczyszczeń),•	
kulturowe (np. rekreacyjne).•	

9 Ewa Jastrzębska, dr

10 Pojęcia usługi i świadczenia środowiska odnoszą się do tego samego podmiotu – środowiska przyrodniczego 
i w zasadzie mogą być utożsamiane. Przyrodnicy preferują nazwę świadczenia, ekonomiści – usługi. 
W niniejszym opracowaniu stosowany będzie termin świadczenia, dla podkreślenia, że przedmiotem 
rozważań są zarówno usługi środowiska, jak i dobra (zasoby naturalne).

11 A. Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, „Ekonomia i Środowisko” 
2010 nr 1 (37), s. 14.
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Korzyści z potencjału środowiska przyrodniczego, wyrażone świadczeniami 
ekosystemów, po części mają znaczenie egzystencjalne dla człowieka, gdyż mogą rozstrzygać 
o dalszych losach gatunku ludzkiego, a po części mają wartość ekonomiczną, która przekłada 
się na konkretne sukcesy gospodarcze.12 Świadczenia ekosystemu stanowią więc ważny 
element procesu gospodarowania na każdym poziomie, a skoro człowiek w procesach 
gospodarowania wykorzystuje świadczenia środowiska, to musi je uwzględnić w rachunku 
ekonomicznym. Badanie korzyści i strat związanych z funkcjonowaniem ekosystemów ma 
charakter interdyscyplinarny ze względu na przenikanie się wiedzy ekonomicznej i ekologicznej 
– rozwój wiedzy przyrodniczej przyczynił się do ukształtowania koncepcji teoretycznej 
świadczeń ekosystemów, co z kolei dało impuls do podjęcia prób ich kwantyfikacji, w tym 
wyceny pieniężnej.13

W XX w. ekonomiści przyjęli pogląd, że wartości ekonomiczne są wyznaczane w procesie 
konsumpcji, a nie jak uważano wcześniej – produkcji. Wartość ekonomiczną odzwierciedla zatem 
użyteczność dobra, czyli stopień w jakim zaspokaja ludzkie potrzeby. Tak więc według ekonomii 
nic – łącznie ze środowiskiem przyrodniczym – nie ma wartości, chyba że bezpośrednio lub 
pośrednio służy konsumpcji. Podmiotem wartościowej oceny dóbr środowiskowych jest zatem 
człowiek, a jego celem jest maksymalizacja dobrobytu.

Wycena ekonomiczna ma więc charakter antropocentryczny, co jednak nie oznacza, że musi 
być materialistyczna.14 Potrzeby ludzkie obejmują bowiem także niekonwencjonalne dobra i usługi, 
na które nie ma rynku, a zatem mechanizm niewidzialnej ręki nie może zapewnić ich optymalnej 
alokacji, bo nie istnieją dla nich rynkowo określone ceny.15 Jednak chociaż wartości ekonomiczne 
są najlepiej odzwierciedlane przez ceny na rynku, to brak ceny rynkowej nie oznacza, że takie 
dobro nie posiada wartości. Zawsze, gdy konsumenci gotowi są wymieniać jakieś posiadane dobra 
(pieniądze) na obecność lub dostęp do świadczenia środowiskowego, to posiada ono wartość 
ekonomiczną. Oszacowanie tej wartości może być trudne, jeśli żadne rynkowe transakcje wymiany 
nie są w praktyce realizowane a prawa własności nie są precyzyjnie określone.16

12  Często poprzez osiąganie wysokich standardów środowiskowych uzyskuje się efekty synergiczne, 
wpływające np. na wzrost wartości terenu, jego atrakcyjność pod względem turystycznym, czy też obniżanie 
kosztów gospodarki ściekami (M. Degórski, Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów, 
„Ekonomia i Środowisko” 2010 nr 1 (37), s. 91-92).

13  A. Mizgajski, op. cit., s. 13.

14  T. Żylicz, Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych, „Ekonomia i Środowisko” 2010 nr 1 
(37), s. 33; T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004, s. 23.

15  Nieefektywność rynku jest spowodowana faktem, że wartość pewnych dóbr i usług zostaje niewłaściwie 
wyceniona i „gubi się” w formie efektu zewnętrznego, polegającego na wpływie działania jednego podmiotu 
gospodarczego na położenie innych podmiotów, nierekompensowanego odpowiednią płatnością. Dobra 
publiczne stanowią przykład nieubywalnego efektu zewnętrznego i z korzystania z nich nie można nikogo 
wykluczyć (zob. T. Żylicz, Ekonomia…, op. cit., s. 28-30, 35-38).

16  J. Kronenberg, Związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju 
w Polsce, J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 14.
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Całkowita wartość ekonomiczna (total economic value) składa się z kilku 
elementów:17

wartości użytkowej (aktywnej):•	
wartość bezpośrednio użytkowa,•	
wartość pośrednio użytkowa,•	
wartość opcyjna,•	
wartości pozaużytkowej (pasywnej) – satysfakcja z faktu, że coś istnieje, nawet jeśli •	
nie spodziewamy się tego kiedykolwiek zobaczyć na własne oczy:
wartość istnienia,•	
wartość dziedziczenia.•	

Do lat czterdziestych XX w. nie istniały metody wyceny świadczeń ekosystemów 
i dopiero prace H. Hotellinga i R. Davisa zapoczątkowały nową dziedzinę ekonomii, 
poświęconą wycenie dóbr nierynkowych, do których należą świadczenia środowiskowe. 
Celem wyceny świadczeń środowiskowych jest określenie, jaką korzyść lub stratę ponosi 
dana jednostka w wyniku zmiany jakości środowiska przyrodniczego. Ta wycena zachodzi 
zwykle w ramach analizy kosztów i korzyści (cost-benefit analysis) projektów wywierających 
wpływ na zasoby środowiska albo przy ocenie strat w środowisku przyrodniczym.

Metody wyceny dóbr nierynkowych (nie będących przedmiotem obrotu na rynku) 
możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie. W podejściu bezpośrednim stosuje 
się techniki, które próbują ustalić preferencje jeszcze nieistniejące, poprzez badania 
ankietowe lub drogą eksperymentalną, np. pytanie ludzi, jaką kwotę byliby skłonni 
zapłacić (lub przyjąć) za zmianę w jakości środowiska. Metody bezpośrednie wyceny 
dóbr nierynkowych odnoszą się do hipotetycznego rynku, na którym dane świadczenie 
środowiskowe mogłoby być kupowane i sprzedawane.18 

Za pomocą metod pośrednich można wnioskować o wartości dóbr i usług 
środowiskowych pośrednio, na podstawie obserwowalnych cen dóbr i usług rynkowych. 
Podejście to opiera się na założeniu, że istnieje konkretny związek między popytem na 
dobro rynkowe a podażą dobra środowiskowego (nierynkowego). Chociaż nie kupuje się 
bezpośrednio dóbr nierynkowych, to wiele z nich wymaga zakupów na pewnych ściśle 
związanych z nimi rynkach pokrewnych (zastępczych), oferujących dobra komplementarne 

17 T. Żylicz, Wycena…, op. cit., s. 33-34; J. Opaluch, Rynkowe metody wyceny ekonomicznej, w: Ekonomiczna 
wycena środowiska przyrodniczego, G. Anderson, J. Śleszyński (red.),Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 
Białystok 1996, s. 15-16.

18 Zwolennikami takiej klasyfikacji metod wyceny są: M. Shechter, Wycena środowiska, w: H. Folmer, L. Gabel, H. 
Opschoor, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 201-
203, 211; T. Żylicz, Wycena…, op. cit., s. 35; P. Jeżowski, Metoda wyceny warunkowej, w: Metody szacowania 
korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, P. Jeżowski (red.), OW SGH, Warszawa 2009, s. 118. 
Inne podejście prezentują: A. Graczyk, Wartościowanie komponentów środowiska i strat środowiskowych, w: 
Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Fiedor B. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 
2002, s. 176 oraz J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa – Kraków 1999, s. 112-114.
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w stosunku do wycenianego dobra środowiskowego. W metodach pośrednich już 
istniejące preferencje konsumentów są stopniowo ujawniane w procesie rozpoznawania 
i analizowania ich wydatków na dobra inne niż środowiskowe poprzez wykorzystywanie 
wyrażonych wartościowo informacji cenowych lub kosztowych dostępnych na rynku. 
Metody pośrednie są uznawane przez ekonomistów za bardziej wiarygodne, ponieważ 
opierają się na faktycznie ujawnionych preferencjach a nie deklarowanych.

Wycena środowiska jest niezbędna do rozwiązania współczesnych problemów 
ekologicznych. Celem opracowania jest przedstawienie polskich przykładów zastosowania 
wybranych metod wyceny wartości środowiska przyrodniczego na tle ich teoretycznej 
analizy i oceny. Przedstawione w opracowaniu metody wyceny są nie tylko zaliczane 
do najbardziej reprezentatywnych, lecz przede wszystkim z powodzeniem mogą być 
zastosowane w Transgranicznym Rezerwacie Biosfery „Polesie Zachodnie”.

2. Metoda wyceny warunkowej
Metoda wyceny warunkowej (contingent valuation method – CVM), zwana także 

metodą deklarowanych preferencji, zalicza się do bezpośrednich metod wyceny. 
Jest jedyną dostępną metodą, za pomocą której można wycenić wszystkie elementy 
składowe wartości ekonomicznej dóbr nierynkowych (w tym przede wszystkim 
wartości pozaużytkowe). CVM powinna być zatem stosowana przede wszystkim tam, 
gdzie występuje wartość istnienia czy dziedziczenia, czyli np. przy ochronie rzadkich 
gatunków, unikalnego środowiska naturalnego, wycenie bioróżnorodności lub piękna 
krajobrazu.

CVM przeprowadza się przy wykorzystaniu badań ankietowych, przy czym najbardziej 
skuteczne są wywiady bezpośrednie, ponieważ gwarantują najwyższy odsetek uzyskanych 
odpowiedzi. Metoda ta polega na przedstawieniu ankietowanemu respondentowi 
hipotetycznego scenariusza dostarczania danego świadczenia ekosystemu, a odpowiedzi 
tej osoby są uwarunkowane akceptacją tego scenariusza. Scenariusz charakteryzuje 
hipotetyczny, bo faktycznie nieistniejący rynek świadczenia ekosystemu, obejmujący 
świadczenie samo w sobie, instytucjonalny kontekst, w ramach którego to świadczenie 
będzie dostarczane oraz sposób w jaki byłoby finansowane (darowizny, podatki, wyższe 
opłaty itp.). Zakłada się, że w takiej hipotetycznej sytuacji, respondent zachowa się 
w sposób identyczny, jak na prawdziwym rynku.

W CVM pyta się zatem ankietowanych wprost, ile byliby skłonni zapłacić (willingness 
to pay – WTP) za świadczenie ekosystemu (lub osiągniecie ściśle określonego celu 
ekologicznego), albo ile byliby gotowi przyjąć (willingness to accept – WTA) jako 
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rekompensatę utraty tego świadczenia (lub strat w jakości środowiska).19 Pytanie o WTP 
lub WTA może być otwarte (open-ended – OE) – wówczas respondenci są proszeni 
wprost o podanie konkretnej sumy za wyceniane świadczenie ekosystemu, czyli sami 
deklarują najwyższą, możliwą do zaakceptowania kwotę za dane dobro lub usługę 
środowiskową. W CVM można też zastosować wybór dwudzielny (dichotomous choice 
– DC), gdzie respondenci określają, czy ich WTP jest wyższe, czy niższe od ustalonej 
z góry wartości pieniężnej – jeśli respondent odpowiada tak (nie) w przypadku 
pierwszej kwoty, to następna kwota jest wyższa (niższa) od poprzedniej.20

W 1993 r. amerykańska Komisja Arrowa-Solowa opracowała wytyczne, których 
powinno się przestrzegać przy prawidłowym konstruowaniu i przeprowadzaniu ankiet 
CVM, wskazując równocześnie, że lepiej jest stosować WTP niż WTA oraz DC niż OE ze 
względu na bardziej wiarygodne wyniki.21 Od momentu publikacji prac tej komisji CVM, 
początkowo traktowana przez ekonomistów nieufnie, zaczęła być postrzegana jako 
rzetelny sposób pomiaru wartości, ponieważ zastosowanie pewnych zasad badania 
pozwala ograniczyć efekty „jazdy na gapę” oraz przeszacowywania WTP.22

Obecnie coraz bardziej zyskuje na popularności metoda wyboru warunkowego, 
eksperymentu z wyborem (choice experiment – CE). Metoda ta jest rozszerzeniem CVM, 
od której różni się tym, że nie ogranicza się do jednego pytania WTP lub WTA. Nadal 
respondenci mają ocenić hipotetyczny scenariusz, jednak prezentuje się im zestaw 
wariantów i prosi o wybranie tego, który jest ich zdaniem najlepszy. Warianty te 
opisane są za pomocą szeregu cech, które określają planowane zmiany świadczenia 
ekosystemu. Odpowiedzi ankietowanych dostarczają nie tylko informacji na temat 
ich preferencji w odniesieniu do całego scenariusza, lecz także tego, jak ważne są dla 
nich poszczególne atrybuty dobra lub usługi środowiskowej. Dzięki temu oszacować 
można nie tylko wartość całego świadczenia ekosystemu, lecz także pośrednią wartość 
różnych jego cech.23

Pilotażowe badania wartości środowiska przyrodniczego za pomocą metody 
CVM prowadzono w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu. W ankietach zawarte były 

19 Pojęcia WTP i WTA stanowią kluczowe kategorie ustalania preferencji i dlatego należy je wyraźnie rozróżniać. 
WTP odzwierciedla maksymalną kwotę, którą pytana osoba zapłaciłaby, żeby otrzymać jakieś dobro. Jest to 
więc cena zakupu nabywanego dobra. Natomiast WTA odzwierciedla minimalną kwotę, za jaką respondent 
jest skłonny do rezygnacji z dobra. Jest to więc cena sprzedaży zrzekanego się dobra (P. Jeżowski, Metoda…, 
op. cit., s. 119).

20 P. Jeżowski, Metoda…, op. cit., s. 121.

21 K. Arrow, R. Solow, P. Portney, E. Leamer, R. Radner, H. Schuma, Report of the NOAA Panel on Contingent 
Valuation, www.darrp.noaa.gov/library/pdf/cvblue.pdf, 2011-03-26.

22 T. Żylicz, Ekonomia…, op. cit., s. 41.

23 M. Czajkowski, Nierynkowe metody wyceny, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, J. Kronenberg, 
T. Bergier (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 16.
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pytania dotyczące: zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, kosztów pozbywania 
się odpadów stałych i płynnych, a także WTP za możliwość przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej oraz utrzymania czystości otaczającego środowiska przyrodniczego.24 
W podobnym celu metodę CVM wykorzystał zespół R. Miłaszewskiego z Politechniki 
Białostockiej, który podjął próbę wyceny wartości poprawy standardu odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w 3 gminach województwa podlaskiego. Badanie pokazało, 
że w mało zasobnych gminach znaczna część wypowiedzi miała charakter protestu, 
a pozytywne głosy generalnie nie przyniosły wysokich wycen przedsięwzięć 
poprawiających jakość lokalnych wód powierzchniowych i podziemnych.25

W latach 1994-1995 metodą CVM szacowano korzyści ze zmniejszenia eutrofizacji Morza 
Bałtyckiego (głównego czynnika powodującego degradację ekologiczną Bałtyku) w ramach 
projektu prowadzonego jednocześnie w Polsce, na Litwie i w Szwecji.26 W scenariuszu 
przedstawiono krótki opis niekorzystnych skutków eutrofizacji i określono możliwość 
przeprowadzenia międzynarodowej akcji oczyszczania w ciągu 10 lat, finansowanej ze 
specjalnie na ten cel utworzonego podatku. 62% respondentów wyraziło chęć wspierania 
takiego projektu, 31% nie. Badania na reprezentacyjnej próbie Polaków pokazały, że przeciętna 
roczna WTP za czysty Bałtyk kształtowała się w przedziale 41-481 zł (wzrastała w zależności 
od rodzaju wykorzystanej ankiety i sposobu jej przeprowadzenia – OE lub DC oraz wywiad 
bezpośredni lub via internet). Wyniki wykorzystano następnie do analizy perspektyw 
stworzenia ogólnobałtyckiego programu współpracy przy oczyszczaniu morza.27

W 1995 r. przeprowadzono ankiety CVM (DC, wywiad bezpośredni) na reprezentatywnej 
próbie Polaków, mające wykazać czy są oni zainteresowani ochroną Bagien Biebrzańskich 
oraz jaką wartość przedstawiają dla nich te tereny. Badanie pokazało, że 66% respondentów 
nigdy nie słyszało o Bagnach Biebrzańskich, prawie tyle samo nie słyszało o naturalnych 
funkcjach pełnionych przez tę formę terenu (64%), co z pewnością wpłynęło na niski stopień 
poparcia dla wprowadzenia podatku na rzecz ochrony tego obszaru (41%). Przeciętna roczna 
WTP Polaków za ochronę Bagien Biebrzańskich kształtowała się w przedziale 85-174 zł.28

24 I. de Jesus, A. Baryła, Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, w: Ekonomiczne 
podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, T. Łaguna, M. Witkowska-Dąbrowska (red.), 
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005, s. 125-126.

25 Za: P. Jeżowski, Metoda…, op. cit., s. 131-132.

26 Sięgnięcie po metodę wyceny warunkowej spowodowane było tym, że korzyści z czystszego Morza Bałtyckiego 
nie ograniczają się do użytkowania wybrzeża, a więc nie mogą być poznane za pomocą badania TCM, HPM czy 
jakichkolwiek rzeczywistych rynków pokrewnych. Trzeba skonstruować hipotetyczny rynek, na którym można 
byłoby „kupować” czystszy Bałtyk i zbadać jego „cenę” (T. Żylicz, Ekonomia…, op. cit., s. 38).

27 A. Markowska, T. Żylicz, Costing an international public good: the case of the Baltic Sea, „Ecological Economics” 
1999 nr 30, s. 301-316.

28 T. Żylicz, Costing nature in a transition economy. Case studies in Poland, Edward Elgar Publishing Ltd, 
Cheltenham, UK / Northhampton, MA, USA 2000, s. 94-96.
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Za pomocą CVM badano także WTP za obniżenie ryzyka zdrowotnego związanego 
z zanieczyszczeniem powietrza czy poprawę jakości wody powierzchniowej.29 CVM 
wykorzystano również do próby oszacowania wartości Roztoczańskiego Parku 
Narodowego poprzez określenie WTP mieszkańców do ponoszenia dodatkowych 
wydatków na zachowanie parku w niezmienionym stanie.30

W celu dokonania jednoczesnej wyceny wartości użytkowej i pozaużytkowej 
Puszczy Białowieskiej przeprowadzono w Polsce pierwsze badanie metodą CE.31 Miało 
ono na celu oszacowanie WTP za ochronę bioróżnorodności w Puszczy Białowieskiej. 
Zespół M. Czajkowskiego, w oparciu o badania ekologów prowadzone na terenie 
puszczy, zidentyfikował 3 zagregowane atrybuty, za pomocą których można opisać 
różnorodność biologiczną Puszczy: naturalne procesy ekologiczne, rzadkie gatunki 
oraz komponenty ekosystemu. Poziomy atrybutów, opisujące zmiany stopnia 
bioróżnorodności, zostały wybrane tak, aby odpowiadały aktualnemu stanowi 
i możliwym do osiągnięcia w przyszłości zmianom (brak poprawy, częściowa poprawa 
oraz znaczna poprawa). Ostatni, czwarty atrybut reprezentował wzrost podatku, który 
musieliby ponosić wszyscy Polacy przez najbliższych 10 lat (też został określony w kilku 
wariantach) i umożliwiał wyrażenie preferencji konsumentów w formie ekwiwalentu 
pieniężnego. Respondenci mieli do wyboru kilka wariantów, pozwalających oszacować ich 
deklarowaną WTP za zwiększony stopień ochrony Puszczy Białowieskiej oraz określić, jak 
ważne są dla nich poszczególne atrybuty. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe 
było oszacowanie pieniężnego ekwiwalentu wartości zwiększonej ochrony Puszczy 
Białowieskiej, który wyniósł 70 zł rocznie na gospodarstwo domowe, co przy około 
12 mln gospodarstw domowych w Polsce oznacza łączną wartość na poziomie 840 
mln zł rocznie i znacznie przewyższa obecne przychody z wyrębu drewna w Puszczy 
(3,5-5 mln zł). Wartość ta zawiera wartość użytkową Puszczy Białowieskiej, ponieważ 
niektórzy respondenci byli gotowi płacić za zwiększenie stopnia ochrony z uwagi na 
lepsze możliwości rekreacji. Badanie to pozwoliło także stwierdzić, że Polacy większą 
wartość przypisują naturalnym procesom ekologicznym niż rzadkim gatunkom i preferują 
działania ochronne podejmowane w ramach parków narodowych.

CVM w porównaniu z innymi technikami wyceny jest zdecydowanie bardziej 
elastyczna, nie tylko dlatego, że można ją zastosować do wyceny wielu różnego rodzaju 
świadczeń ekosystemów, lecz także ponieważ jako jedyna metoda nadaje się do wyceny 
wartości pozaużytkowych. Co więcej, w przeciwieństwie do innych metod wyceny, 

29  T. Żylicz, Wycena…, op. cit., s. 40-41.

30  B. Kościk, Wycena nieruchomości nietypowych. Przykłady wycen nieruchomości budownictwa wodnego, 
Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Warszawa 1998, s. 112.

31  M. Czajkowski, M. Buszko-Briggs, Valuing Changes in Forest Biodiversity. The Application of a CE Approach 
to Białowieża Forest in Poland, w: Development of the Society in the European Union, J. Melichar, H. Škopková 
(red.), Charles University in Prague, Prague 2008, s. 22-31; M. Czajkowski, op. cit., s. 31-33.
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opartych na obecnych i bieżących zachowaniach konsumpcyjnych, CVM ujmuje także 
zachowania konsumenckie w przyszłości, co oznacza – przynajmniej teoretycznie – że 
z punktu widzenia zasad rozwoju zrównoważonego stosowanie tej metody jest najbardziej 
zasadne.32

Wadą CVM jest to, że odpowiedzi respondentów często nie są szczere i zależą od 
wielu czynników, a wyniki uzyskane za pomocą WTP i WTA charakteryzują się dużą 
asymetrią.33 Uogólnianie uzyskanych na podstawie próby wyników i przenoszenie 
ich na całą populację nie jest zabiegiem właściwym pod względem formalnym, 
szczególnie w odniesieniu do wartości nieużytkowych. O niedogodnościach tej 
metody stanowią także: trudność z uzyskaniem i obróbką danych, obciążenie tzw. 
błędami systematycznymi ze względu na indywidualny sposób przekazywania 
informacji i zadawania pytań przez ankietera34, problem właściwego pojmowania przez 
respondentów zagadnień ekologicznych (w tym wpływu środowiska na nich samych), 
nieufność (także niechęć) przy udzielaniu odpowiedzi, konieczność skorelowania 
danych z faktycznymi dochodami respondentów.35 Jednak najważniejsza słabość CVM 
polega na tym, że hipotetyczna WTP jest słabym miernikiem rzeczywistej, rynkowej 
WTP, co wynika z faktu, że metoda ta nie opiera się na rzeczywistych zachowaniach 
rynkowych konsumentów.36

3. Metoda kosztu podróży
Metoda kosztu podróży (travel cost method – TCM) jest jedną z pośrednich metod 

wyceny wartości użytkowych dóbr i usług środowiska. TCM stosuje się głównie do badania 
wartości świadczeń ekosystemów w konkretnym miejscu, dostarczających atrakcyjnych 
i publicznych usług rekreacyjnych: rezerwatów przyrody, pomników przyrody, parków 

32 P. Jeżowski, Metoda…, op. cit., s. 122-123.

33 Prowadzone badania wykazują, że deklarowane kwoty przy WTA są znacznie wyższe w porównaniu z WTP 
(relacje między WTA do WTP kształtuje się z reguły w przedziale od 2:1 do 5:1). Różnica ta wynika z faktu, 
że ludzie cenią sobie wyżej utratę czegoś, czym już dysponują, niż osiągnięcie czegoś, czego jeszcze nie 
mają. Poza tym wartości WTA, w przeciwieństwie do WTP, nie są powiązane z ograniczeniami budżetowymi 
respondentów. Preferowane jest zatem stosowanie WTP, ponieważ dzięki tej metodzie polepsza się 
wiarygodność szacunków poprzez eliminację odpowiedzi ekstremalnych, które w sposób niekontrolowany 
podwyższają szacowane wartości (P. Jeżowski, Metoda…, op. cit., s. 126-127).

34 J. Famielec, op. cit., s. 157.

35 B. Kościk, Wycena środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 2000, s. 29; J. Famielec, 
op. cit., s. 133.

36 Zob. P. Jeżowski, Metoda…, op. cit., s. 128-130.
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narodowych, obszarów chronionych, zbiorników wodnych, rzek, plaż.37 Metoda ta bazuje 
zatem na wykorzystaniu intensywności masowego ruchu turystycznego (im więcej osób 
odwiedzających, im dłuższe pobyty oraz im bardziej kłopotliwa podróż, tym bardziej 
musi być ceniony obiekt takiego zainteresowania). TCM wykorzystuje się również przy 
podejmowaniu decyzji politycznych: do oceny różnych strategii i projektów (np.: programu 
regulacji biegu rzeki w celach przeciwpowodziowych zamiast pozostawienia jej w stanie 
naturalnym), w procesie zarządzania zasobami naturalnymi a od niedawna także przy 
szacowaniu strat środowiskowych.38

TCM opiera się na spostrzeżeniu, że chociaż wielu świadczeń środowiskowych nie 
sprzedaje się na rynkach zorganizowanych, to konsument ujawnia swoją cenę danego 
świadczenia poprzez faktyczną konsumpcję, czyli koszty związane z podróżą do miejsca, 
gdzie z danego świadczenia może skorzystać. Ukryta cena za usługę (wartość jaką 
konsumenci przypisują określonemu świadczeniu środowiskowemu) jest równa sumie:

kosztów, jakie jednostka ponosi na odbycie podróży z miejsca zamieszkania •	
do miejsca oferowania usługi i z powrotem (koszty związane z zakupem paliwa 
i inne koszty zmienne bieżącej eksploatacji pojazdu, koszty biletu kolejowego, 
autobusowego),
kosztów związanych ze skorzystaniem z usługi (np. koszty wstępu do danego •	
miejsca), które w przypadku dóbr przyrody są najczęściej równe lub bliskie zeru 
– symboliczne),
kosztów pobytu w miejscu świadczenia usługi (w przypadku miejsc odległych),•	
kosztów utraconych możliwości (alternatywne możliwości spędzenia •	
poświęconego czasu na podróż i rekreację)39.

37  Oszacowanej wartości dobra środowiskowego w danym miejscu nie można odnieść do podobnego dobra 
gdzie indziej. Wartość danego dobra środowiskowego zależy bowiem od popytu na to dobro, na który 
wpływa wiele czynników, charakterystycznych dla danego obszaru i mogących się różnić w innych rejonach: 
społeczno-ekonomiczne zmienne populacji zamieszkującej ten region, ilość i dostępność innych miejsc 
rekreacyjnych w regionie oferujących podobne lub alternatywne formy rekreacji (A. Freeman, The benefits of 
environmental improvement. Theory and practice, Johns Hopkins University Press for Resources for the Future 
Inc., Baltimore, M.D. London 1979, s. 227).

38  Zob. D. Phaneuf, K. Smith, Recreation demand models, w: Handbook of Environmental Economics. Vol. 2. Valuing 
environmental changes, K. Mäler, J. Vincent (red.), Elsevier North-Holland, Amsterdam 2003, s. 681-683.

39 Nieuwzględnienie czasu jako elementu kosztu podróży upraszcza analizy, ale równocześnie przedstawia 
fałszywy obraz rzeczywistości i powoduje niedoszacowanie wartości danego świadczenia ekosystemu. 
Uwzględnienie czasu rodzi jednak pewne problemy, gdyż nie istnieją obiektywne miary kosztu utraconych 
możliwości w odniesieniu do czasu. Przy wycenie czasu podróży najczęściej odnosi się go do czasu pracy a więc 
koszty czasu zależą od stawki płac (utraconych zarobków), jednak rodzi to trudności w określeniu wartości 
czasu wypoczynku w przypadku grup nieprodukcyjnych (emerytów, dzieci i młodzieży uczęszczających do 
szkoły) lub osób, które odbywają podróż w czasie wolnym od pracy. Wartość czasu jest bowiem pojęciem 
subiektywnym i nie może być bezpośrednio obserwowana. Wycena wartości czasu pozostaje nadal kwestią 
kontrowersyjną (Q. Grafton, W. Adamowicz, D. Dupont, H. Nelson, R. Hill, S. Renzetti, The economics of the 
environment and natural resources, Blackwell Publishing, Oxford 2004, s. 281-282; D. Phaneuf et al.,op. cit., 
s. 693-695).
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Ponoszone koszty bezpośrednie, jawne (koszty pieniężne) i pośrednie, ukryte (koszt 
czasu) mogą stanowić miarę wartości określonego miejsca rekreacyjnego. Wartość 
ta wyraża domniemaną cenę, którą ludzie skłonni byliby płacić, aby chronić tę formę 
użytkowania terenu w danym środowisku. Warto podkreślić, że kwoty uzyskane metodą 
TCM powinny być rozumiane jako dolne oszacowania poszukiwanej wartości, co wynika 
z założenia o racjonalności podejmowanych decyzji (nikt nie wydałby jakiejś kwoty na 
podróż, gdyby co najmniej na tyle nie cenił sobie celu podróży). Jednak implikacja w drugą 
stronę nie musi mieć miejsca, więc wycena celu podróży może być wyższa niż jej koszt.40

W Polsce metoda TCM po raz pierwszy została zastosowana w 1994 r. do szacunku strat 
z tytułu eutrofizacji Morza Bałtyckiego. W badaniu tym wykorzystano oprócz TCM także 
CVM. Okazało się, że wycena Bałtyku dokonana TCM nie dostarczyła znaczących wyników, 
ponieważ ankieta, opracowana według wzorów brytyjskich, okazała się nieadekwatna do 
sytuacji, gdy większość badanych Polaków była nad polskim morzem po raz pierwszy.41

W 1996 r. z inicjatywy Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej przy 
Uniwersytecie Warszawskim dokonano wyceny wartości wody oligoceńskiej pobieranej 
za darmo w studniach publicznych w Warszawie w związku z niezbyt dobrą jakością 
wody docierającej do mieszkań z wodociągów publicznych.42 Ankietę przeprowadzono 
na reprezentatywnej próbie 1200 warszawiaków, uwzględniając wyłącznie takich 
respondentów, którzy deklarowali, że nie łączą podróży po wodę z innymi celami (87% 
badanych).43 Pytano ankietowanych o czas i sposób dotarcia do studni wody oligoceńskiej, 
o zatrudnienie i dochody, a także o ilość pobieranej wody, częstotliwość jej pobierania 
i liczbę osób, które z tej wody korzystają. Oszacowano koszty związane z pobieraniem 
wody oligoceńskiej uwzględniając nie tylko bezpośrednie koszty związane z podróżą 
do miejsca poboru wody, ale również koszt możliwości alternatywnego spędzenia czasu 
poświęconego na tę podróż. Wyliczona dzięki TCM wartość 1 litra czystej wody podziemnej 
wyniosła 0,084 zł, podczas gdy cena 1 litra wody dostarczanej przez wodociągi miejskie 
wynosiła wówczas 0,00061 zł.

W 2000 r. Instytut Badawczy Leśnictwa za pomocą TCM szacował wartość Gostynińsko-

40 T. Żylicz, Ekonomia…, op. cit., s. 39.

41 T. Żylicz, Costing…, op. cit., s. 82; R. Turner, S. Georgiou, I. Gren, F. Wulff, S. Barrett, T. Söderqvist, I. Bateman, 
C. Folke, S. Langaas, T. Żylicz, K. Mäler, A. Markowska, Managing nutrient fluxes and pollution in the Baltic: an 
interdisciplinary simulation study, „Ecological Economics” 1999 nr 30, s. 333-352; A. Markowska et al., op. cit., s. 
301-316.

42 A. Bartczak, H. Lindhjem, S. Navrud, M. Zandersen, T. Żylicz, Valuing Forest Recreation on the National Level 
in a Transition Economy: The case of Poland, „Forest Policy and Economics” 2008 nr 10 (7-8), s. 467-472.

43  Niektóre podróże łączą różne cele jednocześnie (np. zawodowe i rekreacyjne). Powstaje wówczas trudność 
oszacowania wartości przypisanej danemu celowi. Część ekonomistów nie uwzględnia takich obserwacji 
w analizach, inni starają się rozdzielić koszt całej podróży zgodnie z wagą przypisaną każdemu z celów, 
zadeklarowaną przez samych badanych.
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Włocławskiego Parku Krajobrazowego.44 TCM zastosował także Instytut Nauk Rolniczych 
w Zamościu do wyceny wartości parku miejskiego w Zamościu dla odwiedzających go 
osób. Badania przeprowadzono wśród 730 respondentów. W ankiecie pytano jak często 
respondent odpoczywa w parku, z jakiej odległości i czym do niego dojeżdża, jaki jest 
koszt i czas przejazdu, jak długo odpoczywa w parku i co go skłania do odpoczywania 
właśnie w tym miejscu. Na podstawie otrzymanych wyników oszacowano, że średni koszt 
podróży wyniósł 1,2 zł na jednego odwiedzającego.45

Najpełniejsze polskie badanie metodą TCM zostało przeprowadzone latem 2000 r. 
pod kierunkiem D. Panasiuka w celu wyceny wartości turystycznej Pienińskiego Parku 
Narodowego.46 Pytania ankiety dotyczyły m. in.: liczby osób podróżujących w jednej 
grupie, częstotliwości odwiedzin Pienin w ciągu roku, miejsca, skąd ankietowany 
przyjechał do Pienin, środka lokomocji, orientacyjnego kosztu przejazdu, procentowego 
udziału zwiedzania Pienin w kosztach przejazdu (w przypadku osób łączących wycieczkę 
w Pieniny ze zwiedzaniem innych miejscowości), kosztów pobytu związanych z noclegami 
i posiłkami. Ankietowane 422 osoby odwiedziły Pieniny w ciągu roku łącznie 707 razy, co 
przy częstotliwości wycieczek wahającej się się od 1 do 50 razy na rok, dało łączną liczbę 
wizyt pojedynczych osób wynoszącą 2212. Z przeprowadzonej ankiety wynikało, że średni 
koszt podróży i pobytu (obliczony na podstawie kosztów podróży i kosztów noclegów 
oraz utraty zarobków) jednej wizyty pojedynczej osoby odwiedzającej Pieniny wynosił 
215 zł, co przy 710 tys. osób zwiedzających park w 1999 r., pozwoliło oszacować wartość 
turystyczną Pienin w 2000 r. w wysokości 130,8 mln zł. Okazało się równocześnie, że walory 
przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego i unikalny Przełom Dunajca w 2000 r. miały 
3,5 razy większą wartość użytkową dla polskiego społeczeństwa niż roczna produkcja 
energii przez zespół elektrowni wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, 
wybudowanych na pienińskim odcinku rzeki (41 mln zł rocznie).47

Próbę zbadania wartości funkcji rekreacyjnej lasów dla mieszkańców Polski podjęła 
A. Bartczak z Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej.48 W tym celu przeprowadziła 
badania ankietowe wśród 1002 osób odwiedzających 10 wybranych kompleksów leśnych 
w Polsce, reprezentatywnych dla polskich lasów publicznych pod koniec października 2005 r. 
tj. w okresie o tradycyjnie zwiększonej liczbie wizyt w lesie (grzybobranie). Przy oszacowaniu 

44 D. Panasiuk, Wycena środowiska metodą kosztów podróży w praktyce. Wartość turystyczna Pienińskiego 
Parku Narodowego, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 2, Wdrażanie, F. Piontek (red.),Wyd. Ekonomia 
i Środowisko, Białystok 2001, s. 269.

45 B. Kościk, Wycena środowiska…, op. cit., s. 110.

46 D. Panasiuk, Wycena środowiska metodą…, op. cit., 269-277.

47 D. Panasiuk, Wartość środowiska w analizach kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce, „Ekonomia 
i Środowisko” 2010 nr 1 (37), s. 170.

48 A. Bartczak et al., op. cit., s. 467-472.
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średniej częstotliwości wizyt przeciętnego Polaka na poziomie 41 wizyt w ciągu roku 
całkowita roczna rekreacyjna wartość brutto wybranych lasów w Polsce wyniosła 54 673 
mln zł w cenach z 2005 r. Roczne korzyści netto kształtowały się na poziomie 23 949 mln 
zł.49 Wyniki badań pokazały również, że WTP Polaków za rekreację w lesie jest wyższa niż 
w Europie Zachodniej, a co więcej – jest znacząco wyższa dla Puszczy Białowieskiej.

Wycenę rekreacyjnych funkcji Puszczy Białowieskiej metodą TCM przeprowadził 
także M. Giergiczny.50 Symulując różne potencjalne poziomy kosztu podróży, był 
w stanie oszacować zadowolenie konsumenta, wynikające z pojedynczej wizyty 
rekreacyjnej w Puszczy Białowieskiej, na poziomie 100 zł. Przy 110 tys. turystach 
rocznie odwiedzających Puszczę pozwala to wycenić korzyści generowane poprzez 
funkcje rekreacyjne Puszczy w wysokości co najmniej 11 mln zł rocznie, czyli ponad 
2,5-krotnie więcej, niż wartość uzyskiwanego z niej drewna.

TCM, jako metoda pośrednia, pozwala na dokonanie wyceny nawet w sytuacji, 
gdy ludzie nie są w pełni świadomi występowania szkód w środowisku i nie dostrzegają 
korzyści, jakie czerpią pośrednio z jego ekologicznych funkcji. Niewątpliwą zaletą TCM 
jest to, że opiera się ona na obserwacji prawdziwych, a nie deklarowanych zachowań 
i decyzji, co zwiększa wiarygodność uzyskanych wyników. TCM szacuje jednak popyt na 
określone miejsce rekreacyjne, a nie na działalność rekreacyjną w ogóle – nie nadaje się 
do przewidywania trendów w ogólnej aktywności rekreacyjnej, tylko np. do szacowania 
ekonomicznej wartości poprawy jakości wody w miejscach rekreacji.51 Co więcej, TCM 
dostarcza niepełnych oszacowań korzyści płynących ze świadczeń ekosystemów, ponieważ 
uwzględnia wyłącznie bezpośrednie wartości użytkowe środowiska, nie biorąc pod uwagę 
korzyści dla przyszłych pokoleń i dla ludzi, którzy nigdy nie odwiedzili danego miejsca. 

Wartościowe miejsca podlegają niekiedy presji zmierzającej ku ich zniszczeniu w celu 
uzyskania doraźnych korzyści ekonomicznych (np. budowa tamy i zbiornika retencyjnego 
do produkcji elektryczności w kanionie czy odwadnianie obszarów podmokłych w celu 
zwiększenia produkcji rolniczej). Metoda TCM może być skutecznym narzędziem ochrony 
środowiska, jeśli dzięki niej wykaże się, że kanion i bagna są bardziej cenną z punktu 
widzenia ekonomii alternatywą, bowiem dostarczają większych korzyści z turystyki 
i rekreacji.52

49 Wartość brutto obrazuje całkowite korzyści z zakupu dobra w przeciwieństwie do wartości netto, która 
obrazuje korzyści netto z zakupu dobra (korzyści minus koszty).

50 M. Giergiczny, Rekreacyjna wartość Białowieskiego Parku Narodowego, „Ekonomia i Środowisko” 2009 nr 2 (36), 
s. 116-128.

51 Polepszenie możliwości rekreacyjnych jest najważniejszym źródłem korzyści z kontrolowania poziomu 
zanieczyszczenia wody. Informacje o wielkości korzyści z danego miejsca rekreacyjnego i jego wartości 
mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji politycznych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym 
czy krajowym.

52  T. Żylicz, Wycena…, op. cit., s. 36.
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Obie omówione metody wyceny świadczeń ekosystemów mają swoje mocne 
i słabe strony, każda nadaje się do szacowania ściśle określonych usług środowiska. Coraz 
częściej badacze zgadzają się, że wycena niektórych usług środowiska może wymagać 
zastosowania kilku metod jednocześnie – takie łączenie pozwala na zobiektywizowanie 
uzyskanych wyników.53

4. Podsumowanie
Jak zauważa T. Żylicz, celowość badania ekonomicznej wartości środowiska 

przyrodniczego wynika z uzasadnionego przekonania, że niszczenie przyrody można 
często powstrzymać mocą samych argumentów ekonomicznych (nie odwołując się do 
przyzwoitości, etyki, czy mody na ekologię) które są z reguły traktowane jako najmniej 
kontrowersyjne czy subiektywne, a więc bywają skuteczniejsze od innych.54

Wycena wykorzystywanych świadczeń ekosystemów oraz włączenie uzyskanej 
całkowitej wartości do rachunku ekonomicznego w istotny sposób zmienia postrzeganie 
oraz ocenę kosztów i efektów działalności gospodarczej. W ostatnich latach badania 
poświęcone wycenie świadczeń ekologicznych cieszą się rosnącym zainteresowaniem. 
Po pierwsze dlatego, że coraz lepiej rozumiany jest wpływ ekosystemów na gospodarki 
i społeczeństwa, po drugie – stale doskonalące się metody wyceny umożliwiły wiarygodne 
szacowanie wartości dóbr i usług nierynkowych.

Wycena ekonomiczna świadczeń ma zasadnicze znaczenie dla równorzędnego 
uwzględniania przesłanek ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przy 
podejmowaniu decyzji. Ma ona umożliwić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, 
pozwalając na dokonanie optymalnego wyboru, maksymalizującego korzyści także dla 
środowiska. Wycena efektów zewnętrznych działalności gospodarczej pozwala ponadto na 
internalizację tych efektów, czyli włączenie ich do rachunku ekonomicznego wywołującego 
je podmiotu, co jest szczególnie istotne w przypadku kosztów zewnętrznych. Szacowanie 
wartości środowiska przyrodniczego i dostarczanych przez niego świadczeń jest zatem 
niezwykle istotne dla realizacji paradygmatu rozwoju zrównoważonego, który zwrócił 
uwagę na istnienie kapitału naturalnego – bezcennego, niemożliwego do zastąpienia 
oraz bardzo istotnego dla życia. Metody wyceny środowiska powinny być stosowane 
we wszystkich analizach kosztów i korzyści dużych inwestycji, ponieważ zwiększy to 
możliwość zachowania dla obecnego i przyszłych pokoleń świadczeń ekosystemów.

53 Zob. S. Farber, R. Constanza, M. Wilson, Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services, 
„Ecological Economics” 2002 nr 41, s. 375-392.

54 T. Żylicz, Ekonomia…, op. cit., s. 24.
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Andrej Abramczuk, Marina Demeszko
Brzeski Obwodowy Oddział Organizacji Społecznej
„Ochrona Ptaków Ojczyzny”
APB – Birdlife Belarus

Rola organizacji pozarządowych we współpracy 
międzynarodowej na Polesiu Zachodnim, Białoruś

Jednym z głównych celów rezerwatów biosfery jest wspieranie rozwoju 
zrównoważonego w regionie, w tym edukacja ekologiczna i ekoturystyka. Niezbędnym 
elementem przy tworzeniu transgranicznego rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie” 
(Polska - Białoruś – Ukraina) oraz gwarancją jego skutecznego funkcjonowania jest aktywna 
współpraca partnerów ze wszystkich trzech części rezerwatu. 

Organizacje społeczne zarówno na Białorusi, jak i w Polsce mogą być, i w zasadzie są siłą 
napędową w aktywizacji miejscowych społeczości oraz we współpracy międzynarodowej. 

Niewątpliwie największe doświadczenie w promocji oraz we współpracy 
międzynarodowej na terenie TRB “Polesie Zachodnie” po stronie bialoruskiej ma ekologiczna 
organizacja pozarządowa „Ochrona Ptaków Ojczyzny” (APB – Birdlife Belarus), a mianowicie 
dwa jej oddziały: Zachodnio-Poleski Regionalny oraz Brzeski Obwodowy. W ciągu 
ostatnich pięciu lat APB pracowała przy realizacji czterech międzynarodowych Polsko-
Białorusko-Ukraińskich lub Polsko-Białoruskich projektów: „Europejski wymiar przyrody 
i kultury Polesia” w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież” (2005), „Monitoring 
wykorzystywanych w turystyce jezior centralnej części projektowanego Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” (2007), „Społeczna aktywność na rzecz zdrowych 
ekosystemów oraz rzadkich i chronionych gatunków zwierząt – Polska, Białoruś, Ukraina” 
(2008) oraz „Kłusownictwo naszym wspólnym problemem” wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Ekologiczno-Społecznym „Zielona Swoboda”. Projekt, który zapoczątkował współpracę 
Polsko-Białoruską w dziedzinie rozwoju turystyki międzynarodowej na terenie rezerwatu 
był realizowany pt. „Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki w regionie Biała 
Podlaska – Brześć”. Jako eksperci w dwóch projektach międzynarodowych na terenie 
Polesia Zachodniego wystąpili członkowie wspomnianych wyżej oddziałów APB.
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Krzysztof Wojciechowski 
Katedra Ekologii Stosowanej KUL JP II
Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie

Razem dla Polesia. 
Możliwości współpracy przyrodniczych organizacji 
pozarządowych Polski, Białorusi i Ukrainy w oparciu 
o MRB Polesie Zachodnie

Współpraca organizacji pozarządowych jest niejako organicznie wpisana w ideę i całą 
historię tworzenia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Bez przesady 
można napisać, że działania organizacji pozarządowych w wielu aspektach przyćmiewały 
aktywność czynników rządowych, urzędników czy naukowców. To właśnie NGO-sy 
(Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności i później Stowarzyszenie 
Poleskie) były inicjatorami spotkań, konferencji naukowych angażujących naukowców 
z lubelskich i nie tylko lubelskich uczelni wyższych. Członkowie wspomnianych NGO-sów 
brali udział w licznych sesjach dotyczących stworzenia trójstronnego rezerwatu biosfery, 
organizowanych we wszystkich trzech krajach (Wojciechowski 2004, Wojciechowski 2006). 
Również na barkach tych organizacji spoczął trud edukowania społeczności lokalnych 
zamieszkujących teren przyszłego MRB i promowania samej idei rezerwatu biosfery. To 
wspomniane organizacje poprzez przygotowywanie i prowadzenie szeregu szkoleń, 
warsztatów, imprez kulturalnych, turystycznych oraz drukowanie wielu wydawnictw, 
które w pierwszej kolejności trafiały do gmin położonych na terenie projektowanego 
MRB promowały ideę tego rezerwatu, tłumaczyły czym on jest i co najważniejsze - w jaki 
sposób na jego utworzeniu skorzysta miejscowa ludność (Wojciechowski 2002). Była to 
działalność nie do przecenienia, której pozytywne skutki odczuwalne są do dziś, mimo, że 
ustała już 7 lat temu. 

O skali zaangażowania NGO-sów w tworzenie MRB „Polesie Zachodnie” niech 
świadczy fakt, że na Szczycie Ziemi w Johannesburgu w 2002 roku planowano prezentację 
tworzonego MRB jako polski przykład realizacji idei rozwoju zrównoważonego. 
Zaangażowanie pozarządowców we współpracę z samorządami na rzecz tworzenia MRB 
Polesie Zachodnie doskonale scharakteryzował prof. Stefan Kozłowski, sam zresztą również 
bardzo zaangażowany w te działania, pisząc tak: „Pracownia Na Rzecz Bioróżnorodności 
znalazła metodę harmonijnego współdziałania z samorządami terytorialnymi, 
administracją rządową i uczelniami wyższymi oraz licznymi organizacjami pozarządowymi. 
Może ona służyć za model realizacji ekorozwoju w XXI wieku.” Słowa uznania płynęły 
także z sekretariatu UNESCO z Paryża. Sekretarz Programu „Człowiek i Środowisko” 
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przy UNESCO pisał w telegramie gratulacyjnym: „Doceniamy pracę Ekologicznego Klubu 
UNESCO i wszystkich osób zaangażowanych, za użycie koncepcji rezerwatu biosfery jako 
struktury do budowania związków partnerskich i koordynowania ochrony przyrody, jak 
również za podtrzymywanie znaczących naturalnych i kulturalnych zasobów regionu Polesia 
Zachodniego”. Ekologiczny Klub UNESCO stał się również laureatem III edycji konkursu PRO 
PUBLICO BONO.

Tak jak tworzenie rezerwatu biosfery na Polesiu od razu nakierowane było na 
stworzenie obiektu transgranicznego z Ukrainą a potem i Białorusią, tak też i działania 
organizacji pozarządowych również od samego początku ten kierunek przyjęły. Pierwsze 
kontakty z aktywistami z Ukrainy i Białorusi zostały nawiązane jeszcze w połowie lat 90-
tych XX wieku. Wówczas to zapoczątkowana została ekspedycja Bug, wzorowana na 
przeprowadzanej przez Ukraińców ekspedycji Dniestr. Mimo wielu trudności związanych 
z tym, że struktury pozarządowe u wschodnich sąsiadów dopiero się kształtowały oraz 
stosunkowo niewielkich funduszy na transgraniczne działania NGO-sów, niemal w każdych 
konferencjach, seminariach czy imprezach kulturalnych brali udział przedstawiciele 
Białorusi i Ukrainy. Współpracę dodatkowo utrudniał fakt, że na terenie bezpośredniego 
zainteresowania, czyli projektowanego MRB Polesie Zachodnie praktycznie nie działała 
żadna organizacja pozarządowa ani w Białorusi, ani na Ukrainie. W tym pierwszym 
kraju w ogóle NGO-sy dopiero powstawały i krzepły, a w Ukrainie najbliższa organizacja 
pozarządowa działała we Lwowie. Dla polepszenia tego stanu podjęta została przez Janusza 
Kuśmierczyka, prezesa Stowarzyszenia Poleskiego inicjatywa stworzenia na Ukrainie 
organizacji, która mogłaby być partnerem w przyszłych projektach, zwłaszcza w rysującej 
się perspektywie członkostwa Polski w UE. Jednak przed śmiercią J. Kuśmierczyka nie udało 
się zrealizować tego zamierzenia, a później idea w ogóle upadła. 

Wszystkie te działania podejmowane były w wyniku aktywności i wielkiego 
zaangażowania wspomnianego Janusza Kuśmierczyka (Wojciechowski i Zięba 2008). Po 
jego nagłej śmierci w 2 stycznia 2004 roku aktywność ta niemal zamarła. Dziś na terenie 
Polesia, czy wężej: projektowanego MRB Polesie Zachodnie współpracę NGO-sów, zwłaszcza 
na płaszczyźnie przyrodniczej prowadzi (i to nie regularnie) Stowarzyszenie Ekologiczno-
Społeczne „Zielona Swoboda” z Michowa. W ramach działań antykłusowniczych 
i edukacyjnych prowadzonych wraz z Ochroną Ptaków Ojczyzny (Białoruś) i Kijowskim 
Centrum Ekologiczno Kulturalnym (Ukraina) na Polesiu odbywają się obozy szkoleniowe 
i rajdy antykłusownicze. I jeśli idzie o międzynarodową aktywność przyrodniczych NGO-
sów to w zasadzie wszystko. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie realnych i potencjalnych możliwości 
współpracy przyrodniczych organizacji pozarządowych z trzech sąsiedzkich krajów (Polski, 
Ukrainy i Białorusi) na terenie projektowanego MRB Polesie Zachodnie. Wspólne działania, 
które mogą być podejmowane powinny iść w dwóch zasadniczych kierunkach: szeroko 
pojętej edukacji przyrodniczej oraz kampanii i akcji ochroniarskich. Poniżej podane 
zostały przykłady wspólnych działań i projektów jakie mogą być podjęte w najbliższym 
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czasie. W niektórych wypadkach jest to jedynie kontynuacja działań już prowadzonych 
w przeszłości, ale zarzuconych z różnych powodów. 

„Polesie mamy wspólne”
To projekt edukacyjny skierowany do szkół położonych na terenie MRB Polesie 

Zachodnie. Projekt byłby realizowany wg tego samego schematu we wszystkich trzech 
krajach. Swego rodzaju pilotaż miał miejsce w szkole w Ołtuszu na Polesiu Brzeskim 
(Białoruś) w 2005 roku. Wówczas to grupa młodych ludzi z kilku krajów europejskich 
(Białoruś, Polska, Ukraina, Szwecja, Dania, Niemcy) zorganizowała zajęcia dla uczniów 
na temat walorów przyrodniczych (a także kulturowych) Polesia ze szczególnym 
uwzględnieniem terenu MRB Polesie Zachodnie. Podobne warsztaty można przeprowadzić 
we wszystkich szkołach w trzech krajach. Konieczne jest zdobycie środków finansowych 
ponieważ oprócz warsztatów ważne byłoby przygotowanie w ramach projektu rożnego 
rodzaju trwałych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, które otrzymaliby uczniowie 
oraz szkoły. Do prowadzenia tego typu warsztatów można zatrudnić studentów kierunków 
przyrodniczych aktywnie działających w kołach naukowych, tych zwłaszcza, którzy mają już 
doświadczenie w prowadzeniu edukacji ekologicznej, jak np.: Koło Naukowe Studentów 
Ochrony Środowiska KUL JP II. 

Warsztaty dla Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych  
i Drużyn Ochrony Przyrody
Od początku lat 90-tych ub. wieku prowadzone są przez Pracownię na rzecz Wszystkich 

Istot szkolenia Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Jest to cykl weekendowych 
warsztatów teoretycznych i terenowych skierowanych do ludzi chcących praktycznie 
chronić dziką przyrodę. Do roku 2011 wzięło w nich udział ponad 150 osób z całej Polski. 

W krajach dawnego ZSRR działają Drużyny Ochrony Przyrody (DOP). To studencki 
ruch osób zaangażowanych w konkretne działania na rzecz ochrony przyrody. Ruch ten 
powstał w latach 60-tych XX wieku. W czasie świetności w ZSRR istniało ponad 150 drużyn, 
z czego 1/3 na Ukrainie. Młodzi, aktywni ludzie spotykali się na tzw. Szkołach Młodego 
Drużynnika, były to terenowe obozy edukacyjne (zwykle pod namiotami), na których 
zdobywali umiejętności niezbędne do skutecznej ochrony przyrody. Obecnie aktywność 
ruchu DOP osłabła, nadal jednak w Rosji i na Ukrainie odbywają się wspomniane szkoły. Na 
Ukrainie prowadzi je głównie ośrodek kijowski i charkowski. 

Połączenie obu tych w zasadzie bliźniaczo podobnych inicjatyw na Polesiu, w którymś 
z trzech krajów, wydaje się być bardzo potrzebne i atrakcyjne. Pozwoli ono na wspólne 
szkolenia, wymianę doświadczeń młodych ludzi z sąsiednich państw, a dodatkowym 
atutem będzie to, że szkoła taka odbywać się będzie na obszarze cennym przyrodniczo 
w skali świata a należącym do każdego z krajów, z których uczestnicy wezmą udział 
w szkoleniu. Miejscowe organizacje, jak Stowarzyszenie Poleskie, powinny wystąpić w roli 
gospodarza i zapewnić stronę formalną a także przewodników po terenie. Pozostałe 
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działania powinny być wspólną inicjatywą Pracowni oraz DOP-ów z Ukrainy i Białorusi. 
Fakt, iż Pracownia od wielu lat skutecznie zdobywa fundusze na tego typu szkolenia jest 
dodatkowym atutem zwiększającym prawdopodobieństw uzyskania finansowania także 
dla warsztatów międzynarodowych. 

Praktyki naukowo-edukacyjne dla studentów
Katedra Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

przez szereg lat prowadziła w różnych gminach Lubelszczyzny i ościennych województw 
wakacyjne praktyki edukacyjno-naukowe pod kierunkiem prof. Stefana Kozłowskiego. 
Celem takich praktyk było zapoznanie studentów ochrony środowiska z funkcjonowaniem 
samorządów gminnych oraz działaniami przez nie prowadzonymi w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Praktyki wpisane były w proces 
edukacyjny prowadzony na uczelni. Ich efektem było opracowanie programu ekorozwoju 
konkretnej gminy. Studenci, pod kierunkiem profesora i innych pracowników naukowych 
uczyli się też metodyki pracy naukowej, prowadzili badania terenowe, uczyli się pisać prace 
naukowe i sporządzać dokumenty strategiczne dla gminy. Trzy ze wspomnianych praktyk 
odbyły się w gminach położonych na terenie projektowanego MRB Polesie Zachodnie 
lub w jego sąsiedztwie. Były to gminy: Wola Uhruska, Czemierniki i Wisznice. Przy czym 
monografie dla Woli Uhruskiej i Czemiernik ukazały się drukiem. Praktyki przestały się 
odbywać po śmierci prof. Kozłowskiego. Jednak kadra wykształconych przez niego 
pracowników naukowych pozostała (choć w różnych uczelniach), potencjał zatem istnieje. 
Jest też potrzeba przekazywania studentom konkretnych umiejętności przydatnym im na 
rynku pracy. Praktyki takie mogłyby być pożyteczne tak dla studentów, uczelni, jak i dla gminy. 
Dla uczelni, które rywalizują ze sobą coraz ostrzej o studenta byłoby to uatrakcyjnienie oferty. 
Studenci nabyliby konkretne, praktyczne umiejętności. Gmina otrzymałaby opracowanie, za 
którego sporządzenie w innym przypadku musiałaby zapłacić. Funkcjonowanie Lokalnych 
Grup Działania znacznie ułatwia zdobycie środków i zorganizowanie tego typu praktyk. 
Praktyki takie powinny też mieć wymiar międzynarodowy. Należy zaznaczyć, że jedne 
z tych, którymi kierował prof. Kozłowski takie właśnie były. W praktykach, które dobyły się 
w gminie Terespol udział wzięły osoby z Ukrainy. 

Rajdy i spływy
Doskonałą formą warsztatów przyrodniczych w terenie są wszelkiego rodzaju rajdy 

piesze, rowerowe i inne oraz spływy. Osią przyrodniczą projektowanego MRB Polesie 
Zachodnie jest rzeka Bug. W latach 1997-2003 odbywały się regularnie tzw. Ekspedycje Bug, 
czyli spływy kajakowe lub pontonowe rzeką Bug głównie po granicznym jego odcinku. 
Dolina Bugu uznana jest za europejski korytarz ekologiczny. Jej walory przyrodnicze 
nie wymagają uzasadniania. Ekspedycja przestała się odbywać po śmierci Janusza 
Kuśmierczyka. Byłoby rzeczą niezwykle cenną jej wznowienie. Organizatorami tradycyjnie, 
jak i z przyczyn czysto praktycznych powinni być Polacy, a uczestnikami przedstawiciele 
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wszystkich trzech krajów. To ważne zwłaszcza dlatego, że Ukraińcy i Białorusini mają bardzo 
utrudniony dostęp do rzeki Bug. Granica jest tam pilniej strzeżona a dostęp do niej ściśle 
limitowany. Ekspedycja Bug to szkoła poznawania przyrody w terenie. Nadto ma istotne 
znaczenie integracyjne. Uczestnicy śpią w namiotach, wspólnie przygotowują posiłki, 
wspólnie płyną. Odnowienie tej cennej inicjatywy jest rzeczą bardzo ważną. 

Prócz Bugu regularnie odbywają się spływy (w ostatnim czasie także nocne) rzeką 
Włodawką. One także powinny być wykorzystywane jako forma edukacji przyrodniczej, 
zwłaszcza, że rzeka w pewnym swym odcinku płynie przez doskonale wykształcone zespoły 
olsów, w kompleksie Lasów Włodawskich. Prócz tego warto zaznaczyć, że w białoruskiej 
części MRB przyrodnicy Oddziału Brzeskiego tamtejszej organizacji ornitologicznej 
Ochrona Ptaków Ojczyzny organizują również podobne spływy po terenie RB Polesie 
Nadbużańskie, który jest białoruską częścią MRB Polesie Zachodnie. Wszystkie te działania 
należałoby skoordynować, albo nawet połączyć w jeden międzynarodowy projekt imprez 
odbywających się cyklicznie. 

Wskazane jest także organizowanie przynajmniej raz w roku rajdów pieszych lub 
rowerowych po Polesiu. Organizowane swego czasu przez Klub PTTK przy KUL w ostatnich 
latach prowadzone są głównie po Roztoczu. Rajdy takie, pod wspólnym tytułem, np.: „Mnie 
niesie na Polesie” to doskonała forma edukacji przyrodniczej i krajoznawczej. Nasycenie 
terenu MRB Polesie Zachodnie licznymi i różnorodnymi formami ochrony przyrody jest 
czynnikiem sprzyjającym. W części białoruskiej wytyczone zostały szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe oraz ścieżki edukacyjne. Podobnie jest w Szackim RB. Rajdy takie zatem 
mogłyby się odbywać kolejno w różnych krajach, lub w różnych porach roku w innym 
kraju, np. wiosenny w Polsce, jesienny na Ukrainie itd. 

Wydawnictwa i strona internetowa
Kluczową sferą działalności każdej organizacji są działania związane z drukiem różnego 

rodzaju materiałów oraz posiadaniem dobrze prowadzonej, i regularnie aktualizowanej 
strony internetowej. Wydawnictwa to trwały ślad działalności organizacji i praktyczny 
sposób edukacji, zaś obecność w rzeczywistości wirtualnej sprzyja nawiązywaniu 
kontaktów z potencjalnymi partnerami, to również forma promowania własnych działań, 
wymiany doświadczeń itd. 

Zaczarowane Polesie 
Doskonałą formą edukacji, informacji i promocji Polesia było wydawane przez 

Ekologiczny Klub UNESCO „Zaczarowane Polesie”. Ukazało się 15 numerów (niektóre zeszyty 
były podwójne). Konkretne numery traktowały o: obszarach chronionych, rozwoju terenów 
wiejskich, agro i ekoturystyce, walorach kulturowych Polesia itd. Zwykle wydawane były 
jako elementy konkretnych projektów realizowanych przez Klub albo Stowarzyszenie. Cały 
nakład (kilkaset sztuk) trafiał w większości do mieszkańców terenu RB Polesie Zachodnie, 
co miało nieoceniony skutek edukacyjny. 
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Cenną inicjatywą byłoby wznowienie wydawania tych zeszytów. Wskazane jest, aby 
obecnie drukowane były bądź to w trzech językach, lub też ze streszczeniami artykułów 
we wszystkich językach krajów, w granicach których leży MRB Polesie Zachodnie. 
Redakcję czasopisma powinni stanowić ludzie z Polski, Białorusi i Ukrainy. Konieczne jest 
także umieszczanie w sieci internetowej elektronicznej wersji gazety. Finansowaniem 
jego wydawania mogłyby się zająć LGD położone na terenie Polesia Zachodniego. Koszt 
druku i dystrybucji rozłożony na wiele gmin byłby symboliczny. Innym wariantem jest 
stosowanie sprawdzonej metody, czyli drukowanie „Zaczarowanego Polesia” jako elementu 
konkretnego projektu. Wówczas istnieje jednak obawa, że jego treść musi ściśle korelować 
z tematyką projektu, co może nie pozwolić na zamieszczanie tam szerokiej i różnorodnej 
informacji. 

Strona internetowa 
Posiadanie aktualnej i przejrzystej strony internetowej jest kluczowym elementem 

działania każdej organizacji pozarządowej. Ekologiczny Klub UNESCO ani Stowarzyszenie 
Poleskie w czasie gdy kierował nimi Janusz Kuśmierczyk nie posiadało żadnej strony 
internetowej. Ta druga organizacja nie posiada jej do dziś. Trwają prace nad jej 
uruchomieniem. Strona taka powinna być swego rodzaju serwisem internetowym MRB 
Polesie Zachodnie. Powinna zawierać jak najwięcej możliwie pełnej informacji na temat 
wszystkich trzech części MRB. W związku z tym powinna być prowadzona w trzech językach 
lub zaopatrzona w sprawny system tłumaczenia treści. Nieodzownym elementem powinna 
być część historyczna dotycząca procesu tworzenia MRB oraz informacje aktualne. Powinna 
zawierać kilka rodzajów swoistych baz danych. Byłyby to: 

baza danych obszarów chronionych MRB Polesie Zachodnie wraz z opisem, •	
dokumentacją fotograficzną, możliwie najdokładniejszymi mapami a także 
adresem instytucji nadzorujących;
baza zabytków kultury, z opisem, lokalizacją, dokumentacją fotograficzną;•	
baza LGD funkcjonujących na terenie MRB Polesie Zachodnie oraz organizacji •	
społecznych o lokalnym zakresie działania a także indywidualnych aktywnych 
osób z charakterystyką działalności i zainteresowań i danymi kontaktowymi;
baza szkół na opisywanym terenie, najlepiej z kontaktami do aktywnych nauczycieli •	
np. opiekujących się kołami zainteresować w takich szkołach;
baza projektów realizowanych na terenie MRB Polesie Zachodnie lub planowanych •	
do realizacji w najbliższej przyszłości, w tym także przez instytucje i organizacje 
spoza terenu rezerwatu biosfery;

Na stronie powinna się znajdować także swego rodzaju elektroniczna tablica 
ogłoszeń, czyli miejsce, na którym będą umieszczone informacje na temat poszukiwania 
partnerów do konkretnych projektów, szkoleniowców, przewodników itd. Tablica ta 
powinna dotyczyć tak Polski, jak i krajów sąsiadujących, tzn. aktywiści zza Bugu tutaj także 
mogliby poszukiwać partnerów do współpracy. 
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Prócz tego na stronie powinny być umieszczane elektroniczne wersje „Zaczarowanego 
Polesia” i innych materiałów. Cenną rzeczą byłby spis literatury poleskiej, z jak największą 
ilością pozycji w wersji elektronicznej. 

Wreszcie, uzupełnieniem strony powinny być galerie fotografii z terenu MRB Polesie 
Zachodnie, przy czym powinny tu być nie tylko zdjęcia zawodowych fotografów, ale 
i amatorów. 

Prócz ważnych i potrzebnych działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych 
konieczne jest też podejmowanie konkretnych akcji ochroniarskich, protestowanie przeciw 
inwestycjom lub uprzedzanie możliwych decyzji niekorzystnych dla przyrody MRB Polesie 
Zachodnie. Dobrze byłoby, alby organizowane kampanie jednoczyły przyrodników z obu 
brzegów Bugu. 

„Pokochaj wilka”
Gatunkiem budzącym wciąż wiele negatywnych emocji tak w Polsce jak 

i u wschodnich sąsiadów, jest wilk. Przy czym status tego gatunku w poszczególnych 
krajach jest zróżnicowany. Polskie i unijne prawo chroni wilka. Dodatkowo w ramach sieci 
NATURA 2000 wymagane jest tworzenie dla niego obszarów ochrony. Jednak budzi to 
stale sprzeciw zwłaszcza myśliwych i leśników. Z takim właśnie sprzeciwem mieliśmy do 
czynienia w ostatnich latach przy tworzeniu ostoi dla wilka w Lasach Parczewskich. Tamtejsi 
leśnicy robili wszystko by była ona jak najmniejsza rozpętując przy tym antywilczą histerię 
w mediach. Prócz tego, mimo, że chroniony, wilk pada w Polsce ofiarą kłusowników. 

Na Ukrainie wilki praktycznie nie są chronione. Obecnie prowadzona jest kampania 
na rzecz wpisania wilka na listę zwierząt łownych, co dałoby mu okresową ochronę. 
Pośrednio chroni wilki „Ustawa o ochronie zwierząt przed okrutnym traktowaniem” 
zakazująca zabijania szczeniąt i brzemiennych wader. W praktyce jednak egzekwowanie jej 
zapisów jest bardzo trudne. 

Najgorsza sytuacja jest z wilkiem na Białorusi. Jest on tam uznany za szkodnika 
(tzw. wriednyj wid), co oznacza w praktyce, że może go zabić każdy, dowolną metodą 
i w dowolnym czasie, ponieważ nie obejmuje go żadne prawo. 

Kampania „Pokochaj wilka” miałaby zatem odmienne cele w każdym z tych krajów. 
W Polsce byłaby to głównie akcja informacyjna, uświadamiająca społeczeństwu, że to 
gatunek chroniony i musi takim pozostać. Akcja ta dotyczyłaby także monitorowania 
mediów i reagowania na wszelkie przejawy natywilczej histerii, oraz walki z kłusownictwem 
na wilki. W Ukrainie celem kampanii poza oczywiście odkłamywaniem wizerunku 
wilka w społeczeństwie byłoby wprowadzenie go na listę zwierząt łownych. W Białorusi 
należałoby pomyśleć o podobnym rozwiązaniu. 

Gatunkiem, na który należałoby także zwrócić uwagę jest łoś. Próby wprowadzenia 
polowań na ten gatunek w Polsce i na Ukrainie wymagają stanowczej reakcji pozarządowych 
przyrodników z obu krajów.
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Monitoring zimujących ptaków wodnych
Od ponad 20 lat Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne prowadzi monitoring ptaków 

wodnych zimujących na rzekach. Inicjatywa ta wymaga znacznej ilości obserwatorów, 
którzy w określonym czasie będą prowadzić obserwacje ornitologiczne na ciekach 
wodnych Lubelszczyzny. Na Polesiu pociętym siecią rzek takie obserwacje również 
są prowadzone. Przy czym warto zaznaczyć, że obserwator nie musi mieć wysokich 
kwalifikacji w oznaczaniu gatunków ptaków, gdyż na rzekach o największym zróżnicowaniu 
gatunkowym zimuje maksymalnie ok. 30 gatunków. To doskonała forma zaangażowania 
młodzieży, oczywiście pod okiem doświadczonych ornitologów, do pożytecznej inicjatywy. 
Obserwacje te można prowadzić również w zespołach międzynarodowych, zwłaszcza, że 
ornitolodzy na przygranicznych białoruskich terenach stanowią prężną grupę. 

Wspólne akcje protestacyjne
Międzynarodowa współpraca przyrodniczych organizacji pozarządowych powinna 

się również przejawiać we wspieraniu kampanii przeciw inicjatywom czy inwestycjom 
mogącym zagrozić przyrodzie terenu projektowanego MRB „Polesie Zachodnie”. 

Takim zagrożeniem jest funkcjonująca koło Chocisławia na Białorusi kopalnia 
odkrywkowa. Głęboki krater, który docelowo ma osiągnąć ok. 70 metrów może poważnie 
zaburzyć stosunki wodne na znacznym obszarze. W tym również w białoruskiej części MRB 
„Polesie Zachodnie”, choć sama kopalnia zlokalizowana jest poza nim. 

Na Ukrainie panuje obecnie moda na rajdy samochodów terenowych po 
obszarach cennych przyrodniczo i chronionych. Rajd taki „Ukraina Trophy 2011” został 
przeprowadzony latem 2011 roku. Wzięło w nim udział ok. 300 pojazdów terenowych, 
które przejechały Polesie od Kijowa do Szacka. Mimo, że cała impreza była monitorowana 
przez aktywistów z Narodowego Centrum Ekologicznego Ukrainy doszło do licznych 
naruszeń terenów chronionych. I sam rajd zakończył się w centralnej części Szackiego 
Parku Narodowego i Szackiego Rezerwatu Biosfery. Imprezy takie, jeśli w ogóle mają się 
odbywać, to zdecydowanie powinny być organizowane poza obszarami chronionymi, 
o co walczą ukraińscy aktywiści. Pomoc polskich NGO-sów jest w tym zakresie bardzo 
potrzebna. 

Zakończenie
Warto podkreślić, że aby te wszystkie działania, czy szerzej współpraca była trwała 

konieczna jest pewna jej stabilność i ciągłość niezależna od pozyskiwanych środków. Ludzie 
z obu brzegów Bugu powinni się ze sobą spotykać najczęściej jak to możliwe, zwłaszcza ci, 
którzy są najbardziej aktywni. Zaś w przypadku ludzi młodych jak najwięcej ich powinno 
uczestniczyć w różnych formach wspólnych spotkań, warsztatów, rajdów itp. To ułatwia 
wzajemne poznawanie się i buduje wielki potencjał ludzki na przyszłość. Współpraca 
zatem nie może odbywać się tylko w formie „od projektu do projektu”, czyli tylko wówczas 
kiedy są fundusze na działania. Dziś wiele pożytecznych rzeczy można zrobić bez, lub 
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przy niewielkich nakładach finansowych. Wreszcie formą współpracy jest też i bierne 
uczestnictwo partnerów w spotkaniach, uroczystościach i innych wydarzeniach. Kluczową 
rzeczą jest aby ludzie się spotykali. Bo w trakcie spotkań rodzą się nowe idee i pomysły. 
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„Europejski wymiar przyrody i kultury Polesia” - Ołtusz 2005

Obszar objęty działaniami: 
Białoruś, Polesie Brzeskie – obszar Rezerwatu Biosfery Polesie Nadbużańskie, rejon 

brzeski i małorycki – gminy: Ołtusz i Znamienka, miejscowości: Ołtusz, Miedna, Dywin

Organizacje realizujące projekt: 
Zachodnio-Poleski Oddział „Ochrony Ptaków Ojczyzny” („Аховы птушак 

Бацькаушчыны” - APB) wspólnie z Brzeskim Obwodowym Oddziałem Białoruskiego 
Towarzystwa Geograficznego, za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Programu „Młodzież”

Opis działań:
Główny cel projektu – sformułowanie wizji współczesnego Polesia jako regionu 

bogatego pod względem kulturowym i przyrodniczym; prezentacja miejscowej młodzieży 
idei utworzenia transgranicznego trójstronnego rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie”.

Projekt zrealizowano w 2005 roku. Podstawowym działaniem w ramach projektu 
było zorganizowanie obozu młodzieżowego na terenie białoruskiej części planowanego 
rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie”. W obozie uczestniczyła młodzież z 6 europejskich 
państw: Białoruś, Polska, Ukraina, Szwecja, Niemcy, Dania. W ramach działań uczestnicy 
mogli poznać się nawzajem oraz zapoznać się z tradycjami państw uczestników oraz 
kulturą i przyrodą białoruskiego Polesia. Młodzież poznała również koncepcję rezerwatów 
biosfery i ideę stworzenia na pograniczu trzech państw Polska – Białoruś - Ukraina 
transgranicznego rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie”. W działaniach projektowych 
uczestniczyło około 100 osób: studenci, młodzież szkolna, nauczyciele, wykładowcy, 
specjaliści z zakresu ochrony przyrody.

Osiągnięte rezultaty:
W wyniku tygodniowej pracy przygotowane zostały i przeprowadzone warsztaty dla 

miejscowej młodzieży – „Europejskie Polesie”, podczas których nauczycielom i uczniom 
zaprezentowano ideę projektu, uczestniczące w projekcie organizacje, perspektywy 
i możliwości współpracy, oraz ideę stworzenia międzynarodowego transgranicznego 
trójstronnego rezerwatu „Polesie Zachodnie”. Oprócz tego, przeprowadzono kilka 
konkursów i gier ekologicznych pod ogólnym hasłem „Twoje Polesie”.

Dane kontaktowe organizacji:
Zachodnio-Poleski Oddział APB E-mail: apb_brest@mail.ru

Opracował:
Andrej Abramczuk (Brzeski Obwodowy oddział APB); e-mail: strix113@wp.pl
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„Społeczna aktywność na rzecz zdrowych ekosystemów 
oraz rzadkich i chronionych gatunków zwierząt  
– Polska, Białoruś, Ukraina”

Obszar objęty działaniami:
Białoruś – miasto Brześć, obszar Rezerwatu Biosfery Polesie Nadbużańskie, rejon 

brzeski, jezioro Orzechowskie, rejon małorycki;
Polska – Poleski Park Narodowy, Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie;
Ukraina – obwód lwowski

Organizacje realizujące projekt:
Stowarzyszenie Ekologiczno Społeczne „Zielona Swoboda” (Polska), Zachodnio-Poleski 

Oddział APB (Białoruś), Szkolna Pozarządowa Organizacja w Brzuchowicach (Ukraina)

Opis działań: 
Celem projektu było zaangażowanie społeczności w działania na rzecz ochrony 

rzadkich gatunków roślin i zwierząt na Polesiu poprzez edukację ekologiczną: wykłady, 
prelekcje, warsztaty, badania naukowe, publikacje popularnonaukowe. W działaniach 
projektowych uczestniczyło około 200 osób, głównie młodzież szkolna. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
polsko - białorusko - ukraiński obóz w Poleskim Parku Narodowym (Polska);•	
polsko - białorusko - ukraiński obóz na Huculszczyźnie (Karpaty Ukraińskie);•	
warsztaty i prelekcje w szkołach m. Brześć, oraz w Polsce i na Ukrainie;•	
wykonanie i rozwieszanie budek lęgowych w Białorusi na terenie Rezerwatu •	
Biosfery Polesie Nadbużańskie;
przygotowywanie dokumentacji dla ochrony miejsc występowania rzadkich •	
chronionych gatunków roślin i zwierząt na Białorusi;
publikacje wydawnictw.•	

Osiągnięte rezultaty:
W wyniku projektu młodzież z Białorusi i Ukrainy zapoznała się z doświadczeniami 

w ochronie przyrody i edukacją ekologiczną w Polsce. Poznała przyrodę i walory 
kulturowe Polesia w Polsce, oraz walory przyrodnicze i kulturowe Ukraińskich Karpat. 
Poprzez przeprowadzenie warsztatów i prelekcji młodzież i nauczyciele w szkołach m. 
Brześć dowiedzieli się o istnieniu Rezerwatu Biosfery Polesie Nadbużańskie (Białoruś) 
i idei utworzenia międzynarodowego transgranicznego trójstronnego rezerwatu biosfery 
„Polesie Zachodnie”. Wykonano i rozwieszono w terenie około 50 budek lęgowych dla 
ptaków, w tym gatunków rzadkich i chronionych. Sporządzono dokumentacje dla ochrony 
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miejsc występowania rzadkich chronionych gatunków roślin i zwierząt na terenie IBA 
Orzechowskie. 

Dane kontaktowe organizacji:
Zachodnio-Poleski Oddział APB E-mail: apb_brest@mail.ru

Opracował:
Andrej Abramczuk (Brzeski Obwodowy oddział APB); e-mail: strix113@wp.pl
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„Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki 
w regionie Biała Podlaska - Brześć”

Obszar objęty działaniami:
Polska - powiat bialski, miasto na prawach powiatu Biała Podlaska; 
Białoruś – rejony brzeski i kamieniecki, miasto Brześć

Organizacje realizujące projekt:
Urząd Miasta Biała Podlaska, Wydział Sportu i Turystyki Brzeskiego Obwodowego 

Komitetu Wykonawczego

Opis działań:
W ramach projektu odbyło się kilka spotkań studyjnych w Brześciu i Białej Podlaskiej, 

w tym w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Turystyki dla regionu Biała Podlaska - 
Brześć. Zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowy o różnorodnej tematyce: „Nieodkryty 
Wschód - główne atrakcje turystyczne regionu Biała Podlaska – Brześć”; „Możliwości rozwoju 
turystyki aktywnej w regionie Biała Podlaska – Brześć”; „Produkt turystyczny kluczem do 
rozwoju turystyki w regionie Biała Podlaska – Brześć”; „Ekoturystyka i turystyka dziedzictwa 
- zielone szlaki Greenways w regionie Biała Podlaska – Brześć” i inne. W ramach konferencji 
podsumowującej odbyła się prezentacja strategii, przewodnika i albumu fotograficznego. 
W spotkaniach i warsztatach uczęstniczyło wiele osób z regionu Biała Podlaska – Brześc: 
specjaliści z zakresu turystyki, urzędnicy, krajoznawcy, ekolodzy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, właściciele gospodarstw agroturystycznych i inni. 

Osiągnięte rezultaty: 
W ramach projektu została opracowana Strategia Rozwoju Turystyki dla Regionu 

Biała Podlaska - Brześć. Opracowany i wydany został przewodnik turystyczny: „Biała 
Podlaska - Brześć. Nieodkryty Wschód” - 3 tys. egzemplarzy, album fotograficzny „Między 
Białą a Brześciem. Piękno nieutracone” - 3 tys. egzemplarzy. Wymienione wyżej publikacje 
wykonane w dwóch wersjach językowych (polskiej\rosyjskiej lub polskiej\angielskiej). 
Wykonany został profesjonalny internetowy portal turystyczny regionu Biała Podlaska 
i Brześć przewodnik.bialapodlaska.pl.

Bardzo ważnym wynikiem projektu było to, że on inspirował kilka następnych 
projektów. Co prawda nie miały one transgranicznego charakteru, ale miały kluczowe 
znaczenie dla rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej na terenie Rezerwatu Biosfery 
Polesie Nadbużańskie. Jednym z wyników pierwszego z tych projektów - “Zachowamy 
przyrodę razem”, było oznakowanie turystycznego szłaku rowerowygo opisanego 
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w przewodniku „Biała Podlaska - Brześć. Nieodkryty Wschód”, pierwszego na terenie RB 
Polesie Nadbużańskie, oraz dwóch ścieżek dydaktycznych. W wyniku drugiego - „Edukacja 
ekologiczna jako mechanizm zachowania ekosystemów i gatunków rezerwatu biosfery 
Polesie Nadbużańskie” powstanie przewodnik turystyczny po oznaczonym wcześniej 
szlaku rowerowym, oraz przewodniki dla ścieżki dydaktycznej.

Dane kontaktowe organizacji:
Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska 

(Michał Romanowski - tel. 083 341 61 76 e-mail: michalr@bialapodlaska.pl)
http://www.polskaturystyczna.pl/bialapodlaska

Opracował:
Andrej Abramczuk (Brzeski Obwodowy oddział APB); e-mail: strix113@wp.pl
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„Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej 
w Euroregionie Bug”

Obszar objęty działaniami: Euroregion Bug
Okres realizacji projektu: 1.06 – 30.11.2010 (6 miesięcy)

Organizacje realizujące projekt: 
Partner Wiodący: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Projekt był realizowany w szerokim 

partnerstwie z Niemiecko - Białoruskim Domem (Niemcy), Wołyńską Obwodową Organizacją Społeczną 
„Agencja Rozwoju Wsi Wołyńskiej” (Ukraina) oraz organizacją pozarządową Interaction (Białoruś).

Opis działań:
Strategicznym celem projektu było stworzenie ponadnarodowej platformy współpracy na rzecz 

rozwoju transgranicznej turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug. Cele bezpośrednie projektu to: 
lepsze wykorzystanie przyrodniczego potencjału turystycznego obszaru Euroregionu Bug w Polsce, 
Białorusi i Ukrainie; stworzenie warunków do powstawania i rozwoju transgranicznych partnerstw 
w realizacji wspólnych projektów ekoturystyki; promocja ekologicznych walorów turystycznych 
obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug; umożliwienie tworzenia zintegrowanych, 
markowych produktów turystycznych; wzrost stopnia świadomości JST i NGO na temat efektywnych 
form i sposobów współpracy transgranicznej w zakresie turystyki ekologicznej.

Osiągnięte rezultaty:
Stowarzyszenie zorganizowało konferencje z udziałem gości z Ukrainy i Białorusi, a także 

przedstawicieli samorządów, organizacji turystycznych i gospodarstw agroturystycznych, dwie 
wizyty studyjne, w tym na Ukrainę i Białoruś oraz kilku paneli ekspertów. Finalnym rezultatem 
projektu było wydawnictwo dwujęzycznego opracowania eksperckiego dotyczącego rozwoju 
turystyki aktywnej w Euroregionie Bug. 

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Realizacja projektu trwała od 1 czerwca do 31 grudnia 2010 
roku. Całkowity budżet projektu wyniósł 33 730 EUR, w tym 30 357 EUR ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dane kontaktowe organizacji:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, e-mail: 

sekretariat@euroregionbug.pl, www.euroregionbug.pl 

Opracowała: Galina Grabarczuk, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów 
Euroregionu Bug w Chełmie
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„Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej 
elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej 
Lubelszczyzny”

Obszar objęty działaniami: Euroregion Bug
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2009 r. – 30 września 2009 r.

Organizacje realizujące projekt:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu BUG, Starostwo Powiatowe we Włodawie, 

organizacja Gebit AS

Opis działań: 
Głównym celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju na obszarach 

wiejskich Wschodniej Lubelszczyzny, w tym gospodarstw agroturystycznych z ofertą 
usług proekologicznych, jak również popularyzacja zdrowego/ekologicznego stylu życia, 
a także wykorzystanie i promocja produkcji proekologicznej żywności regionalnej. Celem 
projektu było również promowanie współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi 
odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych i państwowych regulacji.

Dane kontaktowe organizacji:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, 

e-mail: sekretariat@euroregionbug.pl, www.euroregionbug.pl

Opracowała: Galina Grabarczuk, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów 
Euroregionu Bug w Chełmie
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„Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych 
w Euroregionie Bug”

Celem głównym Programu jest pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie 
istniejącej polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej 
samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami 
z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug. 

Wysokość dofinansowania
Całkowita kwota alokacji Programu -  450 000 EUR
Dofinansowanie do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład 

własny 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych podprojektu. Wkład rzeczowy może 
stanowić do 5% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych podprojektów. 

Projekty z zakresu turystyki zrealizowane w ramach Programu:
Miasto Krasnystaw – „Gdzie wypoczywać ciekawie, zdrowo i ekologicznie. •	
Ekoturystyka Euroregionu Bug”
Gmina Ruda-Huta – „Rozwój turystyki w gminach Ruda-Huta i Riwne w oparciu •	
o walory ekologiczne Doliny Bug”
Powiat Bialski – „ Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów •	
przygranicznych”
Powiat Łęczyński – „Gościnne brzegi – promocja ekoturystyki w powiecie •	
łęczyńskim i rejonie żółkiewskim”
Miasto Zamość – Promocja Produktu Turystycznego „Zamość i Roztocze”•	
Gmina Leśna Podlaska – Leśna Podlaska – Znamienka, promocja walorów •	
kulturalno – turystycznych gminy w ramach współpracy polsko – białoruskiej
Gmina Mircze – Polsko – ukraińskie sąsiedzkie transgraniczne spotkania kulturowe •	
w Kryłowie
Gmina Sułów – Szlakiem turystyki ekologicznej•	
Gmina Hrubieszów – Nadbużańska przyroda – produkt transgranicznej turystyki •	
ekologicznej – droga do rozwoju

Program koordynuje Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, e-mail: sekretariat@euroregionbug.pl, 

www.euroregionbug.pl
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„Współpraca powiatu włodawskiego i rejonu Szack 
w zakresie promocji Polesia”

Obszar objęty działaniami: 
Powiat Włodawski (PL), Rejon Szacki (UA)

Organizacje realizujące projekt: 
Powiat Włodawski (PL), Rejon Szacki (UA)

Opis działań:
Wydano 20 000 szt. folderu w językach: polskim, ukraińskim i angielskim. 

Zoorganiozwano konferencję promującą folder.

Finansowanie:
Program Sąsiedztwo Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 

– Działanie 2.2 Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnej Wartość: 72 743 PLN; 75 % EFRR i 
25 % BP

Dane kontaktowe organizacji:
Powiat Włodawski,  al. J. Piłsudskiego 24 22-200 Włodawa tel. 82 5721510

Opracował:
Konrad Łukianiuk, Starostwo Powiatowe we Włodawie, tel. 082 5721510 w. 181
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„Trzy Polesia – wspólna promocja pogranicza 
polsko–białorusko–ukraińskiego”

Obszar objęty działaniami: 
Powiat Włodawski (PL), Rejon Brzeski (BY) i Rejon Szacki (UA)

Organizacje realizujące projekt: 
Powiat Włodawski (PL), Rejon Brzeski (BY)  i Rejon Szacki (UA)

Opis działań (planowanych):
Projekt obejmuje promocję przygranicznych terenów Polski, Białorusi i Ukrainy, w tym 

rezerwatów biosfery:  Rezerwatu Biosfery „ Polesie Zachodnie” (PL), Szackiego Rezerwatu 
Biosfery (UA) oraz  Rezerwatu Biosfery „Polesie Nadbużańskie” (BY). Samorządy powiatu 
włodawskiego, rejonu szackiego i rejonu brzeskiego zamierzają wspólnie wydać folder 
promujący tereny przygranicza w sześciu językach i na płycie CD; zamierzają stworzyć 
wielojęzyczną stronę internetową oraz zorganizować konferencję promująca ww. 
przedsięwzięcie z udziałem społeczeństw Polski, Białorusi i Ukrainy. 

Głównym celem niniejszego podprojektu jest zaktywizowanie współpracy trans 
granicznej na Polesiu Zachodnim. Działania ułatwią wymianę doświadczeń z partnerami 
zewnętrznymi oraz promocję powiatu włodawskiego, Rejonu Szack i Rejonu Brześć 
jako aktywnych centrów kultury ludowej i tradycji, miejsc tradycyjnej architektury oraz 
atrakcyjnych miejsc do inwestowania.  Projekt zakłada ponadto promocję unikalnej 
przyrody, której  walory zostały docenione przez UNESCO poprzez nadanie regionowi 
statusu Rezerwatu Biosfery. Projekt przyczyni sie do lepszego poznania sąsiadów. 
Szeroko zakrojona promocja przyczyni się do zwiększenia zainteresowania obszarami 
turystycznymi, a przez to przyczyni się do stwarzania warunków do rozwoju społeczno – 
gospodarczego obszarów położonych wzdłuż rzeki Bug. 

Kontakty konieczne przy opracowaniu folderu pomiędzy samorządami szczebla 
powiatowego zaowocują zwiększeniem porozumień zawartych pomiędzy samorządami 
szczebla gminnego, co zwiększy liczbę samorządów i jednostek im podległych 
zaangażowanych we współpracę transgraniczną. Szeroka dystrybucja wydanego 
folderu również na terenach Ukrainy i Białorusi niewątpliwie przyczyni się do promocji 
Lubelszczyzny i  prezentowania dobrych praktyk współpracy transgranicznej na obszarze 
Związku Transgranicznego Euroregion Bug. Działania powyższe przyczynią się do 
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych na przygranicznych terenach poprzez 
rozwój szeroko rozumianej turystyki.
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Finansowanie:
Wartość: 31 780,20 EUR/ 139 801,10 PLN, Wnioskowane dofinansowanie (85% 

Norweski Mechanizm Finansowy): 27 013,00 EUR/ 118 854,50 PLN, 15% Środki własne: 
4 767,00 EUR / 20 974,32 PLN

Dane kontaktowe organizacji:
Powiat Włodawski,  al. J. Piłsudskiego 24 22-200 Włodawa tel. 82 5721510

Opracował: 
Konrad Łukianiuk, Starostwo Powiatowe we Włodawie, tel. 082 5721510 w. 181
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Międzynarodowe seminarium nt. 
Rola samorządów i organizacji pozarządowych 
w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
Polesie Zachodnie

Miejsce: Włodawa, Okuninka
Data: 7 – 8 kwietnia 2011 r.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie, Starostwo Powiatowe we Włodawie, Polski 

Komitet Narodowy UNESCO-MaB, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego OIC Poland

Osobami zaangażowanymi w organizację spotkania byli członkowie zarządu 
Stowarzyszenia Poleskiego we Włodawie - Arkadiusz Iwaniuk, Elżbieta Kowalik , Elżbieta 
Nowicka – Różycka oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Włodawie – Jadwiga 
Czaprańska (sekretarz rady powiatu), Wiesław Holaczuk (starosta) i Edward Łągwa 
(wicestarosta). Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu 
Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO – MaB, Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz 
Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina.

Uczestnicy:
Łączna liczba uczestników: 65 osób
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele komitetów narodowych UNESCO-MaB 

Białorusi, Ukrainy i Polski, przedstawiciele samorządów i władz regionalnych obwodu 
brzeskiego, obwodu wołyńskiego oraz powiatu włodawskiego, przedstawiciele instytucji 
państwowych, w tym dyrektor Rezerwatu Biosfery „Pribuzhskoye Polesye” (Białoruś), 
przedstawiciel Szackiego Przyrodniczego Parku Narodowego (Ukraina), dyrektor Poleskiego 
Parku Narodowego (Polska), dyrektor i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Lublinie, a także przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
i Babiogórskiego Parku Narodowego. Liczną grupę stanowili przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, wśród nich - Brzeskiego Obwodowego Oddziału Organizacji Społecznej 
„Ochrona Ptaków Ojczyzny” APB – Birdlife Belarus (Brześć) oraz Stowarzyszenia Futurus XXI 
(Łuck) oraz kilkunastu organizacji z Polski (m.in. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu 
Bug, Polski Klub Ekologiczny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Towarzystwo Miłośników 
Muzeum Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, Stowarzyszenie Poleskie we 
Włodawie). Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele środowisk naukowych, w tym 
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.
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CELE SPOTKANIA I ICH REALIZACJA:
Głównym celem było podkreślenie roli oddolnych działań w promocji 

Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, a także przedstawienie 
dotychczasowych doświadczeń (tzw. dobrych praktyk) we współpracy międzynarodowej 
i promocji zrównoważonego rozwoju w regionie.

Seminarium stało się okazją do podsumowania dotychczasowych działań na rzecz 
nadania najcenniejszym obszarom Polesia Zachodniego statusu rezerwatów biosfery 
oraz działań na rzecz utworzenia tutaj Transgranicznego Rezerwatu Biosfery. Zostały 
przypomniane osoby szczególnie zasłużone dla promocji tej idei, wśród nich w sposób 
szczególny przypomniano zasługi nieżyjących już: założyciela i pierwszego prezesa 
Stowarzyszenia Poleskiego – Janusza Kuśmierczyka oraz Profesora Stefana Kozłowskiego, 
propagatora idei rozwoju zrównoważonego w Polsce.

Na spotkaniu podjęto również problem przyszłości współpracy międzynarodowej 
i wdrażania zrównoważonego rozwoju na Polesiu Zachodnim, w tym problem finansowania 
działań oddolnych oraz zarządzania rezerwatami biosfery.

PRZEBIEG OBRAD:
Seminarium rozpoczęło się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 12.30 w siedzibie 

Starostwa Powiatowego we Włodawie. Spotkanie otworzył wicestarosta powiatu 
włodawskiego, Edward Łągwa, który powitał uczestników w imieniu władz powiatu. 
Następnie cele spotkania przedstawił Dr Arkadiusz Iwaniuk, który poprowadził spotkanie 
wspólnie z Prof. Romanem Soją z Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MaB.

W pierwszej części obrad (Sesja 1.) miały miejsce następujące wystąpienia:
Prof. Roman Soja i Dr Joanna Adamczyk, Polski Komitet Narodowy UNESCO – MaB: •	
Idea współpracy i rozwoju zrównoważonego – światowa sieć rezerwatów biosfery 
oraz program „Człowiek i Biosfera” UNESCO
Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy: •	 Powołanie i funkcjonowanie 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Prelegenci omówili globalny wymiar zrównoważonego rozwoju i sieci rezerwatów 
biosfery. Na przykładzie innych rezerwatów biosfery (w tym szczególnie TRB „Karpaty 
Wschodnie”) pokazano rolę aktywności lokalnych społeczności w ich funkcjonowaniu. 
Podkreślono wysoką i rozpoznawalną na świecie rangę, którą Polesie Zachodnie otrzymało 
wraz z włączeniem do programu UNESCO „Człowiek i Biosfera”.

W kolejnej części (Sesja 2.) obrad głos zabrali:
Natallia Rybianets, Komitet Narodowy UNESCO – MaB Białorusi•	
Mikalai Lukashuk, Rezerwat Biosfery „Pribuzhskoye Polesye” (Białoruś)•	
Liudmila Zhukovich, Zastępca Dyrektora Brzeskiego Regionalnego Komitetu •	
Wykonawczego (Brześć, Białoruś)
Igor Sidoruk, Szacki Rezerwat Biosfery (Ukraina)•	
Beata Sielewicz, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie•	
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Jarosław Szymański, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego•	
Dr Arkadiusz Iwaniuk, Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie•	

Prelegenci przedstawili dotychczasowe doświadczenia związane z włączeniem 
najcenniejszych obszarów Polesia Zachodniego do sieci rezerwatów biosfery, 
z punktu widzenia reprezentowanych przez siebie instytucji i organizacji. Wystąpienia 
stworzyły podstawę dyskusji na temat przyszłych działań związanych z promowaniem 
Transgranicznego RB.

Po zakończeniu obrad odbyła się sesja terenowa połączona ze zwiedzaniem zabytków 
Włodawy, a następnie uczestnicy udali się do Okuninki, gdzie w hotelu „Rusałka” czekały na 
nich pokoje gościnne. Tam również miała miejsce uroczysta kolacja, w trakcie której miał 
miejsce koncert zespołu ludowego z Hańska oraz recital Mikołaja Giszczaka z Lublina.

Drugiego dnia spotkania, 8 kwietnia, obrady odbyły się w całości w sali konferencyjnej 
hotelu „Rusałka” w Okunince i zostały poprowadzone przez Prof. Romana Soję.

W trakcie obrad, które trwały od godz. 9.00 do 14.30 miały miejsce następujące 
wystąpienia: 

Sesja 3. Zrównoważony rozwój i rozwój lokalny na Polesiu Zachodnim
Dr Paulina Legutko – Kobus, Zakład Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Katedra •	
Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Szkoła Główna Handlowa 
(Warszawa): Programowanie rozwoju lokalnego a rozwój zrównoważony
Dr Ewa Jastrzębska, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych, •	
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa (Warszawa): Metody 
wyceny wartości środowiska przyrodniczego – polskie przykłady
Kamila Ćwik, Małgorzata Orzeł, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju •	
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie: Partnerstwa sektora pozarządowego 
i samorządów na rzecz rozwoju lokalnego

Sesja 4. Dobre praktyki - Doświadczenia współpracy transgranicznej na 
pograniczu polsko–białorusko–ukraińskim w rejonie Polesia Zachodniego

Galina Grabarczuk, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu •	
Bug (Chełm): Współpraca transgraniczna w Euroregionie Bug - doświadczenie 
i perspektywy
Andrei Abramchuk, Brzeski Obwodowy Oddział Organizacji Społecznej „Ochrona •	
Ptaków Ojczyzny” APB – Birdlife, Belarus (Brześć): Rola organizacji pozarządowych 
we współpracy międzynarodowej na Polesiu Zachodnim,Białoruś
Krzysztof Wojciechowski, Katedra Ekologii Stosowanej, Wydział Matematyczno •	
–Przyrodniczy, KUL (Lublin), Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie: Razem 
dla Polesia - możliwości współpracy transgranicznej przyrodniczych organizacji 
pozarządowych Polski, Ukrainy i Białorusi w oparciu o MRB Polesie Zachodnie
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Leonid Zhebrun, Stowarzyszenie Futurus XXI (Łuck): •	 Działalność Stowarzyszenia 
Futurus XXI na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 
turystyki
Alina Karabowicz, Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej •	
Chełmszczyzny i Podlasia w Holi: Jarmark Holeński – promocja kultury pogranicza 
Polski, Białorusi i Ukrainy
Marek Bem, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie: •	 Festiwal 
3 Kultur we Włodawie
Agnieszka Szokaluk, Towarzystwo dla Natury i Człowieka (Lublin): „•	 Pieśni bagien” 
i „Cmentarze pogranicza” – działalność Towarzystwa dla Natury i Człowieka na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Polesia
Jan Łukasik, Urząd Gminy Wola Uhruska: •	 Dni Dobrosąsiedztwa nad Bugiem
Wiesław Holaczuk, Starosta Powiatu Włodawskiego: •	 Współpraca powiatu 
włodawskiego z obwodem brzeskim na Białorusi i obwodem wołyńskim na Ukrainie
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Informacja o sponsorach

Bank Spółdzielczy w Parczewie powstał w roku 1902 pod nazwą „Parczewskie 
Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe”,  a datę 2 stycznia 1902 roku przyjmuje się 
za datę rozpoczęcia działalności operacyjnej Towarzystwa. 

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Parczewie stanowi sieć bankową składającą się z jednej 
jednostki wiodącej i siedmiu oddziałów oraz dwóch filii i jednego punktu kasowego. Bank 
wykonuje wszystkie czynności bankowe zgodnie ze statutem m. in. w zakresie prowadzenia 
rachunków bankowych, przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
udzielania kredytów i gwarancji, a także prowadzenia rozliczeń pieniężnych.

W ciągu ostatnich lat Bankowi Spółdzielczemu w Parczewie udało się osiągnąć dobrą 
pozycję na rynku finansowym i zdobyć renomę banku wiarygodnego i bezpiecznego. 
Przez cały czas bank notuje tendencje wzrostowe: z roku na rok rosną fundusze, liczba 
udziałowców, suma bilansowa, liczba rachunków bieżących podmiotów gospodarczych 
i klientów detalicznych oraz kwot udzielanych kredytów. Pomimo silnej konkurencji 
banków i instytucji finansowych działających na terenie funkcjonowania, Bank 
Spółdzielczy w Parczewie ma opinię banku solidnego i przyjaznego klientom, stosującego 
konkurencyjne warunki cenowe.

Bank Spółdzielczy w Parczewie aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych organizacji 
gospodarczych, społecznych i sportowych. Wspiera finansowo drużyny sportowe, placówki 
wychowawczo – oświatowe i wiele przedsięwzięć charytatywnych.

Bank Spółdzielczy w Parczewie uczestniczy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym: 
zdeponowane przez klientów środki finansowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny.



Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie

82

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  
„OIC Poland” w Lublinie 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 
w Lublinie jest prywatną, polską organizacją pozarządową, utworzoną przez Ś.P. Stanisława 
Węglarza w 1990 roku w Lublinie. Od 1999 roku funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora 
Generalnego Fundacji „OIC Poland” pełni Pani Teresa Bogacka.

Organizacja została utworzona z inicjatywy przedstawicieli lokalnej społeczności 
zainteresowanych podjęciem aktywnych działań na rzecz stymulowania rozwoju 
gospodarczego i społecznego w regionie lubelskim. Od chwili powstania poprzez różne 
formy szkoleniowe, doradcze, pośrednictwo pracy, transfer ”know-how” w dziedzinie 
zarządzania, nowych technologii, restrukturyzacji firm i rozwoju przedsiębiorczości, 
tworzy silne zaplecze edukacyjne ograniczające skutki bezrobocia i wspomagania rozwoju 
gospodarczego w regionie.

Lista działań i nowatorskich przedsięwzięć organizacji w okresie pierwszych 20 lat 
istnienia jest bardzo długa. Fundacja „OIC Poland” należy do wiodących ośrodków 
edukacyjnych w regionie lubelskim. Kadry zaangażowane w jej działalność uczestniczyły 
we wszystkim ważniejszych wydarzeniach regionu Polski Południowo-Wschodniej, brały 
udział w tworzeniu strategii województwa lubelskiego, kształceniu kadr menadżerskich, 
które są motorem rozwoju gospodarczego, organizowały pomoc i pomagały osobom 
pozostającym bez pracy.
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Młodzież z Białorusi i Polski w Poleskim Parku Narodowym Fot. Andrei Abramczuk

Znakowanie szlaków turystycznych w Rezerwacie Biosfery Polesie Nadbuzańskie (Bialoruś, 2008)

 Fot. Andrei Abramczuk
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Integracja młodzieży z Białorusi, Polski i kilku innych krajów europejskich – Ołtusz, Białoruś (2005)

 Fot. Krzysztof Wojciechowski

Warsztaty edukacyjne dla dzieci nt. „Twoje Polesie” (Ołtusz na Białorusi, 2005) Fot. Krzysztof Wojciechowski
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Szafa ołtarzowa w Wielkiej  

Synagodze we Włodawie Fot. Andrzej Różycki

Grupa turystów w Poleskim Parku Narodowym

 Fot. Andrzej Różycki

Cerkiew w Holi Fot. Andrzej Różycki
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