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Cel prezentacji

Celem prezentacji jest przedstawienie 
potencjału środowiska i zasobów 
kulturowych regionu jako czynników 
mających ogromne znaczenie w 
kreowaniu marki terytorialnej, 
szczególnie marki turystycznej oraz 
możliwości wykorzystania koncepcji 
świadczeń ekosystemowych w 
procedurach tworzenia wizerunku 
regionu, jak i określaniu kierunków 
jego rozwoju. 



Plan wystąpienia

• Marka terytorialna – marka turystyczna

• Rola potencjału endogenicznego w kształtowaniu 
marki turystycznej

• Potencjał przyrodniczy

• Potencjał krajobrazu kulturowego

• Świadczenia ekosystemów i krajobrazu

• Kształtowanie się potencjału oferty turystycznej 

• Świętokrzyskie – przykłady marki turystycznej



Marka terytorialna – marka turystyczna

Ciała zarządzające regionem, w tym 
odpowiedzialne za rozwój turystyki, 
zbierają informacje dotyczące 
działań związanych z kreowaniem 
tożsamości swojej marki i 
jednocześnie określają kierunki 
działań mające na celu jej 
wzmacnianie. Same działania są 
korygowane przez wiele czynników 
administracyjno-prawnych i 
proceduralnych, co również wpływa 
na różne postrzeganie zewnętrzne 
marki. 



Budowanie marki turystycznej

• Identyfikację i znajomość marki uzyskuje się 
nie tylko w procesie przekazu 
marketingowego, ale także przez 
doświadczenia i wiedzę turystów, którzy 
kiedykolwiek ten region odwiedzili. 

• O skuteczności marki decydują stopień 
rozpowszechnienia znajomości i akceptacji 
marki przez turystów oraz stopień ich 
lojalności wobec niej, który w zdecydowanej 
większości zależy nie od reklamy a od 
realnych odczuć turysty. 

• W społeczeństwie informacyjnym w 
tworzeniu opinii o marce, a w konsekwencji 
w jej kreowaniu coraz większą rolę odgrywać 
będą także media społecznościowe.



Identyfikacja potencjałów 
endogenicznych

Na silnie konkurencyjnym rynku globalnym, im 
trafniejsza jest identyfikacja potencjałów 
endogenicznych wyrażona przez wypracowaną 
markę terytorialną, tym dany region zwiększa 
szanse na przyciąganie kapitału społeczno-
gospodarczego i wzmacnianie swoich trajektorii 
rozwoju. Jednym z działów gospodarki, który jest 
bardzo silnie związany z marką terytorialną regionu 
jest turystyka. Podstawą zbudowania silnej marki 
turystycznej jest jednoznaczne określenie 
tożsamości regionu podkreślającej jego 
wyjątkowość, na którą składają się walory 
przyrodniczo-krajobrazowe, zasoby kulturowe 
związane zarówno z substancją materialną, jak i 
tradycją charakterystyczną dla danej społeczności 
lokalnej, którą turyści uznają za unikalną i wartą 
poznania. Istotna jest również jakość infrastruktury i 
usług turystycznych. 



Potencjał
Potencjał środowiska i potencjał kulturowy 
danego regionu jest jednym z podstawowych 
elementów budujących jego tożsamość, czego 
odzwierciedleniem i efektem zewnętrznym jest 
wizerunek oceniany i odbierany przez człowieka. 
Dlatego też w kreowaniu zewnętrznego 
wizerunku regionu i budowaniu jego marki 
bardzo ważne jest dokładne rozpoznanie 
potencjału endogenicznego, w tym potencjału 
przyrodniczo-kulturowego, który obecnie w 
polityce Unii Europejskiej postrzegany jest na 
równi z kapitałem społecznym. W analizie 
potencjałowej dokonuje się oceny pożądanego i 
rzeczywistego wizerunku, określając różnice 
pomiędzy nimi, będące podstawą do kreowania 
dalszych kierunków działań. Ich celem jest 
uzyskanie jak najmniejszych różnic pomiędzy 
zdefiniowaną wartością potencjału a stopniem 
jego wykorzystania.





Potencjał przyrodniczy
Zaproponowany wskaźnik syntetyczny dla gmin z zastosowaniem wag 

dla poszczególnych kategorii ma następującą postać matematyczną:

∑ (Pa*4 + Pb*3 + Pc*2 + Pd)*Pg-1

w której poszczególne symbole oznaczają:

• a - obszary Natura 2000  (siedliskowe) – waga 4

• b - park narodowy, rezerwat przyrody, rezerwaty biosfery – waga 3

• c - obszary Natura 2000  (ptasie),  Parki krajobrazowe, korytarze 

ekologiczne – waga 2

• d - obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, 

użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – waga 1

• P – powierzchnia formy ochrony prawnej

• Pg – powierzchnia całkowita gminy



Obszary przyrodniczo cenne

Źródło: Degórski, Milewski 2012. 



Wskaźniki potencjalnej konfliktowości 
w ujęciu gminnym 

Źródło: M. Degórski, K. Goch, S. Goliszek, 2018 



Potencjał krajobrazu kulturowego

Z uwagi na ewaluację regionów pod kątem zasobów 
krajobrazowych wykonano dla potrzeb Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 
2030 delimitację gmin nie tylko pod kątem stanu 
faktycznego, ale i potencjału zasobów 
krajobrazowych. 

Zostały one podzielone na trzy kategorie znaczenia 
potencjału:  (1) – ponadkrajowe,  (2) – krajowe, 
(3) – regionalne (według Myczkowski i inni 2009)



Potencjał krajobrazu kulturowego 
w Polsce 

Źródło: Degórski, Milewski 2012). 



Audyt krajobrazowy narzędziem 
wzmacniania marki turystycznej

Audyt krajobrazowy sporządza się raz na 20 lat, dla 
obszaru województwa w granicach administracyjnych. 
Identyfikuje on krajobrazy występujące na obszarze 
województwa, określa ich cechy charakterystyczne i 
dokonuje oceny ich wartości, określa lokalizację 
krajobrazów priorytetowych - krajobrazów szczególnie 
cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje 
wartości, wymagających zachowania i określenia dla 
nich zasad i warunków ich kształtowania.



Wykorzystanie potencjału środowiska

Źródło: Affek, Degórski, Wolski i inni, 2019) 



Klasyfikacja świadczeń ekosystemowych
Wytwory i struktury bezpośrednio użyteczne dla społeczeństwa ludzkiego

• Zaopatrzeniowe (provisioning) (MEA 2003, 2005; TEEB 2008, 2010) m.in. 
produkcja żywności, produkcja surowców pochodzenia biologicznego (np. 
drewno, włókna)

• Kulturowe (cultural) (MEA 2003, 2005; TEEB 2008, 2010) m in. 
rekreacyjne, duchowe, estetyczne, edukacyjne, religijne i inne dobra 
niematerialne

Ramy strukturalno-funkcjonalne, wpływające na ogólną możliwość 
produkowania świadczeń bezpośrednich

• Regulacyjne (regulating) (MEA 2003, 2005; TEEB 2008, 2010) m.in. 
regulacja składu powietrza, klimatu, zjawisk ekstremalnych (powodzi, 
suszy), przeciwdziałanie degradacji gruntów, regulacja procesów 
glebowych, zanieczyszczeń, procesy biologiczne, kontrola chorób

• Wspomagające (supporting) (MEA 2003, 2005) m.in. powstawanie gleb i 
krążenie pierwiastków, produkcja pierwotna, funkcja siedliskowa, cykl 
hydrologiczny

lub

• Siedliskowe (TEEB 2008, 2010) określające rolę ekosystemów w 
zapewnianiu miejsc rozrodu oraz w ochronie



Jednostki jednorodne wewnętrznie (ekosystemy)

liczba 
typów

liczba 
jednostek 

A - Ekosystemy (wg szczegółowej typologii 
autorskiej) 42 3146
B - Corine Land Cover 12 550

C - Ekosystemy (wg zmodyfikowanej 
typologii MAES) 7 1153

Ekosystemy
(szczegółowe) A B

C

Źródło: Solon i inni 2017



Potencjał ekosystemów do dostarczania usługi 
„Sport i rekreacja”

na podstawie wskaźnika „Opinia społeczna na temat 
przydatności ekosystemów do sportu i rekreacji”

Źródło: Solon i inni 2017



Kształtowanie się potencjału oferty 
turystycznej 
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Jura Park w Bałtowie 

W miejscu gdzie obecnie leży 
Park Dinozaurów, była jurajska 
plaża, po której wędrowały 
dinozaury. Dowodem na tą są 
odnalezione w tutejszym 
wąwozie tropy dinozaurów. 
Właśnie to odkrycie stało się 
inspiracją do powstania 
pierwszego w Polsce parku 
jurajskiego.

2017 – 2018

wzrost o 20,6%

- 404 000 

odwiedzających
Źródło: Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 2019



Kompleks Świętokrzyska Polana 
Kompleks Świętokrzyska Polana, 
oddalony zaledwie o kilka 
kilometrów od Kielc, położony w 
otoczeniu Suchedniowsko-
Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego. Na kompleks 
składa się ośrodek wypoczynkowy 
z ofertą zabiegów 
rehabilitacyjnych, Kraina Zabawy, 
Park Miniatur Świętokrzyskich 
pozwala odkryć tajemnice 
najważniejszych budowli regionu 
oraz Akwaria Oceanika. ze 
zwierzętami wodnymi z całego 
świata..

2017-2018
wzrost o 29,2%
274 256 
odwiedzających

Źródło: Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 2019



Trasa Podziemna 
w Sandomierzu 

Połączony w trasę turystyczną 

zespół dawnych miejskich 

piwnic i składów, znajdujący 

się w Sandomierzu

2017-2018

wzrost o 16,2%

207 765 odwiedzających

Źródło: Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 2019



Uwagi końcowe

• Potencjał przyrodniczy, jak i kulturowy stanowi 
bardzo istotny czynnik wpływający na kreowanie 
marki turystycznej regionu.

• Potencjał środowiskowo-kulturowy w sposób 
istotny może modyfikować przebieg trajektorii 
rozwoju regionu i kształtować markę terytorialną.

• Świadczenia ekosystemowe i krajobrazowe 
doskonale odzwierciedlają potencjał środowiska 
do rozwoju określonych form uprawiania 
turystyki i rekreacji



Dziękuję za uwagę


