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Wprowadzenie

Rozwój organizacji pozarządowych jest niewątpliwie jednym z najważniej-

szych procesów na drodze budowy demokratycznego państwa prawa i gospodarki 

wolnorynkowej. Świadczą one wiele dobrego dla społeczeństwa. Również w za-

kresie rozwoju i promocji turystyki są podmiotami liczącymi się na rynku.

Główne kwestie, które znajdują się w polu mojego zainteresowania, dotyczą 

między innymi koncepcji rozwoju potencjału ludzkiego przez Lokalną Organizację 

Turystyczną „Bory Tucholskie”. Z tego powodu postawiłam przed sobą następujące 

pytanie badawcze: jaka jest rola organizacji turystycznej w rozwoju regionu Bory 

Tucholskie? Badania zostały przeprowadzone poprzez krytyczną analizę doku-

mentacji LOT „Bory Tucholskie”. Zastosowana metoda dokumentacyjna miała 

pozwolić na ustalenie priorytetów działania tej organizacji w kierunku rozwoju 

potencjału ludzkiego. Badania przeprowadzono w kwietniu 2008 roku.

1. Istota organizacji pozarządowych

Ważny element systemu społecznego współczesnych państw demokratycznych 

stanowią organizacje zrzeszeniowe różnego typu. Z ekonomicznego punktu wi-

dzenia sens działania organizacji typu non-profi t uzasadniony jest koniecznością 
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zaspokajania przez nie potrzeb społecznych w tych strefach życia społecznego, 

w których sektor publiczny i prywatny nie chcą lub nie mogą sprostać wytyczonym 

działaniom. Jednym z typów są organizacje pozarządowe.

Aby przystąpić do omawiania roli i znaczenia organizacji pozarządowych 

w rozwoju kapitału ludzkiego, należy najpierw sprecyzować to pojęcie.

Pojęcie organizacji pozarządowych (ang. non governmental organizations – 

NGO) stosowane jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne 

międzynarodowe instytucje. Między innymi ze Stanów Zjednoczonych biorą swój 

rodowód takie określenia, jak non-profi t organizations, voluntary associations oraz 

third sector (trzeci sektor). Określenie „III sektor” ma odróżnić ten typ organizacji 

od pozostałych dwóch sektorów, tj. administracji publicznej (sektor I) i organizacji 

nastawionych na osiąganie zysku (II sektor lub sektor for-profi t, zwany inaczej 

sektorem prywatnym)1.

Z ekonomicznego punktu widzenia sens działania organizacji typu non-profi t 

uzasadnia się próbą urzeczywistniania przez nie potrzeb społecznych na tych 

obszarach, na których oba sektory (publiczny i prywatny) nie chcą lub nie mogą 

sprostać wytyczonym działaniom. Organizacje sytuują się między państwem 

a rynkiem i mają charakter instytucji uzupełniających, a nie alternatywnych. 

Z punktu widzenia socjologii organizacje pozarządowe są wyrazem kolektywnego 

działania opartego na dobrowolności, spontaniczności oraz autentyczności potrzeb, 

które dzięki temu są zaspokajane. Wielość i różnorodność tych instytucji oraz ich 

uczestnictwo w realizacji pożytku społecznego przyczynia się do rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego, organizującego się dla wspólnych wartości i realizacji 

wspólnych potrzeb. Z kolei na gruncie politologii organizacje pozarządowe – jako 

trzon społeczeństwa obywatelskiego – są zarówno zapleczem, jak i weryfi katorem 

oraz społecznym kontrolerem działalności politycznej2.

W literaturze polskiej istnieje kilka terminów na określenie organizacji po-

zarządowych. Do najczęściej stosowanych należą: organizacje typu non-profi t, 

dobrowolne, niezależne, niekomercyjne itp.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego ich określenia ma defi nicja prawna 

skonstruowana na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonta-

1  J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji 
publicznej, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 71.

2  P. Gliński, Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami, w: Organizacje poza-
rządowe w społeczeństwie obywatelskim. Obywatelskie forum współpracy z władzami lokalnymi 
oraz pomocy społecznej, red. G. Skąpska, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 
Kraków 1998, s. 55.
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riacie, w świetle której organizacjami pozarządowymi są nie będące jednostkami 

sektora fi nansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby 

prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i sto-

warzyszenia3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie re-

guluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pozarządowe, tryb, zasady i formy zlecania organizacjom pozarządowym realizacji 

zadań publicznych przez organy administracji publicznej, a także uzyskiwanie 

przez te organizacje statusu pożytku publicznego, nadzór nad ich działalnością, 

jak również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzy-

stania z tych świadczeń.

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia defi nicji polskich organizacji 

pozarządowych jest określenie zakresu pojęcia działalności pożytku publicz-

nego. W sensie prawnym działalność na rzecz pożytku publicznego oznacza 

działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe 

w sferze realizacji zadań publicznych Można powiedzieć, iż kryterium działal-

ności pożytku publicznego wyznacza zakres przedmiotowy działania organizacji 

pozarządowych4.

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na pojęcie organizacji pozarządowej składa się szereg 

elementów natury prawnej – zarówno cywilnej, administracyjnej, jak i fi nansowej. 

Zakres tych poszczególnych elementów, miejsce, jakie zajmują w konstrukcji 

organizacji pozarządowych wiąże się z określoną koncepcją danych organizacji 

w systemie prawno-politycznym.

Na podstawie przedstawienia defi nicji organizacji pozarządowych do pod-

stawowych elementów przesądzających o charakterze tych podmiotów należy 

zaliczyć formę wyodrębnienia organizacyjnego, powodującą ich lokalizację poza 

jednostkami należącymi do sektora fi nansów publicznych, niezarobkowy charak-

ter, a także cel działalności.

Podstawowym kryterium wyodrębnienia organizacji pozarządowych spośród 

tych podmiotów jest prowadzenie przez nie działalności społecznie użytecznej. 

Podmioty te realizują pewną misję (tzn. działają w imię wartości lub społecznie 

pożytecznych celów), a nie wąskie interesy grupowe.

3  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

4  A. Ceglarski, Organizacja pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, War-
szawa 2005, s. 9.
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2.  Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie” 

w aspekcie rozwoju kapitału ludzkiego

Ogromną rolę w polityce turystycznej odgrywają organizacje turystyczne. 

W ramach funkcjonującego w Polsce systemu turystyki istnieje szereg wyspecjali-

zowanych jednostek wspierających rozwój tej dziedziny. Należą do nich m.in. takie 

organizacje, jak: Polska Organizacja Turystyczna, Regionalne Organizacje Tury-

styczne, Lokalne Organizacje Turystyczne, Polska Agencja Rozwoju Turystyki.

W listopadzie 1995 r., podczas obrad Kongresu Turystyki Polskiej, została 

przedstawiona propozycja utworzenia Narodowej Organizacji Turystycznej jako 

organu zajmującego się sprawami promocji turystycznej Polski. Koncepcja ta, 

oparta na założeniu, że w celu efektywnego kierowania gospodarką turystyczną 

należy rozdzielić funkcje wykonawcze od legislacyjnych, została zrealizowana 

w postaci utworzonej w 1999 r. Polskiej Organizacji Turystycznej5.

Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest państwową osobą prawną po-

wstałą na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. (DzU z 1999 r. nr 62, poz. 689 

z późniejszymi zmianami). Nadzór nad Organizacją sprawuje minister kierują-

cy działem administracji rządowej Turystyka. POT została utworzona w celu 

wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Celem 

działalności POT jest również tworzenie warunków do współpracy administracji 

rządowej, samorządów terytorialnych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców 

turystycznych oraz stowarzyszeń turystycznych6.

W ramach POT na najniższym poziomie terytorialnym działają lokalne or-

ganizacje turystyczne, zrzeszające gminy i powiaty, a także miejscowe podmioty 

gospodarcze i organizacje społeczne zainteresowane rozwojem turystyki na swoim 

terenie. Do najważniejszych zadań lokalnych organizacji turystycznych należy:

gromadzenie i aktualizacja informacji na temat miejscowych walorów a) 

i oferty turystycznej;

tworzenie i rozwój oferty turystycznej powstałej na bazie lokalnych wa-b) 

lorów;

integracja społeczności lokalnej na rzecz poprawy atrakcyjności turystycz-c) 

nej własnych miejscowości7.

5  J. Suprewicz, Socjologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-
Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2005, s. 199.

6  J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2007, s. 94.
7  Ibidem, s. 54.
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Lokalna Organizacja Turystyczna LOT „Bory Tucholskie” powstała w 2002 

roku. Zrzesza gminy z obszaru Borów Tucholskich.

Cele Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT „Bory Tucholskie”:

wspieranie idei samorządu terytorialnego, –

obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, –

podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania walorów tury- –

stycznych gmin – członków stowarzyszenia, przy jednoczesnej obronie po-

siadanych zasobów środowiska naturalnego,

rozwój bazy turystycznej na terenach członków stowarzyszenia, –

organizowanie turystyki i wypoczynku, –

współdziałanie w realizacji ustawowych zadań gmin, –

współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną  –

problematyką8.

Promocja turystyki w regionie Bory Tucholskie odbywa się głównie poprzez 

działalność LOT „Bory Tucholskie”. Do głównych zadań tej instytucji należy: 

obsługa ruchu turystycznego i rekreacyjnego na tym terenie, prowadzenie bazy 

danych z pełnym pakietem informacji oraz rezerwacji turystycznej, promocja 

turystyczna regionu, prowadzenie badań marketingowych, stałe monitorowanie 

zjawisk turystycznych, prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej w za-

kresie turystyki, tworzenie i promocja ofert produktów turystycznych (np. pakiet 

weekendowy, pakiet turystyki przyrodniczej, pakiety okolicznościowe itp.), za-

projektowanie i wdrożenie kanałów sprzedaży tych produktów, zaprojektowanie 

i wdrożenie systemu rezerwacji i dystrybucji usług turystycznych, współdziałanie 

z animatorami imprez, przygotowanie ofert inwestycyjnych i odpłatna ich pro-

mocja, wspieranie ze środków własnych inwestycji turystycznych realizowanych 

na terenie regionu, oznakowanie tras turystycznych (we współpracy z PTTK), 

pozyskiwanie środków fi nansowych krajowych i zagranicznych, współdziałanie 

ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w dziedzinie turystyki, w tym z or-

ganizacjami i instytucjami, współpraca z sąsiednimi terenami turystycznymi9.

Praca LOT „Bory Tucholskie” przejawia się głównie w działalności wydaw-

niczej i informacyjnej. Umożliwia ona bezpośredni kontakt z zainteresowanymi 

osobami, jak i nawiązanie kontaktu pośredniego. Sprzyja to rozwojowi kapitału 

ludzkiego. Udział w targach turystycznych, tworzenie stron internetowych o gmi-

nach, wydawanie folderów i przewodników to podstawowe narzędzia promocji 

8  Statut LOT „Bory Tucholskie” z dnia 9.10. 2002, s. 11.
9  Kierunki rozwoju gminy Chojnice, UM, Chojnice 2002, s. 4.
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Borów Tucholskich. Wpływają one na orientację czytelników, na nabycie przez 

nich i pogłębienie wiadomości, na wzrost ich zainteresowania regionem. Ważny 

jest jednak fakt, że promocja, aby przynieść zamierzony efekt, musi być prowadzo-

na intensywnie i pomysłowo. Walory przyrodnicze obszaru stanowią jej główną 

zaletę, którą trzeba stale eksponować.

Wyniki analiz działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej wskazały na 

szczególną rolę instytucji pozarządowych w wykorzystaniu potencjału rozwojowego 

obszarów atrakcyjnych turystycznie. Instytucje takie, stanowiąc partnerów dla jed-

nostek samorządu terytorialnego, aktywnie uczestniczą w działaniach marketingo-

wych, a przede wszystkim w funkcjach promocyjnych i badawczo-szkoleniowych. 

Organizacje takie, znając potrzeby środowiska gospodarczego, czyli podmiotów 

dostarczających usługi turystyczne, i uczestnicząc w tworzeniu wizerunku gminy 

lub powiatu stają się integratorami kanałów dystrybucyjnych. Ponadto pełnią 

istotną funkcję w kształtowaniu świadomości mieszkańców w zakresie walorów 

przyrodniczych i kulturowych.

W ten sposób organizacja pozarządowa może się stać płaszczyzną partner-

stwa wielosektorowego i podejmować przedsięwzięcia dotyczące lokalnej strategii 

rozwoju, sięgając przy tym po środki wsparcia z Unii Europejskiej lub budżetu 

krajowego. Spotkanie środowiska gospodarczego, samorządu terytorialnego, in-

stytucji doradczych, naukowców i organizacji społecznych może zaowocować 

wieloma projektami służącymi gminie i jej mieszkańcom.

Podsumowanie

Bory Tucholskie odznaczają się niepowtarzalnymi w skali kraju, a nawet Eu-

ropy i świata walorami przyrodniczymi, które mogą stać się impulsem dla jeszcze 

bardziej dynamicznego rozwoju funkcji turystycznej. Wiele podmiotów sektora 

publicznego i prywatnego propaguje i poleca turystykę na tym obszarze. Intere-

sującym aspektem jest fakt, że również organizacje pozarządowe działają na tym 

obszarze w kierunku promocji regionu. Spełniają rolę podmiotów uzupełniających. 

Prowadząc działalność w różnych dziedzinach i realizując właściwe im zadania, 

w szczególności na poziomie lokalnym, są one zarazem interesującym partnerem 

dla władz samorządowych. Jedną z takich organizacji jest Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Bory Tucholskie”. Zrzesza ona gminy zlokalizowane na terenie 

Borów Tucholskich. Skupia się na działaniach promocyjnych i szkoleniowych 

z zakresu rozwoju turystyki na tym obszarze. W ten sposób sprzyja rozwojowi 

kapitału ludzkiego.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN CHOJNICE DISTRICT 

(THE EXAMPLE OF THE LOCAL TOURIST ORGANIZATION 

„BORY TUCHOLSKIE”)

Summary

Organizations of diff erent kinds became an important component of social 
systems of modern democratic states. From the economic point of view the 
sense of activities of non-profi t organizations is motivated by their activity 
in supplying social needs in spheres where public and private sectors are not 
able to do so. A huge number of these institutions, their diversity, and their 
social useful activities increase the development of the civil society that tries 
to meet common values and needs.

Th us the role of non-governmental organizations is complementary. Th ey are 
very interesting partners for local authorities because they carry on activities 
in many spheres of human life, especially on the local level. One of the orga-
nizations of this kind is the Local Tourist Organization „Bory Tucholskie”. 
It consists of some communes situated on the territory of Bory Tucholskie 
forests. Its aims are promotional and educational. Th e organization tries to 
promote the development of tourism in the region, and in this way it develops 
human capital.

Translated by Izabela Wielewska


