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1, Posiadane dyplomy i stopnie naukowe wedlug daty ich wydania

2005 r. - Swiadectwo ukoriczenia Podyplomowych Studi6w Doskonalenia

Pedagogicznego w SGGW w Warszawie
2003 r. - dyplom ukoriczenia Podyplomowego Studium Mened2er6w Turystyki w SGH

w Warszawie
2001 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie

ekonomii w SGGW w Warszawie
1997 r. - dyplom ukoriczenia wyLszych studi6w magisterskich na kierunku ekonomia w
zakresie ekonomiki rolnictwa

2. Informacie o dotychczasowym zatrudnieniu w iednostkach naukowych

Po ukoficzeniu stacjonarnych studi6w doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-
-Rolniczym (obecnie Wydzial Nauk Ekonomicznych) SGGW zostatam zatrudniona od

01.04.2001 r. na stanowisku adiunkta na tym Wydziale. Obecnie miejscem mojej pracy
jest Zaklad Turystyki i Rozwoiu Wsi, Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i
Doradztwa, Wydzial Nauk Ekonomicznych SGGW.

Ponadto pracowalam jako adiunkt w innych uczelniach:
o 2007-2011- Wyisza Szkola Ekonomiczno-lnformatyczna w Warszawie (obecnie

Akademia Finans6w i Biznesu Vistula).
o 2005-2007 - Wy2sza Szkola Turystyki i f qzyk6w Obcych w Warszawie.

3. Wskazanie osi4gniqcia wynikai4cego z art !6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r, o stopniach naukowych i qitule naukowym oraz stopniach i \rtule
w zakresie sztuki [Dz,U. nr 65, poz, 595 ze zm.)

3.1. Tytul osi4gniqcia naukowego, wydawnictwo, mieisce i rok wydania

Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykladzie obszardw
peryferyjnych wschodniego pogrqnicza Polski; autorka: Agata Baliiiska, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7583-697-4, ss.300.

3.2. Om6wienie celu rozprawy, podstawowych wynik6w i osiqgniQtych wniosk6w
Od poczEtku pracy naukowej zajmujq siq problemafyk4 turystyki, w tym

szczeg6lnie turystyki wieiskiej, a gl6wnym obszarem mojej eksploracji badawczej s4

tereny wschodniej Polski, szczeg6lnie le24ce w bezpoSrednim sEsiedztwie granicy kraiu.
Zainteresowanie tym obszarem wynika z tego, ze rozszerzanie siq Unii Europejskiej
prowadzi do oslabienia roli granic wewnqtrznych i wzmocnienia granic zewnqtrznych.

PoloZenie Polski sprawia, ie na wschodnim pograniczu oba zjawiska zaistnialy
r6wnocze6nie. To pierwsze na granicy w Litvv4, drugie na granicy Polski z RosjE,

Bialorusiq i UkrainE. Poza re2imem graniry na rozw6j teren6w z ni4 s4siaduj4cych

wplywa wiele czynnik6w ekonomicznych i pozaekonomicznych. Decyduj4 one o
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funkcjach produkcyjnych i pozaprodukcyjnych tych obszar6w. Jedn4 z nich jest funkcja
turystyczna. Rozpoznanie tych zmian iest interesujEce z poznawczego i utylitarnego
punktu widzenia, zwlaszcza ie czq!;t. czynnik6w jest uniwersalna dla calego obszaru, a
inne s4 typowe tylko dla danego terytorium.

Anafizuj4c publikacie krajowe i zagraniczne z zakresu rozwoju teren6w
przygranicznych o cechach peryferii oraz rozwoju turystyki na tych terenach
zauwaLylam wystQpowanie luki teoretycznej, polegaj4cej na niewys tarczaj4cym
rozpoznaniu uwarunkowai rozwoiu oraz roli turystyki na tych obszarach, oraz luki
empirycznei fmetodologicznej], sprowadzai4cej siq do pomiaru zale2no6ci miqdzy
rozwojem lokalnym a potencjalem turystycznym i funkcjq agroturystyczn4.
Przeprowadzone przez mnie badania maj4 charakter interdyscyplinarny z przewag1
badari w dyscyplinie ekonomia, w nurcie badai nad rozwoiem lokalnym. Obejmujq one
przede wszystkim przeprowadzon4 na podstawie literatury danych statystyki
publicznej, dokument6w strategicznych i planistycznych oraz wynik6w badari
ankietowych (przede wszystkim diagnozujqrych skutki rozwoju turystyki i preferowane
kierunki rozwoju badanych gminJ analizq czynnik6w rozwoju badanych gmin i roli
turystyki w grm rozwoju. W trakcie analizy pojawila siq potrzeba uporz4dkowania
pewnych zagadnieri teoretycznych, iak wymiary konkurencyjno6ci w turystyce czy
powt6rne zdefiniowanie turystyki wieiskiej i agroturystyki z perspekty,vy popytu i
poda2y turystycznej.

WaLn4 czgfciE przeprowadzonych przez mnie badarl empirycznych jest
rozpoznanie uwarunkowaf endogenicznych rozwoju dzialalno6ci turystycznej oraz
dzialari podejmowanych w zakresie organizacji uslug i poprawy ich konkurencyino6ci.
Badania te mieszczq siq w nurcie ekonomii behawioralnej.

Przystqpuj4c do badafi sformulowalam cel gl6rvny i cele szczeg6lowe. Celem
gl6wnym bylo okre3lenie teoretycznych podstaw rozwoju turystyki na wiejskim
obszarze peryferyjnym wschodniego pogranicza Polski i wskazanie jej roli w rozwoju
6rodowiska lokalnego.

Aby osiqgn4i cel gt6wny, przyjqlam cele szczeg6lowe o charakterze poznawczym
i metodycznym. Obejmuj4 one nastQpuj4ce zagadnienia.

1. Wskazanie teorii rozwoju lokalnego, kt6re najpelniej obja6niaj4 rolg turystyki
w rozwoju peryferyinych gmin wiejskich wschodniego pogranicza Polski.

2. 0kreilenie czynnik6w rozwoiu gmin wiejskich wschodniego pogranicza Polski.
3. Zaproponowanie metodyki oraz dokonanie pomiaru poziomu rozwoiu

lokalnego.

4. Opracowanie i weryfikacia metodyki pomiaru potencjalu turystycznego oraz
funkcji agroturystycznei.

5. Dokonanie diagnozy poziomu rozwoju potencjalu turystycznego, funkcji
turystycznei i agroturystycznej oraz okreSlenie zaleZnoici miqdzy nimi.

6. Wskazanie szans i barier oraz skutk6w rozwoiu turystyki na terenie gmin
wieiskich wschodniego pogranicza Polski.

7. Rozpoznanie dziataf prowadzErych do popravvy konkurencyjno6ci
turystycznei, jakie podejmowane byly na badanym obszarze.
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8. Okre6lenie roli granicy w rozwoju funkcji turystycznei na obszarze

wschodniego pogranicza Polski.

Celem aplikacyjnym opracowania iest wskazanie obszar6w \,vymagai4cych

usprawnienia dla wla6ciwego wykorzystania turystyki w rozwoju lokalnym badanych

gmin.

Zar6wno w dokumentach strategicznych dedykowanych r62nym poziomom
jednostek terytorialnych (pocz4wszy od poziomu Unii Europejskiej, kofcz4c na

poziomie gminnym), jak i w opracowaniach naukowych czQsto spotykamy siq z

podejiciem, w kt6rym wklad gospodarki turystycznej w rozw6j spoleczno-gospodarczy

danego obszaru jest wskazywany jako istotny, a nawet wiod4cy fmierzony np. udzia]em

dochod6w z gospodarki turystycznej w PKB czy wskafnikiem rozwoiu spolecznego HDI

- Human Development lndex). O ile w przypadku obszar6w o cechach monokultury
turystycznei wykazanie zale2noSci miqdzy poziomem rozwoiu spoleczno-
-gospodarczego a rozwojem funkcji turystycznej jest relarywnie proste, choi r6wnie2

obarczone blqdem zwi4zanym z szacowaniem wartoSci okreSlonych zmiennych, o tyle w
przypadku obszar6w a szczeg6lnie gmin, z rozwoiem wielofunkcyjnym wykazanie takiej

zale2noSci jest bardzo trudne.
Dotychczasowe do6wiadczenia badawcze oraz dorobek innych autor6w sklonily

mnie do przyjqcia trzech hipotez.
1. Miqdzy rozwojem funkcji turystycznej a poziomem rozwoju lokalnego

wystqpuj e dodatnia zale2noSd.

2. lstnieje pozytywna zaleLno{( miqdzy potencjalem turystycznym a rozwojem

funkcj i agroturystycznej.
3. Gl6wnq szans4 rozwoju turystyki na wiejskich obszarach peryferyjnych jest

kapital ludzki, a barierE brak sp6jnej i innowacyjnej polityki turystycznej.

ZloLono(t. podjqtej problematyki oraz SwiadomoSi ograniczef badari dotycz4cych

wplywu turystyki na rozw6j lokalny sprawily, iLe wyznaczylam cztery zakresy

badawcze.

1. Zakres podmiotowy, obeimuj4cy wla5cicieli obiekt6w turystyki wiejskiej oraz

mieszkaric6w gmin niezaanga2owanych w dzialalnoSi turystyczn4.

2. Zakres przedmiotowy, dotycz4cy roli turystyki w rozwoju przygranicznych gmin

wiejskich o cechach obszaru peryferyjnego.

3. Zakres przestrzenny, obejmujqcy gminy polo2one w bezpo6rednim s4siedztwie

wschodniej granicy Polski na terenie wojew6dztw podlaskiego i lubelskiego.

4. Zakres czasowy, obejmujqcy dwa etapy bada6, ti. lata2006i 2012, na terenie tych

samych gmin przygranicznych.

Przyjqta problematyka badaf sklonila mnie do dokonania podzialu opracowania

na dwie czq6ci. Czq56 pierwsza zatytulowana Teoretyczne podstaw rozwoiu wieiskich

gmin peryferyjnych z uwzglqdnieniem funkcji turysfrcznej zostala przygotowana

z wykorzystaniem analizy danych wt6rnych [metoda desk research) , na kt6re zloLyly

siq: publikacje naukowe (krajowe i zagraniczneJ z zakresu rozwoju lokalnego
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i regionalnego, konkurencyinoSci, innowaryjnoSci i przedsiqbiorczo6ci jednostek

lokalnych, specyfiki teren6w przygranicznych (w tym wschodniego pogranicza Polskil,
roli granicy w rozwoju sEsiaduj4cych z ni4 teren6w, miejsca turystyki w rozwoju
spoleczno-ekonomicznym obszar6w.

Czq6d pierwsza opracowania sklada siq z trzech rozdzial6w. Rozdzial
pierwszy zostal po6wiqcony analizie zagadnief teoretycznych zwi4zanych z terenami
przygranicznymi, funkcj4 granicy i peryferiami. W literaturze granica postrzegana iest
zar6wno jako szansa, jak bariera rozwoju teren6w z niq s4siaduj4cych, r6wnie2 w
odniesieniu do rozwoju turystyki. Przegl4d i analiza literatury z tego zakresu pozwolily
na czq3ciowe zrealizowanie szczeg6lowego celu 6smego. W rozdziale tym dokonalam
analizy rozwoju gmin peryferyjnych w kontek5cie teorii rozwoiu lokalnego, w tym teorii
rozwoju endogenicznego oraz regionu ucz4cego siq. Pierwsza z nich jest przydatna w
objaSnianiu potencjalu turystycznego, druga w tworzeniu i komercjalizacji produktu
turystycznego. Analiza ta pozwolila na zrealizowanie pierwszego celu szczeg6lowego. W
rozdziale tym poruszylam te2 zagadnienia konkurencyjno6ci, innowacyjno6ci i
przedsiqbiorczo6ci jednostek terytorialnych z uwzglqdnieniem ich przygranicznego
polo2enia. Wskazalam na zloionoit pojqcia ,,konkurencyjno6i" w odniesieniu do

turystyki oraz podkreSlilam, ze szczeg6lnie na poziomie jednostek terytorialnych
konkurencyjno3i nie powinna wykluczai kooperacji. W wielu opracowaniach iako
podstawa potencjalu konkurencyjnego (gl6wny cz5rnnik rozwoiu turystykil
przyjmowane sq walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe), co w mojej ocenie nie
jest uzasadnione i co podkre6lalam w swoich innych publikaciach z ostatnich lat. Moim
zdaniem, jest to tylko jeden z czynnik6w, kt6ry powinien wystqpowai r6wnoczeSnie z

kapitalem ludzkim. Pomyslowo6d uslugodawc6w turystycznych, szczeg6lnie gdy

wspierana jest przez wladze lokalne i inne podmioty, pozwala na efektywne i

zr6wnowaZone zagospodarowanie walor6w. Czqsto, choi z roku na rok coraz rzadziej,

mamy do czynienia z pasyvvn4 postawE wladz i uslugodawc6w, kt6rzy oczekujq,2e park
narodowy, pomnik przyrody czy znany zabytek bqdzie stymulowal powtarzalny popyt
turystyczny. Badania popytu turystycznego, r6wnie2 prowadzone przeze mnie,

pokazui4, Ze turysta oczekuje gotowego pakietu w postaci imprezy turystycznej, szlaku

czy produktu sieciowego, a sam pojedynczy walor rzadko sklania go do wyjazdu

turystycznego. Nale2y te2 podkre6lii, 2e restrykcyjna ochrona walor6w jest czqsto

barier4 rozwoju turystyki. Za potrzeb1 zmnieiszenia rangi walor6w przemawia r6wnieZ
fakt, Ze ich gestorami s4 insg/tucje i podmioty zwykle niezwi4zane z uslugodawcami

turystycznymi i niezainteresowane ich udostQpnianiem na potrzeby ruchu

turystycznego, co dodatkowo ogranicza wykorzystanie tych walor6w.
Z konkurencyjno6ci4 bardzo mocno powiEzana jest przedsiqbiorczo6i i

innowacyjno6i. W turystyce innowacje czQsto obejmulq modyfikacjq produktu oraz

sposob6w jego lokowania na rynku i sq trudniej identyfikowane ni2 w innych galqziach

gospodarki. Na wielu obszarach turystyka wiejska stanowi r6wnieZ innowacjg

spolecznq. W rozdziale pierwszym dokonalam te2 kr6tkiej charakterystyki funkcji
obszar6w wieiskich, kt6re ulegai4 zmianie. Szczeg6lny nacisk polo2ylam na funkcjq
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turystycznE oraz wskazalam na waZnE rolq turystyki w wielofunkcyjnym rozwoiu
obszar6w wiejskich i gospodarstw rolnych.

W kolejnym rozdziale dokonalam analizy czynnik6w rozwoju lokalnego.

Porz4dkui4c cz5rnniki skorzystalam z do3wiadczeri innych badaczy proponui4cych

r62ne kryteria wyodrqbniania i uwzglqdniaj4c speryfikg badanego obszaru oraz
problematykq badari, wyszczeg6lnilam: czynniki spoleczno-ekonomiczne, przestrzenne,

przyrodniczo-kulturowe oraz - doceniaj4c rolq wladz samorz4dowych - samorz4d

terytorialny, a uwzglqdniajqc poziom wsparcia egzogenicznego - przeglqd

instrument6w polityki rozwoju terytorialnego [przegl4d najwazniejszych dokument6w
strategicznych]. Dokonalam teL analizy r62nych sposob6w pomiaru poziomu tego

rozwoju, co pozwolito mi na zrealizowanie drugiego celu szczeg6lowego. Analiza ta

dostarczyla wskaz6wek i informacji, kt6re wykorzystalam w konstrukcji wlasnego

wskaZnika rozwoju lokalnego.

Rozdzial trzeci zostal poiwiqcony problematyce funkcji turystycznej obszar6w

wieiskich. Przybli2ylam w nim istotq turystyki na obszarach wiejskich, dokonalam
charakterystyki czynnik6w jej rozwoju oraz spoleczno-ekonomicznych pozytywnych i
negatynmych skutk6w w Srodowisku lokalnym. Analiza ta pozwolila na czq5ciowe

zrealizowanie szczeg6lowego celu sz6stego. W rozdziale tym zaproponowalam

definicie turystyki wiejskiei i agroturystyki urvzglqdniajqce kontekst poda2owy i
popytowy. Podjqta przez mnie pr6ba ponownego zdefiniowania tych termin6w wynika z

tego, 2e samo zjawisko uleglo zmianie, a funkcionuj4ce w literaturze definicje nie

odzwierciedlaj4 tych zmian. Zaproponowalam teit spos6b pomiaru funkcji
agroturystycznej. Mam 5wiadomo56, 2e miary te sq niedoskonale, podobnie iak
powszechnie stosowane w literaturze miary funkcii turystycznej, ale barier4 w ich

udoskonaleniu jest ograniczona baza dostqpnych i wiarygodnych zmiennych, kt6re
moiLna przyj4t do bada6. Dla udoskonalenia metod pomiaru niezbqdne jest wiqc

wzbogacenie bazy danych dotycz4cych intensyfikacji dzialalno6ci turystycznei i
aktywno5ci turysrycznej na poziomie gmin.

Druga czq56 rozprawy zostala zatytulowana Rola turystyki w rozwoju gmin

wiejskich wschodniego pogranicza Polski - wyniki badari i sklada siq r6wniei z trzech
rozdzial6w.

Rozdzial czwarty rozpoczynaj4cy tq czqSi rozprawy zostal przygotowany z
wykorzystaniem analizy zebranych danych wt6rnych, przede wszystkim danych

statystycznych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS i Vademecum

Samorzqdowca GUS oraz dokument6w strategicznych dotycz4cych rozwoiu
regionalnego [wojew6dzwv podlaskiego i lubelskiego) i lokalnego (powiat6w i gmin]

pod k4tem miejsca, jakie przypisano turystyce w rozwoju tych obszar6w.

W rozdziale tym dokonalam charakterystyki badanych gmin przygranicznych w
odniesieniu do wszystkich gmin wojew6dztw podlaskiego i lubelskiego le?4cych wzdlu?
graniry kraju. W charakterystyce uwzglqdnilam sytuacjq demograficznE, rolnictwo, stan

rozwoju przedsiqbiorczo6ci, dochody i wydatki bud2et6w gmin. Wykorzystujqc

doiwiadczenia innych badaczy zaprezentowane w pierwszei czq!;ci rozprawy oraz

uwzglqdniai4c dostqpno56 wiarygodnych danych, skonstruowalam wlasny syntetyczny
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wskaZnik rozwoiu lokalnego i wykorzystuj4c go dokonalam oceny stanu rozwoju

lokalnego gmin przygranicznych, co pozwolilo na zrealizowanie szczeg6lowego celu

trzeciego. Badane gminy charakteryzuj4 siq zr62nicowaniem spoleczno-gospodarczym,

co znalazlo odzwierciedlenie w wartoSci wspomnianego wskafnika.
Wa2nE rolq w rozwoiu lokalnym, r6wnie2 w kierunku turystycznym, pelni

samorzEd lokalny, kt6ry czqsto jest gestorem walor6w turystycznych i infrastruktury
turystycznei oraz kreuje lokaln4 politykQ turystycznE. Dlatego tei przeprowadzilam

ocenq iako6ciowq polityki turystycznei na badanym obszarze. W mojej ocenie przyjqte

na poziomie lokalnym (ale r6wnie2 regionalnym) cele i dziatania charakteryzui4 siq zbyt

du2ym poziomem og6lnoSci, standardowo6ci4 rozwi4zan, uwzglqdnianiem w rozwoiu
turystyki przede wszystkim walor6w turystycznych, co - jak pisalam wcze5niej - nie iest
wystarczaj4ce, oraz brakiem innowacyjnoSci rozwi4zafi. Jest to o tyle zaskakujEce, 2e

przy,Qte do badarl gminy l4czy przygraniczne polo2enie, ale r62ni intensywno66 i
charakter innych czynnik6w.

W rozdziale czwartym przybliZylam r6wnie2 walory turystyczne jako jeden z

czynnik6w rozwoju turystyki oraz wykorzystui4c wlasny wskainik syntetyczny
dokonalam oceny stanu potencialu turystycznego. Poddalam te2 ocenie poziom

rozwoiu funkcji turystycznei i agroturystycznej (z wykorzystaniem wskainik6w
najczqSciej przyimowanych w literaturze oraz wlasnych). Wykorzystuj4c wskaZnik

korelacji r-Pearsona oraz wsp6lczynnik korelacji rang Spearmana, dokonalam analizy

zaleznoSci miqdzy warto6ciami wskaZnik6w rozwoju lokalnego, potencialu

turystycznego oraz funkcji turystycznej i agroturystycznej. Zamieszczona w rozdziale

czwartym analiza pozwolila na zrealizowanie czwartego i piqtego celu szczeg6lowego.

W dw6ch ostatnich rozdzialach zaprezentowalam wyniki wlasnych badaf
empirycznych przeprowadzonych w latach 2006 i20tZ z naciskiem na rok 2012 (wyniki

badari z 2006 roku potraktowalam iako swoiste tlo do badai z 2012 rok't). Pozwolily

one na zrealizowanie w caloSci sz6stego i si6dmego celu szczeg6lowego oraz czq6ciowo

celu 6smego (czq6ciowo zostal on zrealizowany w czq6ci pierwszej opracowania).

Zebrany material badawczy poddalam analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi

kwadrat, testu H Kruskala-Wallisa, testu U Manna-lVhitney'a, wsp6lczynnika korelacji

rang Speramana.

W rozdziale piEtym zaprezentowalam ocenq potencialu turystycznego badanych

gmin dokonan4 przez wiejskich kwaterodawc6w i pozostalych mieszkafc6w wsi.

Wykorzystuj4c test H. Kruskala-Wallisa poszukalam zale2no6ci pomiqdzy tE ocen4 a

zmiennymi demograficznymi i wielko6ci4 gospodarstw rolnych respondent6w.

Przedstawilam te2 dzialania wiejskich kwaterodawc6w w zakresie organizacli uslug

turystycznych, przede wszystkim poziomu i sposobu wykorzystania i komercjalizacji

zasob6w endogenicznych. Uwzglqdniaj4c zaLoLenia teorii rozwoju endogenicznego i

regionu ucz4cego siq dokonalam analizy dzialari kwaterodawc6w w zakresie poprawy

konkurencyjnoSci Swiadczonych przez nich uslug. Uwzglqdnilam tu dzialania

prowadzone w obrqbie samego gospodarstwa, jak rozwi4zania proSrodowiskowe, oraz

poza nim (np. efekt synergii w postaci wsp6lpracy z innlrmi uslugowcami i

mieszkaricami wsi],
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W ostatnim rozdziale dokonalam oceny rozwoju funkcji turystycznej w gminach,

w tym: mieisca turystyki wir6d oczekiwanych kierunk6w rozwoiu gmin, czynnik6w

stymulujEcych i ograniczaj4cych rozw6i turystyki, roli inst5rtucji w stymulowaniu

lokalnej gospodarki turystycznej oraz skutk6w rozwoju turystyki dla pojedynczych

podmiot6w i Srodowiska lokalnego. Wykorzystujqc test Chi kwadrat wskazalam na

zaleiLnoi,ci pomiqdzy zmiennymi demograficznymi i wielko6ci4 gospodarstw rolnych a:

po pierwsze oczekiwanymi kierunkami rozwoiu ich gmin, po drugie dzialaniami w
zakresie intenslikacji funkcji turystycznei, po trzecie podmiotami odpowiedzialnymi za

rozw6j turystyki. Z kolei wykorzystujqc test H Kruskala-Wallisa i test U Manna-

-Whitney'a wskazatam na zale2noSci pomiqdzy identyfikowanymi przez respondent6w

skutkami rozwoju turystyki a zmiennymi demograficznymi i wielkoSciE gospodarstw

rolnych.
Przeprowadzone badania pozwolily teZ na zweryfikowanie przyigtych na wstgpie

hipotez.

Hipoteza pierwsza zakladala wystqpowanie dodatniei zaleZno6ci miqdzy

rozwojem funkcji turystycznej a poziomem rozwoju lokalnego. Dla jej zweryfikowania

skonstruowano syntetyczny wskaznik rozwoju lokalnego, kt6rego wartosci skorelowano

z wartoSciami wskaZnik6w rozwoju funkcji turystycznej i agroturystycznei. Nie

n'ykazano statystycznie istotnej zaleZno6ci miqdzy wartoSciami wspomnianych

wskaZnik6w. Nie uprawnia to jednak do sformulowania tezy, Ze nie ma zale2no5ci

pomiqdzy rozwoiem lokalnym a funkcj4 turystyczn4. Wyniki wlasnych badafi

empirycznych wykazaly,Ze w opinii respondent6w turystyka jest wa2nym i po24danym

kierunkiem rozwoju gmin. Dostarcza korzy6ci ekonomicznych w postaci dodatkowego

dochodu i wzrostu zatrudnienia. Inwestycie podejmowane przez kwaterodawc6w na

etapie przygotowania obiektu na potrzeby turystyki oraz w trakcie prowadzonei

dzialalnoSci uruchamiaj4 efekt mnoZnikowy. Pozwala.iE teZ na uaktywnienie nadwy2ek

finansorvych [oszczqdno6ciJ bqd4cych w gestii kwaterodawc6w, jak r6wnie2 pozyskanie

Srodk6w zewnQtrznych w postaci dotacji czy kredyt6w. Istotne znaczenie maj4 korzySci

spoleczne przeiawiajqce siq w rozwoju osobowym, zapobieganiu marginalizacii i izolacji

spolecznei. Pod wplywem turystyki nastQpuie te2 ksztaltowanie toZsamoSci kulturowei
przejawiajqce siq w poszukiwaniu i upowszechnianiu 162norodnych element6w kultury,

w tym produkt6w tradycyjnych, kt6re do swojei oferty wprowadzila wiqkszoSi objqtych

badaniami kwaterodawc6w. Autentyczne zaanga2owanie w rozw6j ,,malei oiczyzny"

przejawia siq r6wnie2 w zapobieganiu degradacii Srodowiska przyrodniczego.

Respondenci wysoko ocenili rolq Srodowiska przyrodniczego w rozwoju turystyki, a

inicjatywy kwaterodawc6w w zakresie ochrony Srodowiska wskazuj4 2e podejmowane

s4 praktyczne dzialania w celu odpowiedzialnego wykorzystywania tego waloru. Trudno

mierzalnym, ale istotnym przejawem wplywu turystyki na rozw6j szczeg6lnie obszar6w

peryferyinych jest rozprzestrzenianie siq innowacji, kt6rych 2r6dlem s4 zar6wno

tury6ci, jak i wiejscy kwaterodawcy.
Druga hipoteza zakladala, 2e istnieje zale2noSi miqdzy potencialem turystycznym

a rozwoiem funkcji agroturystycznei. Przeprowadzone badania wykazaly,2e istniala

statystycznie istotna zale2no56 miqdzy potencialem turystycznym a rozwoiem funkcji
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agroturystycznej i byla ona silniejsza w 2006 roku. Wainym elementem potencialu

turystycznego s4 walory turystyczne. Wszyscy wiejscy kwaterodawcy podkre6lali ich

rangQ oraz wskazywali na r62ne formy ich wykorzystania w ramach oferty czasu

wolnego skierowanej do turyst6w. Slabsza zaleLno6t w 20t2 roku Swiadczy o tym, Ze

lcwaterodawcy dostrzegli i potrafili wykorzystad inne atuty obszaru, w tym tradycyjne

rolnictvvo, zwyczaie i obrzqdy lokalnej ludnoSci, produkty lokalne i tradycyjne, ale

r6r'r'nie2 wlasnq wiedzq, umieiqtno6ci i innowacyjnoSi.

Trzecia hipoteza zakladala, Le g)6wn4 szans4 rozwoju turystyki na wiejskich

obszarach peryferyjnych jest kapital ludzki, a barier4 brak sp6jnej i innowaryjnei
polityki turystycznej. 0ddalenie obszar6w peryferyjnych od gl6wnych rynk6w
emisyinych turystyki sprawia, 2e wla6ciciele obiekt6w turystycznych zmuszeni s4 do

wiqkszego, ni2 w przypadku innych obszar6w, wysilku w zakresie pozyskania klient6w

oraz uatrakcyjnienia oferty pobytu, co potwierdzily przeprowadzone badania.

ZauwaZono jednak niedostatek dzialari w zakresie polityki turystycznei, szczeg6lnie na

poziomie lokalnym. Wprawdzie w wiqkszo6ci analizowanych strategii rozwoju

lokalnego turystyka zostala uwzglqdniona, ale dokonane zapisy s4 schematyczne, brak w
nich innowacyjnego podeiScia do gospodarki turystycznei. Tymczasem, iak wykazaly

badania, zar6wno wiejscy kwaterodawcy, jak i pozostali mieszkafcy gmin postrzegali

samorzqd lokalny jako gl6wny podmiot odpowiedzialny za intensyfikacjq funkcji

turystycznej. Zaufanie to powinno motywowad wladze lokalne do formutowania i
realizacji bardziej przemy6lanej, uwzglqdniaj4cei potrzeby spolecznoSci polityki

turystyczneJ.

Przeprowadzone badania daj4 podstawq do sformulowania wniosk6w o

charakterze poznawcrym, metodycznym i aplikacyinym.
Rozw6j turystyki wieiskiej ma vvymiar ekonomiczno-spoleczny. Z jednej strony
pozwala na tlvorzenie nowych mieisc pracy i pozyskiwanie dodatkowego

dochodu, a z drugiej na: zachowanie tradycyjnego rolnicBva, zapobieganie

migracjom do miast, wzbogacenie obszaru recepcyjnego o nowe rozwiqzania,

poprawq poziomu wiedzy mieszkaric6w, utrzymanie i odtworzenie

tradycyjnych zawod6w, zagospodarowanie i poprawQ estetyki oraz

rewitalizacjq terenu. Wymienione korzySci se na tyle istotne, 2e powinny

skloni6 decydent6w do wiqkszego zaanga2owania w rozw6j turystycznej

funkcji obszar6w wieiskich. Korzy5ci te s4 szczeg6lnie wa2ne w odniesieniu do

teren6w przygranicznych i peryferyinych, kt6rych rozw6j jest utrudniony.

Konieczne s4 dalsze poglgbione badania nad optymalnym kierunkiem rozwoju

funkcii turystycznej na tych obszarach.

Dla prawidlowego planowania rozwoju gminy konieczne iest rozpoznanie

opinii lokalnych mieszkaic6w i uwzglgdnienie ich w dokumentach

strategicznych. Sam zapis nie warunkuje sukcesu i nie ma bezpo6redniego

wptyvuu na intensyfikacjg funkcji turystycznei. Zadaniem wladz lokalnych jest

stymulowanie lokalnej przedsiqbiorczo6ci i innowacyjno3ci, co prowadzi do

poprawy konkurencyjnoSci danego obszaru.
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3. Konieczne jest monitorowanie czynnik6w zakl6caj4cych rozw6j turystyki, tj.
barier, kt6re napotykaj4 potencialni i aktualni kwaterodawcy. Zadanie to
powinno by6 realizowane w ramach wsp6lpracy samorzqdu lokalnego,

organizacji branZowych i o5rodk6w doradztwa rolniczego.
Z uwagi na to, Ze skutki rozwoju turystyki poza pozytywnymi mog4 mief teZ

charakter negatywny, konieczne sE opracowanie i realizacja dzialait
prewencyjnych oraz koryguj4cych dla zmarginalizowania ziawisk
negatywnych. Dzialania te powinny byi efektem wsp6lnie wypracowanych
rozwi4zafi organizacji skupiajEcych kwaterodawc6w [stowarzyszef
agroturystycznych, lokalnych grup dzialania, lokalnych organizacji
turystycznych]. Wsparciem merytorycznym powinny slu2yd instytucje
doradcze oraz edukacyjne, w tym oSrodki akademickie.

Z uwagi na rosn4cE konkurencjq oraz zmiany potrzeb turystycznych nale2y
podejmowai dzialania zmierzajqce do popravvy konkurencyjnoSci
prowadzonych uslug. Dotyczy to szczeg6lnie uslug w zakresie animacii czasu

wolnego. Zadanie to moZna realizowa6 poprzez wsp6lpracq r62nych
podmiot6w, np. w formie klastr6w obejmuj4cych szlaki lub produkty sieciowe.

Wa2ne jest monitorowanie poziomu satysfakcji obslugiwanych turyst6w oraz

rozpoznanie potrzeb potencjalnych go6ci. W realizacji tego zadania pomocna

bytaby wsp6lpraca z o6rodkami naukowymi, a szczeg6lnie uczelnianlrmi
ksztalc4cymi i prowadz4cymi badania w zakresie turystyki.
Istnieie potrzeba udoskonalenia metodyki pomiaru rozwoiu lokalnego. Liczba

dostqpnych, wiarygodnych zmiennych diagnostycznych przydatnych w
dokonaniu takiego pomiaru jest niewystarczai4ca. Wymaga to wzbogacenia

lisry danych statystyki publicznej.

Rozbie2no6ci pomiqdzy korelacjq opracowanych i przyjqtych wskaZnik6w a

wynikami badari ankietowych wskazuiE, 2e dokonuj4c oceny poziomu rozwoiu
i formuluj4c nmioski, nale2y wykorzystai r6Lne sposoby pomiaru

uwzglqdniaj4ce dane iloSciowe i jako6ciowe.

Istnieje potrzeba wsp6lpracy badaczy reprezentujecych r62ne oSrodki

akademickie i dyscypliny naukowe w celu opracowania wsp6lnej metodyki

badari. Pozwoliloby to na dokonywanie analiz por6wnawczych oraz uzyskanie

pelnego obrazu turystyki wiejskiei w Polsce i jej znaczenia w rozwoju
lokalnym.
W dalszych badaniach nale2y skupii sig na roli wsp6lpracy (np. w ramach

klastr6wJ w rozwoju turystyki wiejskiei i zale2no6ci pomiqdzy t4 wsp6lpracq a

rozwojem terytorialnych iednostek lokalnych. Korzystne byloby teL
uwzglqdnienie w badaniach zale2noSci miqdzy rozwojem funkcii turystycznej, a

popytem na uslugi turystyczne, szczeg6lnie popytem potencjalnym. Badania

tego typu nale24 do rzadkofci, s4 prowadzone na malych pr6bach w kr6tkim
przedziale czasowym. Korzystne byloby te2 okre6lenie trend6w w rozwoju
popytu na uslugi turystyki wiejskiei, co wymaga badafl dynamicznych na
pr6bach reprezentatywnych.

7.
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Podsumowu.l4c, wklad do nauki poddanego ocenie gl6wnego osi4gniqcia

naukowego sprowadza siq do:

1. Wskazania przydatnoSci teorii rozwoju endogenicznego i teorii regionu ucz4cego

siq dla obja6nienia roli turystyki w rozwoju peryferyjnych gmin wiejskich.

2. Uporz4dkowania terminologii obejmujqcej tereny przygrainiczne i peryferyine'

3. Zaproponowania nowych definicji turystyki wiejskiej i agroturystyki z

perspektpvy poda2y i popytu turystycznego.

4. 0kreSlenia teoretycznych podstaw rozwoiu wiejskich gmin przygranicznych o

cechach peryferii.
5. Rozpoznania czynnik6w rozwoju gmin wiejskich wschodniego pogranicza Polski.

6. Dokonania przeglqdu, zaproponowania metodyki oraz dokonania pomiaru

poziomu rozwoju lokalnego na terenie wschodniego pogranicza Polski.

7. Dokonania przegl4du, zaproponowania metodyki oraz dokonania pomiaru

potencialu turystycznego oraz funkcii agroturystycznej gmin wschodniej Polski.

8. Zaproponowania metodyki badari roli turystyki w rozwoju lokalnym gmin

wiejskich.
9. Rozpoznani a zaleLno(;ci miqdzy poziomem potencialu turystycznego a funkcj4

turystycznE i agroturystycznE.

1.0. Rozpoznania szans, barier oraz pozytywnych i negatywnych skutk6w rozwo)u

turystyki na terenie gmin wiejskich wschodniego pogranicza Polski.

11. Zidentyfikowania i oceny dzialari prowadz4cych do poprawy konkurencyjnoSci

turystycznej badanego obszaru.

12. Rozpoznania roli granicy w rozwoiu funkcji turystycznei.

13. Podjqcia problematyki rzadko podejmowanej w badaniach naukowych.

4, Om6wienie pozostalych osi4gniqd naukowo'badawczych

4,1. Problematyka badawcza

0d pocz4tku pracy naukowei skoncentrowalam siq na zagadnieniach zwi4zanych z

turystykE, a szczeg6lnie turystyk4 wiejskq i agroturystyk4. Problematyce tej

poSwiqcilam dysertacjq doktorsk4 [pierwsza o tei problematyce w SGGW, tytul
I|warunkowania rozwoju agroturysqtki na przykladzie Doliny Bugu, obrona 2001 r.l. Z

uwagi na to, Ze turystyka nie stanowi odrqbnei dyscypliny naukowei, m6j dorobek

naukowy ma charakter interdyscyplinarny, z przewag4 dyscypliny ekonomia, a

szczeg6lnie ekonomii rozwoju, ekonomii behawioralnej i ins$rtucjonalnej.

Moje zainteresowania badawcze koncentrujq siq przede wszystkim na

problematyce mieszcz4cej siq w trzech obszarach, tj.:

1, Turystyka w rozwoiu regionalnym i lokalnym'
2. Rynekuslug turystycznych.
3. Konkurencyino3d turystyczna produkt6w i obszar6w recepcii turystycznei.
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Wyniki podiqtych przeze mnie badai zostaly zaprezentowane na konferencjach oraz

opublikowane z zeszytach navkowych i monografiach wieloautorskich'

W ramach pierwszego obszaru badawczego podiqlam problematykq zale2no6ci

migdzy turystyk4 a rozwojem iednostek terytorialnych, kt6r4 mo2na analizowad

dwutorowo. Z iednej strony turystyka moi,e byi i czQsto iest czynnikiem rozwoiu, a z

drugiej jego przejawem. Zagadnienia te podejmowalam w swoich badaniach od 2003

roku i zostaly one opublikowane m.in. w monografiach: Mieisce turystyki w strategii

rozwoju lokalnego na prrykladzie wybranych gmin (pozycia 4'4 w zal4czniku 3),

Turystyka jako element rozwoju lokalnego (5.9), Rural tourism in the development on the

eastern periphery of Polond (4.23) oraz Znaczenie agroturystyki w rozwoiu obszardw

wiejskich (4.29). Badania prowadzilam przede wszystkim w gminach wiejskich, w

kt6rych funkcja turystyczna uzupelnia funkcjq rolniczq, co powoduie, 2e okreSlenie

wplywu na gospodarkg lokaln4 jest trudne i wymaga r6wnoczesnego wykorzystywania

badari iloSciowych i iako6ciowych.
Zrealizowane przez mnie badania w tym obszarze pozwolily na okreSlenie

pewnych tendencji i prawidtowoSci. Zar6wno samorz4d lokalny, jak i mieszkafcy wsi

postrzegaj4 turystykQ jako wa2ny kierunek rozwoju lokalnego, o czym pisalam m.in. w
monografiach: Miejsce turystyki w sffategii rozwoju lokalnego na przykladzie wybranych

gmin (4.4), Turystyka wiejska jako przyklad dywersyfkacii funkcii obszar6w wiejskich na

przyktadzie gminy P4aska (4.9) oraz Turystyka jako element rozwoiu lokalnego (5.9J Rural

tourism in the development on the eastern periphery of Poland (4.23), Mieisce turysQtki w

strategii rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu bialobrzeskiego (5't3). Bardzo czqsto

turystyka jest eksponowana w strategiach jako swoiste antidotum na r62ne problemy

Srodowiska lokalnego [bezrobocie, migracje, rozw6i monofunkcyjny itp.). Niestety, iest
to najczqsciej podeiScie zyczeniowe, rzadko znajduj4ce potwierdzenie w rzeczywistoSci.

Czqsto brak jest przelo2enia zapis6w strategii na konkretne dzialania, na co zvwacalam

uwagq w m.in. w publikacji RoIa samorzqdu lokalnego w rozwoju turystyki wieiskiei

[5.32). W du2ym stopniu wynika to z trudno6ci w dostrze2eniu i wla6ciwym

oszacowaniu wplywu turystyki na gospodarkq lokaln4' Typorvy dla turystyki efekt

mnoZnikowy jest rzadko identyfikowany przez decydent6w Co wiqcei, r6wnie2

stosowane miary rozwoju funkcji turystycznej s4 niedoskonale i majq bardzo

ograniczone zastosowanie w turystyce wiejskiej. Zwr6cilam na to uwagQ w artykule pt.

Funkcja turystyczna wschodniej Polski - pomiar i instrumenty wsparcia (pozycia 4.22),

kt6ry zaprezentowalam na XIX Kongresie Stowarzyszenia Ekonomist6w Rolnictwa i

Agrobiznesu. W publikacji tei zaproponowalam r6wnie2 wlasny spos6b pomiaru funkcji

agroturystycznej z wykorzystaniem trzech wskafnik6w, w kt6rych uwzglqdnilam liczby:

mieszkaric6w wsi, miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych, turyst6w
w tych gospodarstwach oraz udzielonych nocleg6w.

Realizowane przeze mnie badania wykaza\,2e mieszkaricy wsi identyfikui4 wiele

korzy6ci ekonomicznych i pozaekonomicznych rozwolu turystyki wiejskiei, co

analizowalam w publikacjach Turystyka wieiska szansq rozwoju wschodnich teren6w

przygranicznych na przykladzie wybranych gmin (1.2) oraz Mieisce agroturystyki w
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rozwoju gminy w ocenie jej mieszkaficdw (5.29), a do najwa2niejszych nale24 poprawa

bezpieczeristwa ekonomicznego rodzin, rozszerzanie horyzont6w i samoksztalcenie

dziqki kontaktom z innymi ludZmi, poprawa estetyki najbliZszego otoczenia.

Kwaterodawcy mai4 teZ duZe zaufanie do wladz lokalnych i pracownik6w o6rodk6w

doradztwa rolniczego fpozycie 1.2,5.32,5.35), chod znajomo66 zapis6w strategii iest
ograniczona (pozycia 5.32). Z moich badari zaprezentowanych m.in. w publikacji pt'

Farm advisory services as the institutional determinants of rural tourism development

[pozycja 5.35J wynika,2e oSrodki doradztwa rolniczego (0DR) bardzo dobrze odnajdujq

sig w zmieniaj4cei siq rzeczywisto3ci i dopasowuj4 zakres swoich uslug do oczekiwarl

odbiorc6w. Pracownicy ODR przestali byi ,,agitatorami" poszukuj4cymi lokalnych

lider6w agroturystyki, jak to bylo na pocz4tku lat 90. XX wieku, a stali siq partnerami w

relacjach z klientami-uslugodawcami turystyki wiejskiej. Sami kwaterodawcy w coraz

wiqkszym stopniu polegaj4 na wlasnei wiedzy, umiejqtnoSciach i wsp6lpracy z innymi

uslugodawcami [w ramach lokalnych grup dzialania - LGD, lokalnych organizacji

turystycznych - LOT, rzadziej stowarzyszeri agroturystycznych]. Od pracownik6w

oSrodk6w doradztwa rolniczego i samorz4d6w lokalnych oczekuj4 konkretnej pomocy

w wybranych obszarach, a nie - iak w latach 90. )fi w. - rozwi4zywania wszystkich

problem6w.

Rolq turystyki w rozwoiu terytorialnym mo2na analizowai w kontek6cie r62nych

koncepcji rozwoju, co stalo siq przedmiotem moich rozwaLait w publikacji Rural

Tourism vs Selected Economic and Regional Development Theories (pozycia 5.41). Wiele

element6w uwzglqdnionych w badaniach, np. motywy podejmowania decyzji o

rozpoczqciu dzialalnosci turystycznej, wiedza i umiejqtnosci niezbqdne do rozwoju

turystyki, wptyw turystyki na spolecznosi lokaln4 oraz relacje miqdzy turystami,

kwaterodawcami i pozostalymi mieszkafcami wsi, stanowi przedmiot zainteresowania

ekonomii instytucjonalnej. Z uwagi na specyfikq obszaru wschodniej Polski dokonalam

teZ potwierdzenia przydatnoSci teorii rozwoju endogenicznego do obja6nienia

wykorzystania potencialu turystycznego i zasob6w endogenicznych obiekt6w turystyki

wieiskiei i ich otoczenia zar6wno w odniesieniu do przeslanek rozwoiu tej dzialalnoici,
jak i zakresu Swiadczonych ushtg (Turystyka wieiska w kontek1cie teorii rozwoju

endogenicznego - pozycia 4.38).

Drugi gl6wny obszar badaczy zostal po6wiqcony rynkowi turystycznemu i

ziawiskom na nim zachodz4cym zar6wno po stronie podairy, jak i popytu turystycznego.

Z iednej strony podjqlam w badaniach problematykq czynnik6w decydui4cych o

podjqciu i zmianach w dzialalno6ci turystycznei, a z drugiel przeslanek wyboru

konkretnego obiektu, obszaru oraz turystyki wieiskiej i agroturystyki iako formy

wypoczynku. Problematyka ta mie6ci siq w obszarze zainteresowaf ekonomii

behawioralnej. Pomimo swojei dlugiei historii koncepc.ia ta nie traci na znaczeniu, co

wiqcej - coraz bardziej popularne holistyczne podej6cie do czlowieka sprawia, 2e

zyskuje na popularno6ci. Przedmiotem moich badari w tym obszarze sq przede

wszystkim determinanty sklaniaj4ce turyst6w do uprawiania turystyki, a szczeg6lnie

turystyki wiejskiej. Badania byly przeprowadzone w5r6d wypoczywajqcych w

T4
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gospodarstwach agroturystycznych i opublikowane m.in. w nastqpuj4cych pozycjach:

Znaczenie rozwoju agrotutystyki w zaspokajaniu potrzeb klientiw (na przykladzie

regionu nadbuiariskiego) (pozycja 4.3) Atrakcyinoit turystyczna Ziemi Horodelskiej w

opinii turyst1w (5.2L), Turystyka jako forma spqdzania czasu wolnego na przykladzie

tutyst1w w gminie Giby (5.23), Turystyka wiejska jako forma wypoczynku mieszkaricdw

miast (na przykladzie turyst1w wypoczywajqcych w wybranych gminach wschodniego

pogranicza Polski) - (4.1,4). Z badari wynika, 2e poza przyrod4 gl6wnym elementem

sklaniaj4cym do restytucji popytu turystycznego byly kontakty z uslugodawcami, a w
przypadku os6b korzystaj4cych po raz pierwszy z ofer$ agroturystycznej o wyborze

konkretnego gospodarstwa decydowala cena. Wiod4cym Z16dlem informacji o obszarze

recepcii turystycznei i konkretnym obiekcie byli rodzina i znajomi.

Badania dotycz4ce popytu turystycznego obejmowaty r6wnie2 inne rodzaje

turystyki, np. weekendow4 (Ziemia Otwocka jako obszar recepcyiny turystyki
weekendowej - 5.18J, ieidzieck4 (Turystyka jeidziecka jako forma turystyki

kwalifikowanej - 4.2\) czy jidysz-kulturow4 (Warszawa jako obszar recepcji rurysryki
jidysz-kulturowej - 4.37). Badania v'rykazaly,2e turySci poszukuj4 oryginalnych

produkt6w turystycznych, w kt6rych walory przyrodnicze i antropogeniczne s4 tylko
jednym z wielu element6w wykorzystywanych do organizacji czasu wolnego. Jako

gl6wnq barierq wskazywali niewystarczaj4cq informacjq i promocjq.

Dostrzegaj4c niedostatek badai nad popytem potencjalnym, podjqlam w swoich

badaniach r6wnie2 ten watek i znalazl on swoje odzwierciedlenie w nastqpui4cych

publikacjach: Potrzeby w zakresie agroturystyki wir6d mieszkaficiw aglomeracii

warszawskiej (5.15), Determinanty popytu mieszkafic6w Warszaw na uslugi

agroturystyczne (4.30), Turystyka wiejska jako forma spqdzania czasu wolnego

mieszkaric1w wschodniej Ukrainy - przyklad obwodu sumskiego (4.3I), Agritourism as a

form of recreation for students [5.38J. Wyb6r mieszkafic6w aglomeracii warszawskiei
jako populacji do badari nad popytem potencjalnym byl celowy i wynikal przede

wszystkim z tego, Ze iest to gl6wny obszar emisji ruchu turystycznego' Badania

przeprowadzone w5r6d mieszkafc6w Warszawy w r62nych okresach (2005 r. - pozycia

5.15, 2012 r. - pozycja 4.30) dostarczyly ciekawych wniosk6w. Wskazaly na

stereotypowe postrzeganie wsi, poprzez pryzmat ciszy, spokoju i niskiego standardu

sanitarnego. Bez wzglqdu na wiek respondent6w argumentem, kt6ry wptyn4lby na ich

decyzjq o skorzystaniu z tej formy wypoczynku, bylaby oferta aktyvunego spqdzania

czasu.

Badania popytu potencialnego dotyczyly r6wnie2 innych form turystyki, np.

kulinarnei, kt6rei rozw6j w ostatnim czasie iest odpowiedziq na trendy konsumenckie

zwi4zane z gotowaniem, poszukiwaniem oryginalnych smak6w i tradyryjnych
produkt6w oraz preferowaniem diet selektywnych (Kulinarne produkty sieciowe

Warszawy - moiliwoici rozwoju - 5.361 oraz niskokosztowej, kt6ra jest odpowiedziE na

trend ,,slow life" (Budget travel and consumer trends introduction - 5.40). Z badait
wynika, 2e turystyka niskokosztowa kojarzy siq przede wszystkim z tanim transportem,
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a jej zaletq jest nie tylko niski koszt, ale r6wnie2 nowe do6wiadczenia i swoboda
organizacyjna.

W ramach drugiego obszaru badawczego podjqlam w ostatnim czasie
problematykq popytu turystycznego mieszkaric6w wsi. Ten obszar jest bardzo slabo
rozpoznany, a w mojej ocenie ciekawy. Zmiany w rolnictwie i zagospodarowaniu
obszar6w wiejskich sprawiaj4, 2e ewolucji ulegaj4 potrzeby mieszkaj4cei tam ludno6ci.
WieS fszczeg6lnie miejscowoSci poloZone w sqsiedztwie duZych miast] stala siq te2
atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla ludnoSci miejskiej. Krajobraz wiejski w pobli2u
du2ych miast ulega dynamicznym przeobra2eniom, przeksztalcaj4c siq z rolniczego w
mieszkalny. Ciekawym obszarem badari byloby wiqc rozpoznanie potrzeb i co za tym
idzie zidentyfikowanie determinant popytu turystycznego zar6wno rdzennej ludno6ci
wiejskiej, iak i ludnoSci naplywowej. Pierwsze badania z tego zakresu przeprowadzilam
w 2074 roku, wyniki zaprezentowalam na konferencji naukowej nt Rolnicwrto,
gospodarka iywnoiciowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii europejskiej zorganizowanej
przez WNE SGGW, IRWiR PAN, IUNG w 2014 roku, a tekst artykulu zostat opublikowany
w Rocznikach Naukowych Ekonomii Rolnictlva i Rozwoju 0bszar6w Wiejskich 201,4,T.
1-0'l-, nr 2 (Aktywnoi1 turystyczna mieszkafic6w wsi w kontekicie przemian spoleczno-
-gospodarcrych - rzeczwis? i potencjalny popyt turys\)czny mieszkartcdw wsi - 4.32). Z

danych statystyki publicznej wlrnika, 2e aktywnosi turystyczna mieszkaric6w wsi jest
ni2sza od Sredniej krajowej. Przeprowadzon e przeze mnie badania empiryczne
pokazujq,2e mieszkaricy badanych wsi deklarowali w wigkszoSci chqi uczestniczenia w
wyjazdach turystycznych, przy czym utrzymui4cy siq ze 2r6det pozarolniczych
preferowali wylazdy dluZsze ni2 utrzymuj4cy siq z rolnictwa. Gl6wn4 barier4, w ich
ocenie, byl brak w najbliZszym otoczeniu podmiot6w (biur podr62y) organizuj4cych
tego typu vrylazdy. Wyniki badai znajdui4 potwierdzenie w obserwacjach spolecznoSci

wiejskiej, kt6ra chQtnie uczestniczy w pielgrzymkach organizowanych w parafiach lub
innych wyiazdach, organizowanych np. z funduszy soleckich. Problematyka ta jest na
tyle interesuj4ca, 2e sklonila mnie do kontynuowania badari w tym obszarze.

Poza stron4 popytowe w badaniach rynku turystycznego zajmowalam siq r6wnie2
analiz4 uwarunkowah rozwoju poda2y turystyki wieiskiej oraz mo2liwoici rozwoju
funkcji turystycznej na obszarach wiejskich, co znalazlo odzwierciedlenie w
pubfikacjach: Mo2liwoici Wkorzystania doiwiadczeri Unii Europejskiej w rozwoju
agroturysq)ki w Polsce (5.6.), Instrumenty finansowe wspieraiqce ronv6j turystyki na
obszarach wiejskich {5.t4), Agroturystyka w Polsce - stan i czynniki rozwoju (4.7),
Czynniki rozwoju agroturystyki w Polsce (4.8), Rierunki rozwoju ogroturystyki w Polsce i
w wybranych krajach europejskich (5.25). Z moich badari wynika 2e podobnie, jak w
przypadku popytu turystycznego, tak i w przypadku podaZy turystycznei na jej rozwlj
wptywaj4 czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne. Dostqpne Srodki z program6w
krajowych i miqdzynarodowych pozwalaj4 na poprawg infrastruktury. Niewystarczaj4cy
jest nadal zakres integracji poziomej (pomiqdzy kwaterodawcamiJ i pionowej (np. z

biurami podr62y).
Przedmiotem zainteresowaf badawczych w ramach trzeciego obszaru jest

konkurencyjnoS6, zagadnienie niezwykle zloione i Sci6le zwi4zane z rozwojem
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jednostek terytorialnych. Z jednej strony moZna analizowad konkurencyjnoSi jednostek

terytorialnych, kt6re stanowiA swoiste destynacie turystyczne, produkt6w

turystycznych oraz okre6lonych form spgdzania czasu wolnego w stosunku do innych.

MoZna te2 poddai badaniom rolq turystyki w poprawie konkurencyino6ci danego

obszaru. W moich zainteresowaniach badawczych staralam siq rozpoznad czynniki,

kt6re decyduj4 o konkurencyjnosci agroturystyki iako formy spqdzania czasu wolnego,

czemu poswiecilam opracowanie pt. Agroturystyka - konkurencja czy substytut

komercyjnych produktdw turystycznych w Polsce (pozycia 5l7') oraz konkurencyjno5ci

produktu turystyki wiejskiej (Konkurencyjnoit produktu turystyki wiejskiei w opinii

turystdw - pozycja 4.16) r6wniei dla grupy odbiorc6w, kt6ra z turystyk4 wieiskE rzadko

fest kojarzona (Moiliwoici wykorzystania metody SERVQUAL w poprawie

konkurencyjnoici ofery agroturystycznei dla student6w - pozycia 4.33). W tym

przypadku zastosowalam rzadko stosowanE w badaniach naukowych metodq servqual i

dokonujEc iej modyfikacji, pozytywnie zweryfikowalam przydatno66 w badaniach

oczekiwari dotycz4cych produktu agroturystycznego. Moie badania vtykazaly teL,

niestety, Ze pozycia konkurencyjna turystyki wiejskiei jako formy spqdzania czasu

wolnego oraz konkretnych produkt6w turystyki wieiskiej bazuie przede wszystkim na

walorach przyrodniczych i niskiei cenie Swiadczonych uslug' Wyniki te znalazly

potwierdzenie w badaniach innych autor6w. Jest to sytuacia niekorzystna. Nawi4zuj4c

do diamentu M. Portera mo2na postawit. tezg, 2e rozw6l turystyki wiejskiei bazuie

przede wszystkim na uwarunkowaniach czynnikowych, co stanowi istotne ograniczenie.

Zderydowanie zbyt male znaczenie mai4 nadal uwarunkowania popytowe oraz sektory

powiqzane i wspomagajqce. Wprawdzie kwaterodawcy zmierzai4 do integracii

wysilk6w i wsp6lpracy, np. w ramach klastr6w lub produkt6w sieciorvych, ale dzialania

te sq w poczEtkowym etapie rozwoiu. W moiej ocenie konieczna jest poprawa jako3ci

ofert wypoczynku na wsi i konkurowanie z jej uwzglqdnieniem. Problematyka ta byla

podejmowana przeze mnie wielokrotnie i opublikowana w nastqpui4cych

opracowaniach: Znaczenie jako1ci produktu turystycznego (5'7), lako36 w agroturystyce

- wybrane zagadnienia [5.16), Jakoit jako determinanta konkurencyinoSci agroturystyki

[4.25]. Badania wykazaly konieczno66 popralvy jakoSci technicznej i funkcionalnel oraz

bardzo ograniczon4 przydatno6i obecnego systemu nadzorowania poziomu jako6ci w

turystyce wiejskiej [systemu kategoryzacii wieiskiei bazy noclegowej).

w obszarze konkurencyjnosci przeprowadzilam tez badania jakosciowe dotycz4ce

wptywu turystyki na konkurencyjnosd danego obszaru, a wyniki zostaty opublikowane

w nastQpujEcych opracowania ch: Turystyka wieiska w poprawie konkurencyino{ci terenu

wschodniego pogranicza Polski (4.17), Rural tourism in competitiveness improvement of

selected communes in the Podlaskie province (4.t9), Konkurencyinoit Polski Wschodniej

jako destynacji turystycznej w ocenie sluchaczy l|niwersytetu Trzeciego wieku SGGW

[4.28). Badania te wykazaly,2e turystyka mo2e wp]ywa6 na poprawQ konkurencyjnoSci

jednostek terytorialnych, co iest zwi4zane przede wszystkim z promoci4 i budowaniem

pozytywnego wizerunku tego terenu.

Coraz czqsciej elementem potencialu turystycznego s4 produkty tradycyjne i

regionalne, co jest zwi4zane z trendem konsumenckim polegaj4cym na poszukiwaniu
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autentyczno6ci i powrocie do tradycji. Zagadnieniu temu poSwiqcilam opracowanie pt.

Regional products in building competitive potential of tourism in the Eastern borderland of
Poland (pozycia 5.28J. Badania wykazaty, 2e produkty tradycyjne stanowi4 waZny

element potencjalu danego obszaru, kt6ry dotychczas nie byl wystarczaj4co

wykorzystywany.

Jak pokazaly badania prowadzone w pierwszym obszarze, w dokumentach

strategicznych rozw6i turystyki jest zwykle korelowany z walorami turystycznymi

[przyrodniczymi i antropogenicznymi]. Dlatego te2 w badaniach podjqlam pr6bq

weryfikacji, w jakim stopniu wiod4cy walor antropogeniczny, jakim s4 zamki, wplywa

na poprawQ konkurencyjnoSci obszaru wojew6dztwa warmiflsko-mantrskiego. (Zamki

jako ir1dlo przewag konkurencyjnoici tutystycznei wojew6dztwa warmirisko-

-mazurskiego - pozycja 4.35J. Uzyskane wyniki byly zaskakuj4ce, nawet bowiem dla

os6b zwiedzaj4rych zamki byly one przede wszystkim dodatkow4, a nie wiodEcq

atrakci4 turystycznA. Biorqc pod uwagq fakt, 2e obok jezior jest to gl6wny identyfikator

tego wojew6dztwa, mo2na postawii tezq,2e iest to potencial nie w petni wykorzystany.

Dotychczasowe do6wiadczenia badawcze w tym obszarze sklaniaj4 mnie do ich

konrynowania.
We wszystkich obszarach badawczych du2o miejsca poSwiqcilam wschodniej

Polsce. Elementem wsp6lnym tego obszaru iest przygraniczne polo2enie, ale

zr6Znicowane sq poziom i kierunek rozwoju produkcji rolniczej, poziom potencjalu

turystycznego oraz funkcia turystyczna. Dziqki wsparciu ze Srodk6w UE iest to tei
obszar intensywnych zmian, kt6re nale2y rozpoznat.

Efektem prac badawczych, kt6re realizowalam w ramach wymienionych obszar6w

s4:

1. Okre6lenie przydatnoSci wybranych teorii ekonomicznych do obia6nienia

powstawania i ronvoiu lokalnei gospodarki turystycznei' Badania wykazaly, 2e

koncepcja rozwoju endogenicznego jest przydatna w ocenie wykorzystania potencialu

turystycznego i zasob6w endogenicznych obiekt6w turystyki wieiskiej i ich otoczenia,

zar6wno w odniesieniu do przeslanek rozwoju tej dzialalno6ci, jak i zakresu

Swiadczonych uslug. Z kolei w objaSnianiu komercjalizacji produkt6w turystycznych ma

zastosowanie teoria regionu uczqcego siq.

2, Zaproponowanie metodyki badania determinant popytu rzeczywistego i
potencialnego na uslugi turystyki wieiskiei.
3. Opracowanie metodyki pomiaru podaiy turystyki wieiskiei otaz
uwarunkowari i skutk6w jei rozwoiu'
+, Zaproponowanie metodyki pomiaru funkcii agroturystycznei obszar6w

wieiskich, Problemy z oszacowaniem wplywu turystyki na sferq gospodarczo-

spoleczn4 Srodowiska lokalnego sprawiajq, 2e poza badaniami ilosciowymi konieczne

iest stosowanie badari jako6ciowych i ciqgle doskonalenie metodyki tych badaf, co

znalazlo siq w obszarze moich zainteresowari. Istnieje teZ potrzeba doskonalenia metod

pomiaru rozwoiu funkcji turystycznei i agroturystycznej. Propozycjq takiego miernika

zaproponowalam i wykorzystalam w swoich badaniach
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5. Zweryfikowanie przydatnosci metody servqual do badania

konkurencyinoSci agroturystyki iako formy spqdzania czasu wolnego.

6, Opracowanie metodyki pomiaru lsptylvu turystyki na Srodowisko lokalne

oraz iej werflikacja,
7, Zaproponowanie sposob6w pomiaru konkurenryinoSci uslug

agroturystycznych. Pozycia konkurencyjna przedsiqbiorstlv turystycznych

dzialajqqch w zakresie turystyki wiejskiej oraz gospodarstw agroturystycznych

powinna byi mierzona r6wnie2 miernikami pozaekonomicznymi [lojalnoSci4 klient6w,

oryginalnoSci4 produkt6wl. W badaniach tych mo2na wykorzystyrvai mniei popularne

metody badacze, np. zastosowana przez mnie metoda servqual, kt6ra daje wiqksze

mo2liwoSci niZ np. badania ankietowe.

8, Rozpoznanie uwarunkowari rozwoiu turystyki wieiskiei i agroturystyki
oraz okreSlenie ich zmiany na przestrzeni lat (od 1999 do 20L6 r'). Moje badania

wykazuj4 ich du2e z162nicowanie w czasie i przestrzeni oraz dynamikq i istotn4, rosn4cE

rolq uwarunkowaf pozaekonomicznych. Zmianie ulegaj4 zar6wno uwarunkowania

poda2y, jak i popytu turystycznego.

9, Okre5lenie roli samorz4du lokalnego i o6rodk6w doradztwa rolniczego w
rozwoiu funkcii turystycznei obszar6w wieiskich. Badania wykazaly niewielkie

zaangainwanie wladz samorz4dowych sprowadzaj4ce siq do dokonania zapis6w w

strategiach rozwoiu oraz duLe zaanga2owanie pracownik6w o6rodk6w doradztwa

rolniczego. Eksponowanie turystyki w dokumentach strategicznych bez realnych dzialari

na rzecz rozwoju gospodarki turystycznei (poprzez doradztwo, inwestycje w

infrastrukturq, promocjq, edukacjq itp.) nie przynosi oczekiwanych rezultat6w. Z moich

badari wynika,2e lokalna spoleczno56 oczekuje od wladz lokalnych konkretnych dzialaf

i te oczekiwania w kolejnych latach ros4. Na przestrzeni lat ulegala zmianie rola oDR-

-6w, od inicjator6w i gl6wnych instytucii szkoleniowych na pocz4tku lat 90. do

partner6w [dla w]adz lokalnych, kwaterodawc6w i organizacii bran2owych) w realizacji

koncepcji rozwoju turystyki wiejskiej na danym obszarze. Dynamicznie powstajEce

stowarzyszenia agroturystyczne w latach 90. czy lokalne grupy dzialania w ostatnich

latach nie zdegradowaly istotnej roli ODR

10, Okre3lenie kierunk6w rozwoiu turystyki wieiskiej' Badania v'rykazui4' 2e

brak jest rvystarczajEcej sp6jnosci miqdzy oczekiwaniami turyst6w potencjalem

obszar6w wiejskich, wyposa2eniem pojedynczych obiekt6w oraz wiedz4 i

umiejQtnosciami ich wlaScicieli a przyjqtym kierunkiem rozwoju. Konieczne iest
opracowanie sp6jnego i czytelnego systemu typologii obiekt6w turystyki wiejskiei.

Dotychczasowe dzialania prowadzone w tym zakresie przez Polsk4 Federacjg Turystyki

Wiejskiej ,,Gospodarstwa Go6cinne" sq niewystarczaj4ce. W swoich opracowaniach

zaproponowalam typologiq uwzglqdniaj4cE stan podazy turystyki wiejskiej.

11, Rozpoznanie rzeczywistei roli walor6w turystycznych w rozwoiu podaiy

turystycznej i konkurencyino6ci obszar6w recepcii turystycznej, Walory

przyrodnicze i antropogeniczne s4 wa'nym elementem produktu turystycznego. W

publikaciach naukowych oraz dokumentach strategicznych traktowane s4 czqsto iako

element niezbqdny. Przeprowadzon e przeze
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tezy, Ze nie sE one warunkiem \4/ystarczai4cym dla rozwoiu podaZy turystycznej i
poprawy pozycji konkurenryjnej obszaru. Ich substytutem mog4 byd atrakcie stworzone

przez czlowieka [np. parki i wioski tematyczne, parki rozrywki].
L2. OkreSlenie wptywu turystyki na rozr,rr6i gmin wieiskich' Znaczenie turystyki
w rozwoju lokalnym wynika przede wszystkim ztego,2e dziqki umieigtnemu poi4czeniu

z rolnictwem, rzemioslem i r62nymi uslugami prowadzi do synergii. Gospodarstwa

agroturystyczne i inne obiekty turystyki wiejskiej sE nie tylko miejscem

samozatrudnienia i zbywania produkt6w z wlasnego gospodarstvua, ale czqsto s4

wl4czone w laricuch dystrybucji r6Lnych d6br i uslug wywarzanych przez lokaln4

spoleczno6i. Skala tego zjawiska nie iest w dalszym ciqgu rozpoznana. Z moich badari

wynika, Le poza korzySciami ekonomicznymi rozwoju turystyki spoleczno6i lokalna

identyfikuje te2 korzySci pozaekonomiczne, kt6re w jei ocenie s4 r6wnie waZne, a

czasem waZniejsze. 54 to przede wszystkim edukacia, budowanie lokalnei to2samo6ci,

zapobieganie migracii ludno6ci, rewitalizacja i zapobieganie degradacji zasob6w

materialnych, podtrzymanie i odtwarzanie mieiscowej tradycji.

13, Okre6lenie negatywnych skutk6w rozwoiu turystyki' Negatywny wplyw

turystyki na Srodowisko lokalne, choi opisywany w literaturze, w praktyce jest bardzo

czqsto nieuSwiadomiony lub ignorowany. Tymczasem turystyka mo2e powodowa6

skutki negatywne, w tym przede wszystkim: niekorzystne zmiany w zagospodarowaniu

przestrzennym (wyl4czenie 2yznych gleb z produkcji rolniczej i przeznaczenie ich na

rekreacjq), powstawanie enklaw turystycznych, tj. osiedli ,,drugich dom6w", kt6rych

wla6ciciele nie integrujE siq z lokalnq ludnoSciq, wzrost cen w sezonie turystycznym,

rozszerzanie siq zjawisk patologicznych (kradzieie, alkoholizm, prostytucjaJ, nadmierna

komercjalizacja kultury regionalnej, modyfikacja wzorc6w kulturowych na potrzeby

turyst6w, niszczenie Srodowiska przez samych turyst6w i infrastrukturq turystyczn4.

Zjawiska te sq szczeg6lnie widoczne w regionach typowo turystycznych. Rolq ins$rtucii

wspieraj4cych rozw6j tej formy dzialalnosci jest edukacja w zakresie identyfikowania i

zapobieganie negatywnemu oddzialpvaniu turystyki na gospodarkq, ludno66

autochtoniczn4 i Srodowisko przyrodnicze.

L4. OkreSlenie wptywu funkcii turystycznej na funkciq produkcyinq

gospodarstw rolnych. Rozw6i funkcji turystycznej w gospodarstwach rolnych

prowadzi do ograniczenia, a nawet zaniku produkcji rolniczej (wyjqtkiem sq

gospodarstwa agroekoturystyczne, w kt6rych tradycyine rolnictwo jest wiodqcE

atrakci4J. Dotyczy to gospodarstly rolnych o zr62nicowanych areale i intensyvynosci

produkcji rolniczej. Badania pozwolily te2 na zweryfikowanie istniej4cego w literaturze

podeiscia, 2e agroturystyka jest alternatywq dla matych gospodarstw, co nie znalazlo

potwierdzenia w moich badaniach. Decyzie o podiqciu dzialalno6ci agroturystycznej

podejmowali bowiem wla6ciciele gospodarstw o bardzo zr6Znicowanym areale.

15. Rozpoznanie naiwainieiszych element6w potencialu konkurencyinego

turystyki wiejskiei, Badania popytu i podaZy turystyki wieiskiej vvykazuj4, Ze mamy do

czynienia przede wszystkim z konkurencyjnoSciq cenowq, co jest ziawiskiem

niekorzystnym. Badania popytu wskazujq tez na potencial obszaru, czyli oddalenie od

2r6del halasu, kontakt z naturq. R6wnie2 z badafr nad popytem potencjalnym i
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rzeczywistym wynika, 2e konkurencyino6i turystyki wiejskiej, a szczeg6lnie

agroturystyki, powinna bazowad przede wszystkim na unikatowych i oryginalnych

zasobach polskiei wsi, w tym produktach tradyryjnych i regionalnych oraz ciekawych

formach spqdzania czasu wolnego. Obiekty turystyki wiejskiej majq podstawy do

konkurowania o klienta nie nisk4 cen4, a unikalnoSci4 i wysok4 jako6ci4 Swiadczonych

uslug. Konieczne iest opracowanie takiego systemu oceny jakosci obiekt6w turystyki

wiejskiej, kt6ry bgdzie uwzglqdnial oczekiwania odbiorc6w i specyfikq tej formy

wypoczynku.
16, Okre6lenie profilu turysty korzystaiqcego z uslug agroturystycznych' W

opracowaniach naukorvych powielany jest stereotyp, 2e agroturystyka iest skierowana

do os6b starszych i rodzin z dzieimi. Dla obiqtych przeze mnie badaniami senior6w

agroturystyka jest malo atrakcyina, poniewa2 wie6 koiarzy im siq z ciq2k4 pracq i

niedorozwoiem infrastruktury sanitarnej, a wlaSciciele obiekt6w turystyki wieiskiei, w

tym gospodarstw agroturystycznych, zamiast rodzin z dzie(mi woleliby przyimowa6

zorganizowane grupy doroslych. Z kolei mlodzie2 chqtnie skorzystalaby z obiekt6w

turystyki wiejskiej, gdyby zapewniono im aktyny spos6b spqdzania czasu wolnego.

Istnieje wiqc potrzeba zmiany pozycjonowania agroturystyki jako formy wypoczynku

oraz tworzenia ofert dla segment6w odbiorc6w wyodrqbnianych nie na podstawie

kryterium demograficznego, ale preferencii w zakresie spqdzania czasu wolnego [np.

miloSniry, wqdkowania, logi, jazdy konnej, ekologii itp).

4.2, Charakterystyka ilo6ciowa dorobku publikacyinego

zr6dlo: opracowanie wlasne. * Po uzyskaniu stopnia doLtora nauk ekonomicznych ukazalo siq 6

publikacji (wspolautorstwo jednej monografii, jeden artyku] w zeszytach naukowych oraz 4 rozdzialy w

monografiach wieloautorskich) zawieraiqcych dane zebrane do dysertacii.

Tabela 1. Liczba

Wyszczeg6lnienie

Przed
uzyskaniem
stopnia
doktora

Liczba publikaiji po uzyskaniu stopnia
doktora*

Razem

og6tem w iQzyku
Dolskim

w jqzyku
ansielskim

Monosrafie autorskie 7 1 L

Wsp6tautorstwo
w monoerafii

2 2

Autorskie rozdzialy
w monografiach

11 32 25 7 43

Wsp6lautorskie rozdzialy
w monografiach

1 I I I
Reakcia naukowa monografi i 2 2

Wso6lredaeowanie monografi i 1 1 I
Autorskie artykuly
w zeszltach naukouych
kraiowvch i zagranicznvch

o 30 23 7 35

Wspolautorskie artykuly
w zeszytach naukowych
kraiowvch i zasranicznvch

I I I

Wsp6tautorstwo podrgcznik6w 1 7 1

Materialy konferencyine 1 1 3

Arlykuly popularnonaukowe 5 2 2 J

Razem 23 88 74 T4 TLL
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l,4czna liczba punkt6w publikacii wedlug stosowanego przez MNiSW systemu
oceny parametrycznej na dzief 23 grudnia 2015 roku wynosi 605, w tym 499 punkt6w
po uzyskaniu stopnia doktoral.

M6i dorobek publikacyiny w uiqciu wskainikowym wygl4da nastQpui4co:
Liczba publikacii naukowlich w bazie: Publish or Perish = 34

Web of Science = 2

Google Scholar = 47
BazEkon fwg Biblioteki SGCWJ = 26

Liczba c}'towai publikacii naukoqvch wg bazy: Publish or Perish = BB

Web of Science = 1-

Google Scholar = 90
BazEkon [wg Biblioteki SGGWJ = ag

Indeks Hirscha opublikowanych publikacji wg bazy: Publish or Perish = 4
Web of Science =1
Google Scholar = 4
BazEkon=2

4.3. Udzial w projektach badawczych
W latach 7999-2007 bylam gl6wnym wykonawc4 grantu KBN Uwarunkowsnia

rozwoju agroturystyki na przykladzie Doliny Bugu (5P06J020171. Zebrane wyniki zostaly

lvykorzystane w rozprawie doktorskiej oraz w publikacjach naukowych.

W latach 2005-2008 bylam kierownikiem grantu KBN/MNiSW Turysfika

wiejska szansq rozwoju teren1w pogranicza wschodniego (2P06R09628). W ramach

projektu zrealizowalam badania w 14 gminach przygranicznych wschodniej Polski

w5r6d wieiskich kwaterodawc6w, turyst6w i mieszkaric6w wsi niezaanga2owanych w

dzialalno66 turystyczn4. Wyniki badaf zostaly zaprezentowane na konferencjach i w

opracowaniach naukowych.

Bralam te2 czynny udzial w projektach badawczych w ramach badari wlasnych i

statutovvych SGGW. W tym badania wlasne w latach:

o 2005-2006 - zadanie badawcze Kulturowe, spoleczne i ekonomiczne

uwarunkowania rozwoju turystyki wieiskiej w Polsce i w innych kraiach'

wykonawca
o 2007 -207I - zadanie badawcze Analiza endo- i egzogeniczne uwarunkowari

rozwoju lokalnego, lvykonawca realizui4cy badania w obszarach: Ekonomiczne

aspekty rozwoju turys\tki na obszarach wieiskich; Przedsiqbiorczoit i nrys$ka,

oraz badania statutowe w latach:

' W punktacji uwzglgdnilam wsp6lautorstwo, dziel4c liczbp punktdw proporcjonalnie niezaleznie od tego, czy

wsp6lautorami s4 alluahi pracownicy, emerytowani czy studenci
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. 2003-2006 - temat badawczy Dziedzictuvo kulturowe regionu jako czynnik
rozw oju turys$ki, wykonawca

t 2005-2006 - temat badawczy Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki
wiejskiej, kierownik tematu

o 2007 - obecnie - zadanie badawcze Romunikowanie, edukacja i doradztwo w
rozwoju lokalnym i regionalnym - wykonawca w obszarach Lokalne i regionalne
uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej; Przedsiqbiorczofi1 na obszarach
wiejskich.

W ramach sta2u naukowego zrealizowanego w terminie od 13 maja do 21
wrze6nia 2013 roku w Sumskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym bylam
uczestniczk4 projektu badawczego pL Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w
regionie sumskim, kt6ry obejmowal diagnozq uwarunkowari popytowych i poda2owych
rozwoju tej formy turystyki.

W latach 2074-2015 bylam wykonawc4 w projekcie Program doskonalenia
dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej

,,Mlodszy menedier jakoSci" realizowanym przez WNE SGGW w Warszawie.

4,4, Nagrody i wyr62nienia za dzialalnoSd naukow4
Prowadzona przeze mnie dzialalno66 naukowa byta trzykrotnie nagradzana przez
Rektora SGGW nagrod4 zespolow4 III stopnia w latach 2003, 2010 i 20L4. W 201.2 roku
zostalam Wrbitniona Medalem Br4zowym za Dlugoletni4 Slu2bg.

4,5, Wygloszone referaty na miqdzynarodowych i krajowych konferenciach
naukolvych

Wyniki wlasnych badari prezentowalam na 28 konferenciach naukowych [22
krajowych i 6 miqdzynarodowych, w tym 4 zagranicznych) organizowanych przez r62ne
o6rodki akademickie. Wykaz wybranych wystqpieri zamie6cilam w tabeli 2, a ich
szczeg6lowa lista znaiduje siq w zal4czniku nr 3.

Tabela 2. staprenta na i miqdzynarodow
Data/miejsce Tvtul wvstanienia Temat konferencii Organizator
21 kwietnia
200s/
Warszawa

Agroturystyka -
konkurencja czy subsq ut
komercyjnych produkt6w
turystycznych

KonkurenryinoS6
polskiego produktu
turystycznego na rynku
krajowym
i zagranicznvm

Wy2sza Szkola
Ekonomiczna w Warszawie
oraz Polska 0rganizacja
Turystyczna

5listopada
200s /
Warszawa

Agroturystyka w Polsce -
stan i czynniki rozwoju

Turystyka i rekreacja
w Polsce - stan
i oersnekwwv

Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie

23-25listopada
2010/Warszawa

KonkurencyjnoS6 produktu
turystyki wiejskiej w opinii
turyst6w

V Gremium Ekspeft6w
Turystyki ,,Priorytet
zr6wnowa2onej
i konkurencyjnej
turystyki w Swietle
prezydencji Polski w
UE"

WNE SGGW

z5 t/t'
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16 wrze6nia
207L/Biala
Waka (Lit!va)

Produkt regionalny
w budowaniu potencjalu
konkurencyj nego turystyki
na wschodnim pograniczu
Polski

Problemy rozwoju
turystyki na obszarach
wiejskich -
doSwiadczenia
europejskie

KEEKiD WNE SGGW
Sumski Narodowy
Uniwersytet Rolniczy,
Wileiska Szkoia
Technologii, Biznesu
i Rolnictwa

5-6 wrzeSnia
2Ql2 /Bialystok

Funkcja turystyczna
teren6w wiejskich
wschodniei Polski - pomiar
i instrumenW wsDarcia

XIX Kongres SERiA Wydzial Ekonomii
i ZarzEdzania Uniwersytetu
w Biali..rnstoku.

l6lrrze6nia
2013 /
Si..rn feropol
(Krym)

Konkurencyj no56 Polski
wschodniej iako destynacji
turystycznei w ocenie
senior6w

Budowanie
konkurenclnoSci
obszar6w wiejskich

KEEKiD WNE SGGW
Narodowy Uniwersytet
Rolniczy w Sumach,
Krymski Agrotechniczny
Uniwersytet, Narodowy
Uniwersytet Rolniczy
w Winnicy, Narodowy
Uniwersytet 0grodnictwa
w Humaniu

1 1 }aivietria
207+/
Warszawa

AktywnoSi turystyczna
mieszkafc6w wsi
w konteKcie przemian
spoleczno-gospodarczvch

Rolnictwo, gospodarka
2ywnoSciowa, obszary
wiejskie - 10 lat w Unii
euroDejskiei

WNE SGGW, IRWiR PAN,
IUNG

2L-23 maja
2014 / Szczecin-
-Kolobrzeg

Determinanty popltu
mieszkaric6w Warszauy
na uslugi agroturystyczne

VIII Og6lnopolska
Konferencja Naukowa
,,Rynek Turystyczny"

Wydzial Zarz4dzania
i Ekonomiki Uslug
Uniwersytetu
Szczecinskieeo

16-18 marca
2015/Szklarska
Porqba

Zamki jako ir6dlo przewag
konkurencyjno$ci
turystycznei wojew6dztwa
warmi6sko-mazurskiego

VI konferencia
naukowo-bran2owa
,,Gospodarka
turystyczna w regionie.
Przedsiqbiorstwo.
Samorzad. Wspolpraca"

Wydzial Ekonomii,
Zarzadzania i Turystyki
w jeleniej G6rze,
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroclawiu

31 maja - 5

czerwca 20L6 /
Krak6w-0rebii

Turystyka wiejska
w kontekscie teorii rozwoju
endogenicznego

XIX MiQdzynarodowa
Konferencja Naukowa
,,Z16wnowa2ony rozw6j
spoleczno-gospodarczy
Unii Europejskiei.
Problemy rozwoju
Iokalnego
i resionalnego"

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie,
Zachodniopomorski
Uniwersltet
Technologiczny
w Szczecinie

Poza wystEpieniami na konferencjach naukowych bralam teZ udziat w
konferencjach i seminariach bez referatu organizowanych przez r62ne oSrodki naukowe

oraz bylam przewodnicz4cq sesji panelowej w ramach konferencii pt Turystykaw lasach

i na obszarach przyrodniczo cennych zorganizowanei przez Wydziat LeSny SGGW (2009

r.] oraz sesji plenarnej Uwarunkowania pozarolniczej dzialalnoici na obszarach wiejskich

zorganizowanej przez KEEKiD SGGW [2009 r.). Prowadzilam teZ sesjQ warsztatowE nt.

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w ramach XV Sympozium

Agroturystyczn ego pt. Komunikowanie i doradztwo w turystyce wieiskiei (2013 r.J
zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzial w
Krakowie, Katedrg Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa IKEEKiD) WNE

SGGW, Mazowiecki 0Srodek Doradztvva Rolniczego w Warszawie (MODR), Polsk4

Federacjq Turystyki Wiejskiei ,,Gospodarstwa GoScinne", Lokaln4 Grupg Dzialania

,tt -



,,Zielone Mosty Narwi", Mazowieck4 Regionaln4 Organizacjq Turystyczn4 w Warszawie
(MR0T) oraz wsp6lprzewodniczylam obradom plenarnym w ramach konferencji nl
Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu (2014) zorganizowanej przez MODR,

Urz4d Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego, KEEKiD WNE SGGW, Mazowiecki
Instytut Kultury, MROT.

5, Wsp6lpraca miqdzynarodowa
Podejmowana przeze mnie wsp6lpraca miqdzynarodowa zwi4zana jest z

oSrodkami naukowymi na Liwie, Ukrainie i w ostatnich latach w Grecji.

W 2000 roku bylam uczestniczk4 pionierskiego projektu zrealizowanego przez
Katedrq Nauk Humanisgcznychz SGGW i Wileriskq WyLsz4 Szkolq Rolniczq w Bialej
Wace kolo Wilna fobecnie Wilerisk4 Szko]q Technologii, Biznesu i Rolnictwal
polegai4cego na rozpoznaniu potencialu turystycznego Litwy. Ukoronowaniem projektu
byla pierwsza publikacja z tego zakresu pt. Atrakcje architektoniczne na turystycznych
szlakach Wilefiszczyzny. Czqit ll. Brzegami l,/i/ii autorstwa Z. Przychodzena,
K. Biesalskiego i A. Adamowicz, Wyd. Fundacja Rozw6j SGGW, Warszawa 2000. W 2003
roku pelnilam funkcjq sekretarza miqdzynarodowei konferencji zorganizowanei przez
Katedrq Nauk Humanistycznych i Wilerisk4 Wylsz4 Szkolq RolniczE w Bialej Wace, a w
2011 roku bylam czlonkiem komitetu programowego miqdzynarodowej konferencji
naukowej nt. Problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Doiwiadczenia
europejskie, zorganizowanei przez KEEKID WNE SGGW, Sumski Narodowy Uniwersytet
Rolniczy oraz Wilerisk4 Szkolq Technologii, Biznesu i Rolnictwa Bialej Wace (Litwa). Na

konferencii tej mialam r6wnie2 mo2liwo6i zaprezentowania wynik6w swoich badari w
ramach wyst4pienia pt. Produkty regionalne w budowaniu konkurencyjnoici turysq/cznej
w scho dniego pogranicza Polski.

0d 2010 roku udzialem w komitecie programowym miqdzynarodowej konferencji
naukowej nt. Zarzqdzanie informacjq w jednostkach samorzqdu terytorialnego,
zorganizowanej przez KEEKiD WNE SGGW oraz Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
w Sumach, rozpoczqlam wsp6lpracq z tym o6rodkiem naukowych. Na konferencji
mialam mo2liwo5d zaprezentowania wynik6w swoich badari w ramach wystqpienia nt.
Turystyka wiejska w poprawie konkurencyjnoici terenu wschodniego pogranicza Polski.

Kolejnym krokiem wsp6lpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym byl
sta2 naukowy, kt6ry zrealizowatam w terminie od 13 maja do 21. wrze6nia 2013 r. W
ramach sta2u bylam uczestniczkq projektu badawczego pL Uwarunkowania rozwoju
turystyki wiejskiej w regionie sumskim. 0bejmowal on rozpoznanie:

. popytu potencjalnego [aktywnoSci turystycznej i zainteresowania mieszkaric6w
Sum wypoczynkiem na wsi),

. waloryzacii przestrzeni turystycznei obwodu sumskiego,

. opinii wladz lokalnych na temat mo2liwo6ci rozwoju i roli dzialalnosci
pozarolniczej na wsi,

t W 2006 roku katedra zostala rozwiEzana, a jej pracownicy utworzyli Katedrq Ekonomiki Edukacji,
Komunikowania i Doradztwa WNE oraz zasilili struktury Wydzialu Nauk Spolecznych SGGW.
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. opinii spoleczno6ci lokalnei (mieszkaric6w wsi) na temat szans i barier rozwoju
turystyki wiejskiej.
Z uwagi na specyfikg turystyki wiejskiej w badaniach uwzglgdniono problematykq

produkt6w tradycyjnych fpotrawy regionalne, rqkodzielo ludowe itp.). Proces badawczy
przebiegal wedtug nastQpujecych etap6w:
1. Przygotowanianarzgdzibadawczych.
2.

J.

5.

6.

Badania pilota2owe.

We ryfikacj a na rzgdzi b adaw czy ch.

Badania terenowe.
Opracowanie bazy danych.

Opracowanie wynik6w.
Upowszechnienie wynik6w [publikacje naukowe).

Problematyka ta nie byla na tym obszarze wcze6niej przez nikogo podeimowana.

Zebrane materialy zostaly opracowane i czq6ciowo opublikowane we wsp6lnej
publikacji: A. Baliriska, A. Sieczko, 0. Slavkova, f. Zawadka: Turysgtka wiejska jako forma
spqdzania czasu wolnego mieszkafic6w wschodniej Ukrainy - przyklad obwodu sumskiego.

Ekologia i Technika 2014, R. 22, nr 3.

W 2013 roku bylam czlonkiem komitetu organizacyjnego migdzynarodowej
konferencji naukowej nt. Budowanie konkurencyjnoici obszar6w wiejskich,
zorganizowanej przez KEEKiD WNE SGGW Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Sumach,

Krymski Agrotechniczny Uniwersytet w S5rmferopolu, Narodowy Uniwersytet Rolniczy
w Winnicy, Narodowy Uniwersytet Ogrodnictwa w Humaniu, w terminie 13-2l-
wrze5nia 2013. W trakcie konferencji zaprezentowalam te2 wyniki swoich badari
naukowych nt. konkurencyinoSci wschodniej Polski jako destynacji turystycznej w
ocenie senior6w.

W 20L4 roku bylam czlonkiem komitetu programowego pierwszej
miqdzynarodowej konferencji naukowej Cultural Tourism in a Digital Er4 kt6ra odbyla
siq w Atenach w terminie 30 maja - 1 czerwca 201-4 roku i byla zorganizowana przez

International Association of Cultural and Digital Tourism. 0d 2016 roku iest czlonkiem
tego stowarzyszenia.

6, Dzialalno5d dydakqrczna, popularyzatorska oraz organizacyina
Realizowane przeze mnie zaiqcia dydaktyczne sE sp6jne z problematyk4 badari. Na

poczAtku pracy naukowo-dydaktycznej prowadzilam zaiecia (iwiczenia] z

nastqpuj4cych przedmiot6w: przedsigbiorczoi1 i rozw1j lokalny, doradztwo rolnicze,
innowaQtka.0d 2001 roku realizujq w oparciu o autorskie programy przedmioty z

zakresu turystyki, tj.t podstawy turystyki, zarzadzanie turystykq w regionie, organizacja
turystyki na obszarach wiejskich, agroturys$ka, ekonomika turysQtki, produkt
turystyczny, turys$ka wiejska, zarzqdzanie jakoiciq uslug turys$cznych. Przedmioty te
realizowane s4 przeze mnie w formie wyklad6w i dwiczei (na studiach stacjonarnych i
niestacionarnych), gl6wnie na kierunku turystyka i rekreacja, ale r6wnie2 na kierunkach
ekonomia i zarzadzanie.



0d 2002 roku biorq aktywny udzial w tworzeniu i doskonaleniu programu

kierunku turystyka i rekreacja (do 2012 roku jako czlonek Rady Programowej MSTiR, a

w latach 20I2-20t6 Rady Wydzialu). W 20L4 roku bralam teZ'rdzial w tworzeniu

programu nowej specialno(;ci ,,zarz4dzanie iako6ci4" na WNE SGGW w ramach projektu

Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenia icieZki

kwalifikacji zaw odowej,,Mlodszy menedier j akoici".

Jestem promotork4 76 prac licenciackich [w tym 62 zrealizowane w SGGW, 12

w Akademii Finans6w i Biznesu Vistula] oraz 92 prac magisterskich. Byly one

realizowane przede wszystkim na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach

ekonomia i zarz4dzanie. W 2012 roku promowana przeze mnie praca zdobyta trzecie

miejsce w og6lnopolskim konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na najlepsz4 pracq

magistersk4 z zakresu gospodarki turystycznei. Jako promotor zostalam uhonorowana

,,Dyplomem Ministerstwa Sportu i Turystyki za wybitne osi4gniQcia dydaktyczne w

ksztalceniu kadr dla turystyki".

0si4gniqciem w dzialalno6ci dydaktycznej jest wsp6lautorstwo (udzial 34%oJ

podrqcznika z zakresu turystyki: Turystyka' Wybrane zagadnienia' Wydawnictwo

Difin, Warszawa 2014.

Moja aktywno6d w zakresie popularyzowania wiedzy obejmuie:

o publikacje popularne w og6lnopolskim czasopi6mie Nowa WieS Europejska,

r udzial w szkoleniach w charakterze trenera,

o \Myst4pienie jako prelegent w obradach Sejmiku Turystycznego Wojew6dztwa

Mazowieckiego w 2012 roku,
. \/ystapienia jako ekspert z zakrestt turystyki wiejskiej w programach

telewizyjnych.
Szczeg6lowy wykaz wymienionych powlei ak$wnoSci zamieszczono w

zal4czniku 3.

Dzialalno5ci4 zar6wno dydaktycznq, iak i popularyzatorsk4 iest
przygotowanie material6w na potrzeby kurs6w e-learningowych, tj' kursu dla

student6w SGGW Badanie satysfakcii klienta w praktyce przygotowanego w ramach

projektu progra m doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekologii oraz utworzenie

kwalifikacji zawodowej ,Mlodszy menedier iakoici" (2014-2015) oraz dw6ch kurs6w

skierowanych do praktyk6w i przygotowanych dla Fundacii Nauki i Edukacii dla

Agrobiznesu nt. Marketing i promocja w agroturystyce oraz Agroturystyks i turysryka

wiejska - uwarunkowania formalnoprawne dzialalno1ci turystycznei mieszkaficfw wsi

(wsp6lautorstwo w obu kursach, udzial 50o/o,2015 r.)

Moim gl6wnym osi4gniqciem organizacyinym jest aktywny udzial w Radzie

Programowej Miqdzyr,vydzialowego Studium Turystyki i Rekreacji (MSTiRJ w latach

2002-2012. W 2009 roku bylam czlonkiem Komisji ds. Jako5ci Ksztalcenia w MSTiR, a w
latach 2010-2012 przewodnicz4c4 tej komisji. W latach 2007 -20L7 bylam czlonkiem

Rady Wydzialu i Senatu Wyiszei Szkoly Ekonomiczno-lnformatycznei w Warszawie

(obecnie: Akademia Finans6w i Biznesu Vistula). Wielokrotnie bylam powolywania do

27 ePr/.,,C*



komisji rekrutacyinych oraz pelnilam funkcjg opiekuna student6w pierwszego roku. W
latach 2012-201-6 bylam czlonkiem Rady Wydzialu Nauk Ekonomicznych oraz w tej
samej kadencji czlonkiem Komisii ds. Dydaktyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

fako czlonek 12 komitet6w programowych i organizacyjnych bylam zaanga2owana
w organizaciq konferencji krajowych i miqdzynarodowych organizowanych przez
Katedrq Ekonomiki Edukacii, Komunikowania i Doradztwa w kraju i za granic4, w tym
m.in. konferencii nt.: Turystyka w rozwoju obszar6w wiejskich [SGGW Warszawa, 23
listopada 2007), Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej dzialalnoici gospodarczej na
obszarach wiejskich (Warszawa-Suchowola-Wilno-Troki, 22-25 czerwca 2009J,
Problemy rozwoju turys$ki na obszarach wiejskich. Doiwiadczenia europejskie (Biala
Wak4 pozostali organizatorzy: Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Wileriska
Szkola Technologii, Biznesu i Rolnictwa, 14-l-B wrze6nia 201!), miqdzynarodowej
konferencji naukowej Budowanie konkurencyjnoSci obszar1w wiejskich fWarszawa-
-Winnica-Symferopol, pozostali organizatorzy: Narodowy Uniwersytet Rolniczy w
Sumach, Kqrmski Agrotechniczny Uniwersytet w Symferopolu, Narodowy Uniwersytet
Rolniczy w Winnicy, Narodowy Uniwersytet Ogrodnictwa w Humaniu, 13-21- wrzeSnia
2013l.

W latach 2003-20L0 bylam czlonkiem Rady Programowej Rocznik6w Karedry
Nauk Humanistycznych SGGW, seria: ,,Problemy Rozwoju Turystyki Wiejskiei na
Wilefszczy2nie, Mazowszu i Podlasiu" , a od 201-3 roku iestem czlonkiem Komitetu
Redakryjnego czasopisma Turystyka i Rozw6j Regionalny wydawanego w SGGW.

W celu podnoszenia swoich kompetencji ukoriczylam Podyplomowe Studium
Menedier6w Turystyki w SGH w Warszawie [2003J. Bratam teZ udzia] w )gdlnopolskich
warsztatach szkoleniowych pracownikdw naukowo-dydaktycznych ksztalcqcych kadry illa
turystyki organizowanych przez Radq Krajowq Izb Turystyki RP i Forum Turystyki
Pomorza Zachodniego (2004) oraz szkoleniach: ,/a k ronuijai lokalnq turysStkq? [2005) i
Atrakcje i produkty turystyczne w obiektach poprzemyslowych (2006), zorganizowanych
przez Radq Krajow4 Izb Turystyki RP i Forum Turystyki Pomorza Zachodniego. W 2009
roku odbylam szkolenie nt Pracownicy SGGW wobec studentdw niepelnosprawnych
zorganizowane przez SGGW oraz Fundacjg Insg/tut Rozwoju Regionalnego. W ramach
sta2u naukowego w Sumskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w 2013 roku
wziqlam udzial w szkoleniach dotycz4cych mo2liwoSci rozwoju turystyki wiejskiej w
obwodzie sumskim pt. Green Tourism in Sumy Region oraz CfracHufr craH Ta

flepcrreKTlrB14 po3Br,rrxy ciarcuroro 3eJreHoro r5lpr.r3My n Cyucrxifi o6lacri"
(,,Wsp6lczesny stan i perspektSrr,rry rozwoju wiejskiej zielonej turystyki w obwodzie
sumskim" - tlumaczenie wlasneJ. W 2014 r. bylam uczestniczkq szkolenia nt. Obsluga
systemu monitorowania losdw zawodowych absolwentdw zorganizowanego w ramach
projektu Podnoszenie lakolci Zarzqdzania Zasobami SGGW oraz 30-godzinnego kursu z
zakresu technik eJearningu realizowanego w ramach projektu Program doskonalenia
dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekologii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej

,,Mlo d szy m en ed2er j ako i ci" .
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