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Wstęp

Idea zrównoważonego rozwoju zrodziła się pod koniec lat 80. XX w. Jej założenia 
były owocem pogłębionych analiz Raportu Klubu Rzymskiego z 1972 r. Dokument ten 
wprowadził pojęcie tzw. granic wzrostu. Według raportu światu groziła globalna kata-
strofa ekologiczna, około 1995 r. zaś miały się wyczerpać wszystkie kluczowe surowce 
naturalne1. Wtedy też dostrzeżono problem granic rozwoju oraz jego konsekwencji dla 
kolejnych pokoleń. W efekcie zaczęto pracować nad udoskonaleniem procesów rozwo-
jowych i podjęto próbę wprowadzenia ich na bezpieczny, zrównoważony tor.

Według Raportu Brundtland zrównoważony rozwój to taki, który „zaspokaja potrze-
by współczesności, nie odbierając przyszłym pokoleniom zdolności do zaspokojenia 
ich własnych potrzeb”2. Rozwój zrównoważony dotyczy trzech wzajemnie powiązanych 
aspektów: ekonomicznych, społecznych oraz dotyczących środowiska naturalnego. Tak 
obszerna definicja pozwala wysnuć wniosek, iż rozwój ten dotyczy różnorakich sfer dzia-
łalności człowieka.

W niniejszej pracy autorka pragnie skoncentrować uwagę na problemie zrównowa-
żonej turystyki. Turystyka jako gałąź gospodarki ma ogromne znaczenie dla wielu krajów 
i ich rozwoju. W Unii Europejskiej sektor turystyczny tworzy 1,8 mln przedsiębiorstw, 

1 D.H. Meadows et al., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
2 Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 
1991, s. 27.
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które zatrudniają około 5,2% całkowitej siły roboczej (co stanowi prawie 10 mln miejsc 
pracy)3. Według danych Komisji Europejskiej branża turystyczna wytwarza ponad 5% 
unijnego PKB i odsetek ten stale rośnie. W skrajnych przypadkach, w tzw. monokultu-
rach turystycznych, odsetek może wynosić nawet 30–35% PKB (taka sytuacja ma miej-
sce np. w Makau na Seszelach bądź na Malediwach).

Przedstawione dane są niewątpliwie imponujące i potwierdzają tezę, iż turystyka jest 
gałęzią ważną, zjawisko to bezsprzecznie wywiera wpływ na środowisko naturalne, wa-
runki ekonomiczne oraz społeczności lokalne, a więc na te sfery, na których koncentruje 
się rozwój zrównoważony.

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnić, czym jest zrównoważony rozwój turystyki oraz 
jakie zasady nim rządzą. Autorka podjęła także próbę wskazania barier i szans, przed 
którymi stoi branża turystyczna w obliczu realizowania postulatów zrównoważonego 
rozwoju. 

Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze  
i społeczność lokalną

Współczesny człowiek dysponuje bardzo dużą ilością wolnego czasu, który dawniej 
był dobrem rzadkim, a nawet luksusowym. Coraz chętniej i częściej ludzie uprawiają 
turystykę, gdyż po pierwsze mają na to czas, a po drugie są w stanie zakupić produkty 
i usługi turystyczne. Nigdy wcześniej oferta turystyczna nie obejmowała tak różnorod-
nych, egzotycznych i odległych geograficznie celów turystycznych oraz nie rozwijała 
się w tak oryginalnych kierunkach (np. turystyka maratońska, turystyka wojenna czy 
turystyka stomatologiczna). Tendencja ta wpływa w rozwój zarówno przedsiębiorstw 
turystycznych, jak i samych regionów turystycznych. Uprawianie różnorakich form tu-
rystyki nie jest w dzisiaj luksusową i dostępną tylko dla nielicznych formą spędza-
nia czasu wolnego. Według statystyk w 2020 r. na świecie będzie podróżowało około 
1,6 miliarda ludzi4. W przeciągu ostatnich dekad obserwuje się dynamiczny rozwój 
branży turystycznej, polegający nie tylko na powstawaniu coraz to nowszych form po-
dróżowania, ale i na ekspansji kierunków turystycznych. Szacuje się, iż branża tury-
styczna stanowi obecnie 10,7% światowego PKB. Jednocześnie zatrudnienie w niej 
znajduje 260 mln osób5. 

Uprawianie turystyki jest praktykowane przez większość konsumentów, co oczywi-
ście ma bezpośrednie konsekwencje, m.in. w postaci dewastacji środowiska. Żadna inna 
branża nie musi podchodzić tak ostrożnie do problemów związanych z zanieczyszcze-
niem środowiska. Elementem produktu turystycznego są zazwyczaj walory naturalne, 

3 Komisja Europejska, Opinia Komitetu Regionów: Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świe-
cie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego (Dz. U. C 104 z dnia 2 kwietnia 2011 r., 
s. 13–17).
4 Ibidem.
5 J. Ringbeck, Booz & Company, Cel: Zielona turystyka, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl [10.10.2011].
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np. krajobraz, krystalicznie czysta woda. Stan środowiska przyrodniczego oraz jego ja-
kość bez wątpienia wpływają na atrakcyjność oferowanych produktów turystycznych. 
Jakość środowiska naturalnego, zwłaszcza nieprzekształconego oraz niezniszczonego 
przez człowieka, jest dobrem, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów, 
gdyż zaspokaja ich potrzeby. Nie ma wątpliwości, że istnieje korelacja między stanem 
środowiska a rozwojem turystyki.

Oczywiście związek ten działa i w drugą stronę. Natężony ruch turystyczny, czy też 
niefrasobliwość samych turystów przyczyniają się do degradacji środowiska. Wpływ 
branży turystycznej na środowisko przyrodnicze przejawia się m.in. poprzez emisję 
szkodliwego dwutlenku węgla, zmniejszanie się bioróżnorodności, nadmierne zanie-
czyszczanie odpadami itd. Skutkami tego są coraz częściej występujące negatywne zja-
wiska, takie jak: pustynnienie, wymarcie lub zanikanie gatunków roślin i zwierząt, erozja 
gleb. Dotyczą one niestety wielu regionów przyrodniczych, nawet tych, które są objęte 
ochroną. Przykładowo w polskich Tatrach wzmożony ruch turystyczny powoduje szereg 
niekorzystnych zjawisk, takich jak erozja gleby, zanikanie chronionych gatunków roślin 
i zwierząt. 

Turystyka jest zjawiskiem przenikającym nie tylko wiele branż, ale i obejmującym 
swym wpływem i zakresem szereg sfer działalności człowieka. Oprócz pozytywnych 
efektów, np. tworzenie nowych miejsc pracy i przyczynianie się do wzrostu dochodu 
narodowego, turystyka przyczynia się także do degradacji środowiska oraz często ne-
gatywnie wpływa na społeczności lokalne. Nie można bowiem uprawiać żadnej formy 
turystyki bez styczności z lokalną społecznością, żyjącą na odwiedzanym obszarze. 
Nie jest możliwe odseparowanie konsumpcji usług turystycznych od interakcji z lud-
nością mieszkającą na danym terytorium. Próby takie zostały podjęte np. w Egipcie, 
gdzie kupując wycieczkę all-inclusive turyści spędzają pobyt w kompleksie hotelowym, 
niejako odizolowanym od społeczności lokalnych. W praktyce oznacza to, iż podróżu-
jący są w pewien sposób chronieni przed kontaktem z miejscową ludnością, cały swój 
pobyt spędzając w hotelu i przyległych mu terenach. Oczywiście w ten sposób stają 
się oni ubożsi o poznanie lokalnej kultury, tradycji i zwyczajów, co często stanowi jedną 
z atrakcji oraz jeden z celów podejmowania aktywności turystycznych. Wracając do 
przytoczonego przykładu egipskich celów podróży, niewątpliwie takie posunięcie ze 
strony przedsiębiorców przyczyni się do niezadowolenia lokalnych społeczności, które 
będą tracić możliwość podejmowania drobnych przedsiębiorczych działań, takich jak 
świadczenie usług transportowych, prowadzenie restauracji z lokalną żywnością itd. 
Warto zauważyć, iż rynek turystyczny jest w dużej mierze zdominowany przez tury-
styczne korporacje transnarodowe, np. globalne sieci hotelarskie czy światowe biura 
podróży. Są to ogromni gracze rynkowi, którzy zazwyczaj posiadają własną sieć za-
opatrzenia, która często pomija korzystanie z usług lokalnych dostawców. W takich 
miejscach, gdzie lokalni przedsiębiorcy nie są dopuszczeni do korzystania z profitów 
turystyki, może narastać ich wrogi stosunek, a nawet przemoc w stosunku do samych 
turystów.
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Kontakt podróżujących ze społecznościami lokalnymi może wywołać szereg nega-
tywnych zjawisk, powstałych na skutek działań turystów, którzy często podczas swoich 
wakacji czy urlopów chcą wypocząć w dosyć nietypowy sposób. Niejednokrotnie jest 
to związane m.in. z wzmożonym hałasem. Turyści nierzadko zachowują się w sposób 
niekulturalny oraz rażąco naruszający normy społeczne. Na gruncie polskiej turystyki 
przykładem są niemoralne zachowania turystów brytyjskich organizujących tzw. wieczo-
ry kawalerskie w lokalach na krakowskim Rynku Głównym. Takie zachowanie wpływa 
negatywnie na postrzeganie turystyki przez mieszkańców Krakowa. Skrajnym przypad-
kiem negatywnego wpływu turystów jest zjawisko seksturystyki, czyli podejmowanie wy-
jazdów turystycznych w celach zaspokajania swoich potrzeb seksualnych. Zjawisko to 
uległo znacznemu nasileniu głównie w Tunezji, Kenii, Egipcie, Turcji, na Kubie, Sri Lan-
ce. Co więcej, powstają biura podróży specjalizujące się w tego typu wyjazdach. Niestety 
chętnych na takiego rodzaju „atrakcje turystyczne” nie brakuje. Nie ulega wątpliwości, iż 
ma to bardzo zły wpływ na społeczności lokalne, ponieważ pojawiają się zjawiska takie 
jak prostytucja, alkoholizm oraz zażywanie narkotyków. 

Turystyka czerpie z bogactw środowiska naturalnego oraz różnorodnych i oryginal-
nych form kultury lokalnej. Jednocześnie wywiera negatywny wpływ na stan przyrody 
oraz prowadzi do zanikania kultur lokalnych. J. Krippendorf był zdania, iż turystyka to 
„wąż zjadający własny ogon”6. Pełniąc szereg pozytywnych funkcji, jednocześnie niszczy 
środowisko naturalne i kulturowe, z którego korzysta.

Turystyka zrównoważona

Turystyka jako zjawisko wieloaspektowe odciska piętno nie tylko na samym środowi-
sku, ale i na społecznościach, które są pośrednio lub bezpośrednio związane z regionami 
będącymi obiektami zainteresowania turystów. Negatywne konsekwencje można zniwelo-
wać, opierając działalność turystyczną o zasady zrównoważonego rozwoju turystyki.

Koncepcja zrównoważonej turystyki została szczegółowo zdefiniowana przez Fede-
rację Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody Europy jako „każda forma rozwoju tu-
rystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, spo-
łeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje w niezmienionym stanie 
zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów”7. Najważniejszym elementem tej koncepcji 
jest uzyskanie harmonii pomiędzy potrzebami turystów, środowiska naturalnego oraz lo-
kalnych społeczności8. Zrównoważona turystyka i jej założenia skupiają się na realizacji 
trzech podstawowych celów. Pierwszy z nich – cel ekologiczny – zakłada zachowanie 

6 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 61, [za:] J. Krippendorf, The Holi-
day Makers – Understanding the Impact of Leisure and Travel, Heinemann Publishing, Oxford 1987.
7 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 34, [za:] Parks for life. Action for 
protected Areas in Europe, IUCN, Cland 1994.
8 M. Kachniewska et al., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwers Polska, War-
szawa 2012, s. 240.
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naturalnych zasobów, niezbędnych dla potrzeb turystycznych, oraz redukowanie emi-
sji zanieczyszczeń generowanych przez turystykę. Drugim jest cel ekonomiczny, któ-
ry skupia się na zapewnieniu dobrobytu ekonomicznego społeczności lokalnej, a także 
utrzymaniu i optymalnym wykorzystaniu dostępnej infrastruktury turystycznej. Ostatnim 
celem jest cel społeczny, który obejmuje osiągnięcie zadowalających wskaźników za-
trudnienia w turystyce, zapewnienie wypoczynku zarówno turystom, jak i społeczności 
lokalnej, ochronę lokalnej kultury i dziedzictwa, a także wzrost partycypacji ludności lo-
kalnej w zrównoważonej polityce9. 

Zakres wyrażenia „turystyka zrównoważona” określa także definicja przyjęta w 1995 r. 
przez World Conference on Sustainable Tourism w tzw. Karcie Turystyki Zrównoważonej. 
Definicja ta zakłada, iż rozwój pod wpływem turystyki powinien nawiązywać do zasady 
rozwoju zrównoważonego, co znaczy, że powinien uwzględniać trwałość funkcjonowania 
przyrody, nawiązywać do danej gospodarki oraz być dostosowany pod względem spo-
łecznym i etycznym do norm obowiązujących w danej społeczności. Warunki te mogą 
być spełnione wtedy, gdy wszystkie strony związane z turystyką wzajemnie się szanują 
i współpracują ze sobą10. 

Z kolei R.W. Butler pod pojęciem zrównoważonej turystyki rozumie zjawisko, w któ-
rym działania podejmowane przez turystów nie powodują strat lub trudnych do odwróce-
nia zmian w środowisku przyrodniczym, a jednocześnie przynoszą korzyści samym tury-
stom, społecznościom zamieszkującym odwiedzane przez nich miejscowości i obszary, 
a także osobom i instytucjom świadczącym usługi turystyczne11. Takie ujęcie turystyki 
zrównoważonej można traktować jako swego rodzaju model idealny, które może zaist-
nieć tylko wtedy, gdy między środowiskiem przyrodniczym, turystami, społecznościami 
lokalnymi i  usługodawcami wystąpi stan równowagi. R.W. Butler jednocześnie podkre-
ślał, iż turystyka zrównoważona nie może być traktowana jako lekarstwo na wszystkie 
bolączki współczesnego podróżowania12. 

Korzenie koncepcji turystyki zrównoważonej tkwią w szybkim rozwoju turystyki ma-
sowej, która negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe. Po-
czątkowo nazywano ją turystyką alternatywną, turystyką łagodną oraz turystyką przy-
jazną środowisku. A. Niezgoda uważa, iż koncepcja powstała „(...) na gruncie buntu 
przeciwko cywilizacji przemysłowej i konsumpcyjnemu modelowi życia, który powoduje 
niszczenie środowiska i autentycznych relacji między nimi”13.

Turystyka zrównoważona powinna zaspokajać potrzeby konsumentów i jednocze-
śnie uwzględniać potrzeby społeczności lokalnych oraz przyszłych pokoleń. Zarządza-

9 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Identifying determinants of the development of rural tourist destinations in Poland, 
„Tourism” 2002, Vol. 51, No. 4, s. 451–452.
10 E. Gormsen, The impact of tourism on costal areas, „GeoJournal” 1997, Vol. 42, No. 1, s. 54.
11 R.W. Butler, Sustainable Tourism: a state of the review, „Tourism Geographies” 1999, Vol. 1, No. 1, s. 11.
12 Ibidem, s. 18.
13 A. Niezgoda, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, 
„Turyzm” 2008, 18(2), s. 80.
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nie dostępnymi zasobami powinno uwzględniać potrzeby o charakterze ekonomicznym, 
społecznym, estetycznym oraz chronić życie, kulturę, wspierać działalność ekologicz-
ną14. Proces ten ma charakter holistyczny i jest ściśle powiązany z rozwojem innych 
dziedzin działalności człowieka. Założenia turystyki zrównoważonej bazują na tworzeniu 
przyjaznych ram rozwoju turystyki, racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu zasoba-
mi oraz optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury turystycznej. 

Ze zrównoważonym rozwojem turystyki związanych jest szereg zasad, których prze-
strzeganie przyczynia się do realizowania głównego celu tej koncepcji. Wśród nich moż-
na wymienić:15

 – promowanie zdrowego stylu życia, w harmonii ze środowiskiem naturalnym,
 – ochronę i zachowanie zasobów przyrody,
 – ochronę rdzennej kultury lokalnej,
 – utrzymanie różnorodności naturalnych i kulturowych,
 – zapewnienie udziału ludności miejscowej w turystyce,
 – zmniejszanie ilości generowanych odpadów,
 – oszczędne gospodarowanie energią elektryczną oraz wodą,
 – zachęcanie pracowników, konsumentów i społeczności miejscowej do zachowań 

ekologicznych,
 – integrację ludzi różnych narodowości i kultur.

Wymienione zasady stanowią kwintesencję koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
a wdrożone do turystyki dają podwaliny harmonijnego rozwoju zarówno samych regio-
nów, jak i przedsiębiorstw turystycznych. Oczywiście, działanie zgodnie z nimi rodzi sze-
reg problemów, nie zawsze jest łatwe i stanowi z jednej strony szansę, a z drugiej zagro-
żenie dla branży turystycznej. 

W praktyce gospodarczej można odnaleźć szereg działań zgodnych z ideą zrównowa-
żonej turystyki, które faktycznie podejmowane są przez przedsiębiorstwa turystyczne. Naj-
częściej przestrzeganą i wprowadzaną w życie zasadą jest oszczędne używanie energii 
elektrycznej i wody oraz minimalizowanie ilości produkowanych odpadów. Działania takie 
widać szczególnie w obiektach hotelowych, gdzie w każdym pokoju prąd jest włączany 
tylko wtedy, gdy gość hotelowy użyje magnetycznej karty, tj. klucza. Takie rozwiązanie po-
zwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Ponadto obiekty hotelowe, dążąc do 
zmniejszenia ilości odpadów, kupują produkty w dużych, zbiorczych opakowaniach.

Inna zasada, jaką jest promowanie zdrowego stylu życia w harmonii ze środowiskiem 
naturalnym, jest coraz częściej wdrażana w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym 
także turystycznej. Przedsiębiorstwa promują np. uprawianie sportów poprzez założenie 
firmowej drużyny czy organizację zawodów sportowych dla pracowników i ich rodzin. Czę-

14 A. Panasiuk, Gospodarka turystyczna w warunkach zrównoważonego rozwoju, [w:] Gospodarka turystycz-
na, red. idem, PWN, Warszawa 2008, s. 66. 
15 M. Kachniewska et al., op. cit., s. 242.
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stym elementem takich działań jest organizowanie pikników na świeżym powietrzu połą-
czonych z zabawami ruchowymi, które dodatkowo integrują pracowników i ich rodziny.

Przedsiębiorstwa turystyczne włączają się w ochronę i zachowanie zasobów przyro-
dy. Często organizowane są akcje sprzątania śmieci, sadzenia drzew itd. Podobnie chro-
niona jest rdzenna kultura lokalna – przedsiębiorstwa organizują np. koncerty lokalnych 
zespołów folklorystycznych i włączają je do atrakcji w swojej ofercie turystycznej. 

Wymienione działania są tylko przykładami aktywności przedsiębiorstw w realizowa-
niu postulatów zrównoważonej turystyki. Zostały przytoczone, aby udowodnić, iż rzeczy-
wiście podejmowane są kroki dążące do wypełniania zaleceń i zasad koncepcji zrówno-
ważonej turystyki. 

Szanse dla branży turystycznej

Obecnie dla branży turystycznej istotne są główne trendy i tendencje w popycie i po-
daży turystycznej. Następuje wzrost świadomości środowiskowej, zdrowotnej, zmiana 
stylu życia, obserwuje się wzrost znaczenia ośrodków spa, agroturystyki. Decyzja o wy-
borze celu podróży jest często uwarunkowana proekologicznym podejściem usługodaw-
cy oraz społeczności lokalnej w miejscu, które stanowi obiekt zainteresowania turysty. 
Społeczeństwo starzeje się, w zastraszającym tempie rozprzestrzeniają się choroby 
cywilizacyjne, co przyczynia się do rozmyślań na temat ekologii, zdrowego stylu oraz 
jakości życia. Coraz większą rolę odgrywa dobrostan społeczeństwa, stan środowiska 
naturalnego, rozsądne gospodarowanie surowcami oraz eliminowanie substancji szko-
dliwych. Wszystkie te elementy stanowią szansę dla realizacji różnego rodzaju przedsię-
wzięć turystycznych oraz dla rozwoju turystyki zrównoważonej.

Podejmowanie działań uwzględniających postulaty turystyki zrównoważonej może 
przynosić liczne korzyści, zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla całej branży tury-
stycznej. Zwiększając świadomość ekologiczną turystów i lokalnych społeczności, moż-
na zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa turystycznego (np. poprzez ogranicze-
nie zużycia wody oraz energii elektrycznej). W praktyce organizacje mogą realizować to 
zamierzenie m.in. poprzez używanie alternatywnych źródeł energii, segregację i recy-
kling odpadów, kupowanie produktów w dużych, zbiorczych opakowaniach, instalację 
automatycznych wyłączników prądu, które odcinają jego dostęp w momencie opuszcze-
nia pokoju hotelowego, itd.

Dbając o ochronę środowiska, wzrasta atrakcyjność oferty turystycznej. Więcej tury-
stów chce uprawiać turystykę na terenach czystych oraz posiadających dobrej jakości 
walory przyrodnicze. W takim rozumieniu przestrzeganie zasad turystyki zrównoważonej 
jest niewątpliwie szansą dalszego rozwoju produktów turystycznych i samych przedsię-
biorstw. Turyści charakteryzują się coraz większą świadomością ekologiczną, a trend 
prowadzenia życia przyjaznego środowisku staje się coraz bardziej popularny. Stąd też 
konsumenci produktów turystycznych często sięgają po oferty przedsiębiorstw, które 
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kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju, dbają o środowisko oraz zachowanie 
planety w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.

Wymierne korzyści z ochrony środowiska płyną także oczywiście do samych re-
gionów, w których turystyka może być nie tylko gałęzią oferującą miejsca pracy, ale 
i przyczyniającą się do zwiększenia dobrobytu społecznego i gospodarczego. Czystość 
i atrakcyjne walory przyrodnicze regionu przyczyniają się do zwiększenia napływu tury-
stów, a co za tym idzie do wzrostu przychodów z turystyki.

Świadomość tego, jak ważną rolę odgrywa środowisko naturalne, przyczynia się tak-
że do polepszenia jakości otoczenia społeczności lokalnych. Żyjąc i działając zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, lokalne społeczności dbają nie tylko o jakość śro-
dowiska, które będą konsumować turyści, ale także zapewniają sobie czyste otoczenie, 
w którym żyją na co dzień, a więc czerpią korzyści nieustannie. Ponadto uwzględnia-
nie interesów społeczności lokalnych, chronienie oraz promowanie kultury i dziedzictwa 
regionalnego przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia mieszkańców z obecności 
turystów. Krzewienie kultury i lokalnych tradycji może być podstawą do ukształtowania 
nowego, unikatowego produktu turystycznego, który będzie źródłem przychodów dla 
przedsiębiorstwa oraz okazją do zaprezentowania umiejętności dla społeczności lokal-
nych. Nierzadko zdarza się, iż miejscowa ludność traktuje turystów jako intruzów, nie 
akceptując ich obecności na swoim terenie. Poprzez działania zgodne z zasadami zrów-
noważonego rozwoju przedsiębiorstwa są w stanie zyskać większą przychylność i ak-
ceptację ze strony społeczeństwa. 

Warto wspomnieć, iż prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju niesie ze sobą potrzebę wdrażania pewnych innowacji w firmach. Są to nowe 
rozwiązania np. w zakresie technologii, procesów czy produktów. Jest to z pewnością 
także szansa na podniesienie konkurencyjności firmy poprzez oferowanie udoskonalo-
nych produktów i usług turystycznych. Przywiązanie wagi do ochrony środowiska natu-
ralnego oraz troska o społeczności lokalne może zaowocować przewagą konkurencyjną 
danego przedsiębiorstwa. 

Bariery dla branży turystycznej

Mówiąc o barierach wynikających z idei i zasad zrównoważonej turystyki, warto raz 
jeszcze zastanowić się nad głównym założeniem tej koncepcji. Najistotniejszym jej celem 
jest bowiem uzyskanie harmonii pomiędzy potrzebami turystów, lokalnych społeczności 
oraz środowiska naturalnego. Jest to ogromne wyzwanie, które stoi przed przedstawi-
cielami branży turystycznej, w praktyce gospodarczej założenie trudne do zrealizowa-
nia. Nie zawsze jest przecież możliwe pogodzenie interesów turystów oraz społeczności 
lokalnej przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Może to stanowić pierw-
szą, podstawową barierę dla przedsiębiorstw turystycznych. Podstawowy cel działania 
każdego przedsiębiorstwa stanowi osiąganie zysku, z tego też powodu kluczowe dla 
przedsiębiorcy jest zaspokojenie potrzeb konsumentów, czyli turystów. Na dalszy plan 
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schodzą interesy społeczeństwa oraz dbałość o środowisko. Konsumowanie produktów 
i usług turystycznych trwa przez pewien określony czas, w którym konsument ma zaspo-
koić swoje potrzeby i poczuć satysfakcję z zakupionych usług. Dla turysty mniej istotne 
jest to, co stanie się np. po jego wyjeździe z miejscowości turystycznej, myśli on bowiem 
krótkoterminowo i egoistycznie, a jego celem jest przede wszystkim zaspokojenie swoich 
potrzeb wypoczynkowych. Taki sposób myślenia może znacznie zmniejszać chęć i zdol-
ność do wdrażania zasad zrównoważonej turystyki do praktyki gospodarczej.

Na gruncie polskim istotną barierą związaną z realizowaniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju przez przedsiębiorstwa turystyczne jest niewielka świadomość społecz-
na dotycząca tego zagadnienia. Mieszkańcy obszarów niezurbanizowanych cechują 
się małą świadomością ekologiczną. Na terenach wiejskich dominuje agroturystyka, 
właściciele i społeczność lokalna zaś w większości nie znają pojęć zrównoważone-
go rozwoju oraz zasad ekologicznego funkcjonowania. Ponadto istotnym problemem 
na obszarach wiejskich jest także niska aktywność społeczna i zawodowa ludności, 
a także lokalne postawy społeczne i wzorce kulturowe, które nierzadko są różne od 
oczekiwań turystów. Może to stanowić barierę we wdrażaniu oraz realizowaniu zało-
żeń zrównoważonej turystyki. Przyczyny niskiego poziomu świadomości ekologicznej 
są związane pośrednio z ekonomiczną sytuacją kraju oraz niedostateczną edukacją 
ludności w tym zakresie. 

Nieświadomość oraz brak wiedzy dotyczącej ekologii to także problem pracowników 
branży turystycznej. Przedsiębiorca nierzadko musi ponieść koszty przeszkolenia kadry 
np. z zakresu obsługi specjalistycznych urządzeń, które oszczędzają energię elektrycz-
ną. Szkolenia te powinny dotyczyć nie tylko pracowników szeregowych, ale także kadry 
zarządzającej. Menedżerowie mają dawać przykład podwładnym poprzez krzewienie 
zachowań ekologicznych oraz troskę o lokalną społeczność. Pracownicy szeregowi zaś 
poprzez partycypację powinni czuć się częścią systemu, który realnie wpływa na stan 
środowiska naturalnego oraz dobrostan społeczeństwa. Niemożliwe jest bowiem prowa-
dzenie działalności gospodarczej uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju bez 
aktywnego udziału i zrozumienia tej koncepcji przez pracowników.

Inną barierą jest brak zrozumienia i docenienia wartości wynikających ze zrówno-
ważonej turystyki przez samych konsumentów. Choć odsetek świadomych ekologicz-
nie turystów rośnie, to wciąż – wybierając ofertę turystyczną – konsumenci kierują się 
przede wszystkim ceną. Zwłaszcza w czasie kryzysu finansowego oraz niestabilności 
gospodarki konsumenci zwracają uwagę na koszt produktów turystycznych, pomijając 
inne elementy składowe oferty turystycznej. Cena jest oczywiście związana z kosztami, 
jakie ponoszą przedsiębiorstwa. Dbanie o środowisko nierzadko wymaga instalacji spe-
cjalistycznych urządzeń czy rozwiązań technicznych, a więc generuje koszty. Oferowa-
nie ekologicznych produktów i usług turystycznych powoduje wzrost ich ceny, co może 
zniechęcać odbiorców usług. Może się także zdarzyć, iż konsumenci nie docenią starań 
przedsiębiorstwa turystycznego w zakresie realizowania założeń turystyki zrównoważo-
nej. Wynika to przede wszystkim z braku świadomości ekologicznej oraz społecznej. 
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Zdarza się, że turystom brakuje też zainteresowania lokalną tradycją, kulturą, często 
niechętnie kupują lokalne wyroby, nie doceniając ich wartości.

Poważną barierą dla realizowania zasad zrównoważonej turystyki w Polsce jest bar-
dzo niska skuteczność prawa środowiskowego. Wprawdzie jest ono zgodne z wyma-
ganiami Unii Europejskiej, ale wciąż brakuje sprawnego egzekwowania jego zapisów. 
Widać to wyraźnie na przykładzie gospodarki odpadami. Wciąż jest ona niesprawna 
i nieskuteczna. Nadal spotyka się liczne dzikie wysypiska (np. w lasach, na brzegach 
rzek). Niezadowalający jest także odsetek odpadów poddawanych recyklingowi, a infor-
macje o stanie środowiska są trudno dostępne. Niepokojące wyniki dotyczące np. za-
nieczyszczenia powietrza w miastach są skrzętnie ukrywane bądź też nie podawane do 
wiadomości publicznej. Niepokojący jest również brak spójności między krajową polityką 
ekologiczną a faktycznymi działaniami podejmowanymi przez polityków. Często można 
dostrzec, iż rozwój zrównoważony oraz dbałość o środowisko nie mają dużego znaczenia 
przy realizacji różnorakich inwestycji, czy to budowy autostrady, czy to organizacji imprez 
sportowych lub kulturalnych. Brakuje wyraźnego nakreślenia celów i wdrażania zasad 
zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, a także promowania takich zachowań.

Kolejną istotną barierą mogą być koszty związane z przestawieniem się na działal-
ność zgodną z zasadami turystyki zrównoważonej oraz brak funduszy i zaplecza organi-
zacyjno-edukacyjnego. Inwestycje w specjalistyczne urządzenia lub rozwiązania techno-
logiczne, szkolenia kadry, promowanie podejścia ekologicznego czy też koszty związane 
z ochroną i krzewieniem kultury lokalnej mogą stanowić istotną pozycję w bilansie przed-
siębiorcy. Szczególnie dla firm sektora MŚP może to być bariera nie do przeskoczenia. 
Warto jednak pamiętać, iż poniesione nakłady w długim okresie przynoszą wymierne 
korzyści w sensie ekonomicznym oraz społecznym. 

Podsumowanie

Koncepcje zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej turystyki są obecne 
w świadomości przedsiębiorców i konsumentów. Troska o środowisko naturalne oraz 
oszczędność ograniczonych surowców naturalnych należą do palących problemów 
współczesnego świata, w którym koncentracja na zyskach finansowych często przy-
ćmiewa negatywne efekty zewnętrzne wynikające z działalności gospodarczej. Oby-
dwie koncepcje cieszą się coraz większą popularnością, a ich postulaty i zalecenia są 
uwzględniane w działaniach przedsiębiorstw i organizacji. Branża turystyczna stoi przed 
dylematem oraz wyzwaniem: do jakiego stopnia podporządkować się zasadom i wytycz-
nym związanym z turystyką zrównoważoną? Każde przedsiębiorstwo oraz każda or-
ganizacja stoją przed wyborem drogi działania. Pragnąc realizować założenia rozwoju 
zrównoważonego, przedsiębiorstwa napotykają zarówno na szanse wspierające rozwój, 
jak i na bariery, które ograniczają lub utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. 
Pełne zrozumienie idei turystyki zrównoważonej, jej celów oraz założeń, pozwala czer-
pać korzyści z uwzględniania tej koncepcji w strategii działania przedsiębiorstw. Jedno-
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cześnie otoczenie zewnętrzne, a konkretniej polityka państwa, może przyczynić się do 
powstania barier oraz zahamowania rozprzestrzeniania się koncepcji zrównoważonej 
turystyki. Idea ta z pewnością w kolejnych latach będzie podlegać dalszej ewolucji oraz 
stanie się bardziej popularna w branży turystycznej.

Bibliografia
1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, [za:] J. Krippendorf, 

The Holiday Makers – Understanding the Impact of Leisure and Travel, Heinemann Publishing, 
Oxford 1987.

2. Butler R.W., Sustainable Tourism: a state of the review, „Tourism Geographies” 1999, Vol. 1, No. 1. 
3. Gormsen E., The impact of tourism on costal areas, „GeoJournal” 1997, Vol. 42, No. 1.
4. Kachniewska M. et al., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Klu-

wers Polska, Warszawa 2012.
5. Meadows D.H. et al., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
6. Nasza wspólna przyszłość: Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, 

Warszawa 1991.
7. Niezgoda A., Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrów-

noważonego, „Turyzm” 2008, 18(2).
8. Niezgoda A., Zmyślony P., Identifying determinants of the development of rural tourist destina-

tions in Poland, „Tourism” 2002, Vol. 51, No. 4. 
9. Panasiuk A., Gospodarka turystyczna w warunkach zrównoważonego rozwoju, [w:] Gospodar-

ka turystyczna, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008. 
10. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, [za:] Parks for life. Ac-

tion for protected Areas in Europe, IUCN, Cland 1994.

Strona internetowa

1. Ringbeck J., Booz & Company, Cel: Zielona turystyka, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl 
[10.04.2013].

Dokument prawny

1. Komisja Europejska, Opinia Komitetu Regionów: Europa – najpopularniejszy kierunek tury-
styczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego (Dz. U. C 
104 z dnia 2 kwietnia 2011 r.).

Streszczenie

Artykuł przedstawia zagadnienie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej turystyki 
z uwzględnieniem ich naczelnych celów i zasad. W artykule podjęto próbę wskazania głównych 
barier oraz szans, jakie stoją przed przedsiębiorstwami branży turystycznej, które w swej dzia-
łalności biznesowej uwzględniają zasady zrównoważonej turystyki. 
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Abstract

The article presents a concept of sustainable development and sustainable tourism, including 
its main goals and principles. The author attempts to identify key barriers and opportunities, 
faced by tourism companies, which take into account the principles of sustainable tourism in 
their business activity.

Keywords: sustainable development, sustainable tourism, tourism company
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