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Wstęp

Zasady zrównoważonego rozwoju są wpisane w strategie wszystkich dziedzin gospo-
darki, w tym także turystycznej. W Polsce istnieją podstawy rozwoju zrównoważonego 
zapisane w Konstytucji, Polityce ekologicznej państwa i innych aktach prawnych, ale 
nadal niewielka jest świadomość ekologiczna turystów, jak również społeczna świado-
mość bezpośredniej zależności między wyczerpywaniem zasobów naturalnych regionu, 
ubożeniem jego walorów a zmniejszaniem potencjału turystycznego. 

Ponadto warunki życia mieszkańców regionów atrakcyjnych turystycznie (m.in. wiel-
kość dochodów, ich źródła oraz poziom edukacji) oraz brak planów zagospodarowania 
przestrzennego determinują rozwój zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, 
który odbywa się często w sposób chaotyczny, jest podporządkowany doraźnym celom 
(szczególnie finansowym) i rzadko nawiązuje do zasad zrównoważonego rozwoju.

Geneza i definicja pojęcia „zrównoważony rozwój”

Pojęcie zrównoważonego rozwoju znane jest od kilkudziesięciu lat, ale zarówno okre-
ślenie terminu, jak i jego definicja nie zostały doprecyzowane. W dostępnej literaturze po-
jawiają się znaczeniowo zbliżone określenia, jak: „rozwój trwały”, „zrównoważony wzrost”, 
„rozwój zgodny z wymogami środowiska”, „ekorozwój”, „rozwój zintegrowany”, które jednak 
mają nieco odmienne znaczenie. W języku angielskim jest to sustainable development, 
gdzie „sustainable” oznacza «zrównoważony, jako nienaruszający równowagi ekologicz-
nej» (w odniesieniu do środowiska przyrodniczego), a także «trwały» (w aspekcie ekono-
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micznym)1, dlatego wydaje się, że najczęściej pojawiający się w polskich publikacjach ter-
min „zrównoważony rozwój” jest najtrafniejszym tłumaczeniem angielskiej wersji pojęcia.

Geneza pojęcia zrównoważonego rozwoju sięga lat 60. XX w. Pierwszą Międzyrządo-
wą Konferencję Ekspertów Naukowych UNESCO, która odbyła się w 1968 r., poświęco-
no wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju. Efektem opracowanych ustaleń była 
pierwsza na świecie konferencja, na której poruszono problemy środowiska naturalnego, 
zwołana w 1972 r. (tzw. konferencja sztokholmska). Omawiano wtedy kwestie związane 
z zanieczyszczeniami transgranicznymi oraz globalnymi, wymagającymi ponadnarodo-
wych działań, a tym samym zapoczątkowano międzynarodową współpracę w dziedzinie 
ochrony środowiska. Podczas spotkania opracowano Deklarację Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka.

W 1987 r. ukazał się raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju przy ONZ, de-
finiujący podane na wstępie pojęcie zrównoważonego rozwoju. Warto podkreślić, że 
nowa polityka zrównoważonego harmonijnego wzrostu miała polegać na uwzględnianiu 
sytuacji krajów biednych, tak żeby mogły one również spełnić wymogi ekologicznego roz-
woju. W opracowaniu przyjęto, że poziom dobrobytu osiągnięty przez naszą cywilizację 
jest możliwy do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania zasobami 
naturalnymi oraz już wytworzonymi dobrami. Modelowy sposób gospodarowania zakła-
da świadome kształtowanie właściwych relacji pomiędzy wzrostem w trzech obszarach: 
gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym. Wzrost gospodarczy powinien prowa-
dzić do zmian w obszarze społecznym, m.in. do zmniejszenia rozwarstwienia społecznego 
przez wyrównywanie szans, edukację dla wszystkich oraz przeciwdziałanie marginalizacji 
i dyskryminacji. Rozwój społeczny powoduje podniesienie świadomości obywateli również 
w zakresie ekologizacji życia (dbałości o zdrowie, rozumienia wpływu produkcji i kon-
sumpcji na stan środowiska, ochrony zasobów przyrodniczych), a co za tym idzie realne 
zainteresowanie społeczeństwa ograniczeniem degradacji środowiska przez wywieranie 
nacisków na władze różnych szczebli w celu aktywizacji działań chroniących środowisko2.

Działania Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju doprowadziły do zwołania 
w 1992 r. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, na którym opracowano jeden z najważniej-
szych dokumentów związanych ze zrównoważonym rozwojem: Agendę 213. W opraco-
waniu, które było sygnowane przez 172 państwa (w tym Polskę), zapisano krytyczne 
podsumowanie dotychczasowej polityki światowej, skutkującej pogłębieniem się przepa-
ści gospodarczej między państwami, rozszerzeniem się głodu, chorób cywilizacyjnych 
i analfabetyzmu oraz degradacją środowiska naturalnego na świecie. Jednocześnie 
określono wszechstronny plan działania dla uczestniczących w konferencji państw, który 

1 Wielki słownik angielsko-polski PWN–Oxford, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk et al., PWN i Oxford 
Press, Warszawa 2007.
2 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University 
Press, Oxford 1987.
3 Materiały konferencyjne z Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” – Szczyt Ziemi: Rio de 
Janeiro 3–14 czerwca 1992 r., Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
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miał stanowić remedium na przedstawione problemy. Zawarta w nim wizja rozwoju świa-
ta – uwzględniająca problematykę społeczną (m.in. walkę z ubóstwem, równość płci, 
prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, poprawę zdrowia, edukację dla wszystkich, dia-
log międzykulturowy), ochronę zasobów naturalnych oraz aktywne uczestnictwo w two-
rzeniu gospodarki zrównoważonej – miała być realizowana m.in. dzięki: zastosowaniu 
nowych metod edukacji, wykorzystania surowców i gospodarowania odpadami czy ak-
tów prawnych chroniących zasoby naturalne o zasięgu ponadnarodowym. Ideą Agendy 
21 było podkreślenie, że w procesie dążenia do modelu zrównoważonego rozwoju wy-
magane są zróżnicowane i zintegrowane działania międzynarodowe w poszczególnych 
regionach świata, w trzech podstawowych obszarach. Rozwój w obszarze gospodarki 
obejmuje osiągnięcie długookresowego wzrostu oraz równomiernego podziału korzyści 
przy udziale wszystkich społeczności, co wymaga zmian w powiązanych ze sobą świa-
towych systemach gospodarczych. Rozwój społeczny powinien z jednej strony odpowia-
dać na zapotrzebowanie w dziedzinie dostępu do niezbędnych dla życia dóbr, jakimi są: 
woda, energia oraz opieka zdrowotna, z drugiej strony zabezpieczać różnorodność oraz 
bogactwo kulturowe i społeczne. W celu ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia 
ich rabunkowej eksploatacji istotne jest opracowanie nie tylko ekonomicznych rozwiązań 
ograniczających lub eliminujących czynniki degradacji środowiska, ale także prioryteto-
wej ścieżki postępowania przy ich wdrażaniu.

W 2000 r. podczas Szczytu Milenijnego Organizacji Narodów Zjednoczonych zdefi-
niowano szczegółowe Milenijne Cele Rozwoju, które miały zostać osiągnięte do 2015 r. 
W sferze społecznej założono: zmniejszenie o połowę liczby ludzi, których dochód nie 
przekracza jednego dolara dziennie, zapewnienie wszystkim możliwości ukończenia peł-
nego cyklu nauki na poziomie podstawowym, wyeliminowanie do 2015 r. nierównego do-
stępu płci do wszystkich szczebli edukacji oraz awansu społecznego, zmniejszenie o 2/3 
wskaźnika umieralności dzieci w wieku do pięciu lat, obniżenie wskaźnika umieralności 
matek przez poprawienie opieki zdrowotnej, ograniczenie rozprzestrzeniania się cho-
rób epidemiologicznych (AIDS, malarii), zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawio-
nych dostępu do czystej wody pitnej. W obszarze środowiskowym przyjęto konieczność 
uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju oraz metod ograniczających degradację 
zasobów środowiska naturalnego w krajowych strategiach. Jednakże najistotniejszym 
przesłaniem spotkania było stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz 
rozwoju, co miało oznaczać przejście od formułowania teorii do działań praktycznych4. 

Na kolejnym Światowym Szczycie Ziemi, który odbył się 2002 r. w Johannesburgu, 
podsumowano 10-letni okres globalnych zmian oraz zaproponowano konkretne działa-
nia służące zarówno poprawie warunków życia ludzi, jak i ochronie zasobów natural-
nych na świecie. Wypracowano wspólne decyzje również w nowych dziedzinach, m.in. 
postanowienie o konieczności ograniczenia do 2012 r. emisji gazów cieplarnianych do 

4 K.A. Annan, Millennium Report of the Secretary General: „We the peoples: the role of the United Nations in 
the 21st century”, United Nations Department of Public Information, New York 2000.
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atmosfery o 5,2%5. Ustalenia szczytu stały się podstawą do zawiązania nowych form 
partnerstwa, których zadaniem miało być angażowanie w realizację koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju nie tylko instytucji rządowych, ale także społeczeństw.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju

Terminem „zrównoważony rozwój” określa się «proces mający na celu zaspokojenie 
aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych 
dążeń następnym pokoleniom»6. Definicja ta została sformułowana w 1987 r. w Raporcie 
Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju „Nasza Wspólna Przyszłość”. W raporcie 
określono wizję rozwoju świata, w której uwzględniono rozwój populacji ludzkiej i gospoda-
rowanie zasobami naturalnymi Ziemi, oraz podjęto kwestię minimalizowania różnic w roz-
woju gospodarczym regionów. W międzynarodowych źródłach funkcja koncepcji susta-
inable development polega nie na gwarantowanym wzroście wskaźników rozwoju polityki 
społecznej, ekonomicznej, ochrony środowiska, występującym niezależnie od siebie, ale 
na ich zharmonizowanym (zrównoważonym) procesie rozwoju w ścisłej korelacji7. W nieco 
innym ujęciu idea koncepcji zrównoważonego rozwoju jest nową filozofią rozwoju, w której 
prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej odbywa się w harmonii ze środowiskiem 
i w taki sposób, aby nie powodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju dotyczy całej błękitnej planety, ale warto zauwa-
żyć, że ogromne dysproporcje w rozwoju gospodarczym świata uniemożliwiają krajom 
biednym – mającym problem z zapewnieniem obywatelom podstawowych warunków 
egzystencji – podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska, właściwego wykorzysta-
nia zasobów naturalnych i zabezpieczenia ich przed degradacją, edukacji ekologicznej, 
profilaktyki przez propagowanie zdrowego stylu życia i roli wypoczynku w codziennym 
funkcjonowaniu. Jednocześnie zmniejszyła się ilość środków finansowych przeznaczo-
nych na pomoc krajom najbiedniejszym. W 2012 r. kraje rozwinięte przekazały krajom 
rozwijającym się o 4% mniejsze środki finansowe w stosunku do 2011 r., w którym od-
notowano już 2% zmniejszenie środków pomocowych w stosunku do roku 20108. Niski 
poziom życia i nierówności w sferze społecznej powodują, że społeczeństwa rozwijające 
się realizują przede wszystkim podstawowe potrzeby egzystencjalne związane z wyży-
wieniem, schronieniem i poczuciem bezpieczeństwa. W tej sytuacji inne potrzeby, w tym 
związane z wypoczynkiem, samorealizacją, potrzebą wiedzy, nie występują lub są za-
spokajane w ograniczonym zakresie. 

Wszystkie działania wynikające z ustaleń i decyzji światowych szczytów były i nadal 
są monitorowane, a analizy zostają przedstawiane w corocznych raportach. Rezultaty 

5 http://www.un.org/jsummit/html/documents/documents.html [15.07.2013].
6 http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-roz-
woj/ [15.07.2013].
7 J. Ciechanowicz, Międzynarodowe Prawo Ochrony Środowiska, PWN, Warszawa 1999.
8 http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2458&wid=34 [14.07.2013].
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podjętych działań w zakresie postanowień Szczytu Milenijnego wskazują, że wiele celów 
nie ma szans na realizację w założonej perspektywie czasowej (do 2015 r.). W Raporcie 
o Milenijnych Celach Rozwoju na 2013 r. podkreślono, że w latach 2000–2010 spadły 
wskaźniki umieralności na choroby epidemiologiczne, poprawiła się sytuacja w obszarze 
opieki zdrowotnej oraz warunków egzystencji (dostęp do wody, urządzeń sanitarnych, 
ograniczenie głodu), nadal jednak obserwuje się ogromne nierówności w dostępie do 
wytworzonych dóbr zarówno pomiędzy regionami na świecie, jak i w poszczególnych pań-
stwach. W raporcie również odnotowano, że zasoby świata stale zmniejszają się i ulega-
ją degradacji9. W wielu regionach kolejne powierzchnie są wylesiane z przeznaczeniem 
na uprawy rolne lub zabudowę, giną gatunki zwierząt i ryb, a nadal nie wprowadzono 
spójnych działań niwelujących negatywne skutki zmian klimatycznych. Przykładem może 
być nieratyfikowanie przez część państw porozumienia dotyczącego obniżenia emisji tzw. 
gazów cieplarnianych (protokół z Kioto, 1997 r.). W efekcie braku stosownych działań od 
roku 1990 do 2010 na świecie nastąpił wzrost emisji CO2 o 49%10 (tab. 1).

Tabela 1. Emisja CO2 przy spalaniu paliw (w mln ton)

KRAJ 1995 2000 2005 2010

Argentyna 118,0 139,0 151,0  170,2 

Brazylia 240,4 303,5 322,5 387,7 

Chile 38,9 52,5 58,2 69,7 

Chiny 2 986,1 3 037,3 5 062,4 7 217,1 

Dania 58,0 50,6 48,3 47,0 

Egipt 83,1 101,3 152,6 177,6 

Francja 353,8 376,9 388,4 357,8 

Grecja 75,8 87,4 95,0 84,3 

Hiszpania 232,7 283,9 339,4 268,3 

Indie 776,6 972,5 1 164,8 1 625,8 

Indonezja 214,4 272,9 335,7 410,9 

Irlandia 32,3 40,9 43,6 38,7 

Izrael 46,3 55,2 58,7 68,1 

Japonia 1 147,9 1 184,0 1 220,7 1 143,1 

Korea Południowa 358,6 437,7 469,1 563,1 

Meksyk 296,6 349,3 385,5 416,9 

Niemcy 867,8 825,0 809,0 761,6 

Norwegia 32,8 33,5 36,3 39,2 

9 United Nations Department of Economic and Social Affairs, The Millennium Development Goals Report, New 
York 2013.
10 http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget [14.07.2013].
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KRAJ 1995 2000 2005 2010

Polska 331,1 290,9 292,9 305,1 

Republika Południowej Afryki 274,5 296,7 329,2 346,8 

Rosja 1 574,5 1 505,5 1 516,2 1 581,4 

Stany Zjednoczone 5 138,7 5 698,1 5 771,7 5 368,6 

Szwecja 57,5 52,8 50,3 47,6 

Turcja 152,7 200,6 216,4 265,9 

Ukraina 392,8 292,0 305,6 266,6 

Węgry 57,3 54,2 56,4 48,9 

Wielka Brytania 516,6 524,3 533,0 483,5 

Włochy 409,4 426,0 460,8 398,5 

ŚWIAT 21 843,8 23 509,1 27 187,4 30 276,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: GUS, Stan i Ochrona Środowiska, [w:] Rocznik 
Statystyki Międzynarodowej, red. H. Dmochowska et al., Zakład Wyd. Statystycznych, Warszawa 2012.

Na 51 państw świata wymienionych w statystykach GUS 19 krajów (w tym Polska) 
zmniejszyło emisję CO2 przy spalaniu paliw w ciągu ostatnich 18 lat. Pozostałe państwa 
zwiększyły emisję tego gazu, przy czym Indie, Chiny, Egipt i Indonezja – nawet ponad 
dwukrotnie. Największy udział w emisji CO2 – przekraczający milion ton rocznie – mają: 
Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Rosja i Japonia. 

Kwestie zrównoważonego rozwoju mają szczególne znaczenie w okresie kryzysu 
gospodarczego, kiedy relacje pomiędzy uczestnikami rynku są wyraźnie zachwiane za-
równo w obszarze międzynarodowym, jak i w poszczególnych krajach. Dlatego zrów-
noważony wzrost jest jednym z priorytetów w nowym, długookresowym programie spo-
łeczno-gospodarczym Unii Europejskiej – Strategia Europa 202011. Jest on również ujęty 
w polskiej strategii rozwoju kraju, w szczególności w Strategii innowacyjności i efektyw-
ności gospodarki, za której przygotowanie odpowiada Minister Gospodarki. 

W polskim prawodawstwie rozwój zrównoważony, zdefiniowany w Ustawie z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozumie się jako: „rozwój społeczno-gospo-
darczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawo-
wych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego po-
kolenia, jak i przyszłych pokoleń”12.

Bardzo istotny wydaje się rozwój w sferze edukacji, dzięki której istnieje szansa na 
poprawienie wskaźników gospodarczych krajów, a co za tym idzie wzrost świadomości 

11 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajo-
wy Program Reform, Warszawa 2010.
12 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
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obywateli w zakresie udziału w podziale wytworzonych dóbr, a w efekcie wprowadzenie 
w życie filozofii zrównoważonego rozwoju. W 2002 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych ustanowiło lata 2005–2014 Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, 
nazywaną później także Dekadą Zmiany. Jej zadaniem jest propagowanie odpowiedzial-
nych zachowań, inspirowanie krytycznego i twórczego myślenia, pozwalającego znaleźć 
rozwiązanie problemów uniemożliwiające trwały rozwój. Podczas Szczytu ONZ w 2010 r., 
w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, za podstawowy warunek postępu we wszystkich 
dziedzinach ludzkiego życia uznano edukację, co zostało zaprezentowane w raporcie pro-
gramu „Edukacja dla Wszystkich” (Education for All Global Monitoring Report)13.

Rozwój turystyki w Polsce

Od czasów średniowiecza rozwój turystyki w Polsce, podobnie jak na świecie, był 
związany przede wszystkim z migracjami o charakterze religijnym, handlowym, leczni-
czym oraz podróżami dyplomatycznymi. Z czasem wzrosła rola podróży poznawczych, 
połączonych z działalnością naukową i wyjazdami do ośrodków uniwersyteckich. Była 
to jednak turystyka elitarna, dostępna dla zamożnych warstw społecznych. Na przeło-
mie wieku XIX i XX w Polsce nastąpił rozwój turystyki poznawczej (związanej z patrioty-
zmem i poszukiwaniem tożsamości narodowej), kwalifikowanej (turystyki górskiej) oraz 
wypoczynkowej (uzdrowiskowo-letniskowej); powstały pierwsze organizacje turystyczne: 
Towarzystwo Tatrzańskie (1873 r.) i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906 r.), które 
działały na rzecz ochrony środowiska, popularyzacji wiedzy o górach oraz tworzenia wa-
runków do uprawiania turystyki przez zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich.

Dynamiczny rozwój przemysłu związanego z postępującą urbanizacją oraz powsta-
nie realnego czasu wolnego wywołały społeczną potrzebę wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania. Jednocześnie podniesienie poziomu życia i popularyzacja turystyki dały 
możliwości realizacji różnych jej rodzajów14. 

Szczególnym czynnikiem, który wpłynął na upowszechnienie podróży turystycznych, 
był rozwój taniego i masowego środka transportu – kolei. Wzrost liczby turystów począt-
kowo dotyczył miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowych na obszarach górskich 
i nadmorskich, ale również w miejscowościach letniskowych wokół większych miast. 
Zwiększona mobilność turystów wpłynęła również na wzrost zagranicznego ruchu tury-
stycznego. W efekcie pod koniec lat 30. w ruchu wycieczkowym w Polsce brało udział od 
dwóch do trzech mln osób rocznie, natomiast w ruchu uzdrowiskowo-letniskowym – ok. 
650 tys. osób15. Jednocześnie z dostępnością komunikacyjną obszarów atrakcyjnych 
turystycznie nastąpił rozwój infrastruktury – przede wszystkim obiektów zakwaterowania 
(hotele, pensjonaty, domy letniskowe o coraz wyższym standardzie) oraz gastronomicz-

13 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/ [14.07.2013].
14 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Wyd. PWE, Warszawa 2002.
15 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa 1978.



Magdalena Kozikowska54

nych (zajazdy, restauracje, kawiarnie), ale również towarzyszących (kolejki linowe na 
Kasprowy Wierch, Gubałówkę i Górę Parkową w Krynicy).

W okresie powojennym rozwój turystyki w Polsce został wpisany w planową politykę, 
powołano odpowiednie struktury państwowe zajmujące się jej realizacją, wznowiły dzia-
łalność oraz powstały nowe organizacje turystyczne, zrzeszające coraz większą liczbę 
członków. Jednocześnie nastąpił dynamiczny rozwój bazy turystycznej i polepszenie jej 
dostępności, co poszerzyło możliwości realizacji różnych rodzajów turystyki przez coraz 
szersze kręgi społeczne. Stały wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny spowodowały 
przewartościowanie potrzeb i zwiększenie zainteresowania niedostępnymi wcześniej do-
brami uznawanymi za luksusowe i elitarne, które z upływem czasu stały się dobrami pod-
stawowymi i masowymi16. Rosnący z roku na rok ruch turystyczny w określonym czasie 
(przypadającym najczęściej na trzy miesiące sezonu letniego), koncentrujący się na ob-
szarach atrakcyjnych, powoduje przekroczenie pojemności obiektów i urządzeń turystycz-
nych (zatłoczone plaże, kolejki do obiektów gastronomicznych, miejsc zwiedzania) oraz 
wytworzenie dużej ilości usług o bardzo różnym poziomie jakości. Ponadto zapewnienie 
rzeszom ludzi czasu wolnego od pracy stało się istotnym warunkiem powstania zjawiska 
turystyki masowej, które można definiować zarówno w aspekcie ilościowym (miliony ludzi 
realizujących podróże turystyczne) i jakościowym (oferta najbardziej popularnych, kon-
wencjonalnych produktów turystycznych).

Turystykę masową, komercyjną charakteryzują podróże w dużych grupach, brak pry-
watności, ciągły pośpiech w realizacji kolejnych punktów programu wyjazdu, pasywne 
uczestnictwo w zwiedzaniu, powierzchowna wiedza krajoznawcza, brak rzeczywistego 
kontaktu z kulturą odwiedzanego miejsca17. Jednocześnie jest to tańsza forma podróży 
niż organizowana indywidualnie i najczęstsza forma wypoczynku. Do turystyki masowej 
zalicza się m.in. wyjazdy na duże imprezy sportowe, festiwale, targi turystyczne, piel-
grzymki do miejsc kultu religijnego.

Problemem turystyki masowej jest duży, najczęściej negatywny wpływ na środowi-
sko geograficzne (kulturowe i przyrodnicze), przejawiający się powstawaniem odpadów 
i zanieczyszczeń, zaburzeniami w krajobrazie, erozją, pojawianiem się zniekształconych 
relacji pomiędzy społecznością zamieszkującą tereny atrakcyjne turystycznie oraz tury-
stami, rozbudowaną infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną itp.

Turystyka w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Na przełomie XIX i XX w. ludzie zaczęli zauważać zmiany w otaczającym środowisku, 
które wywołali swoją działalnością. Wymieranie gatunków zwierząt, zanikanie natural-
nych krajobrazów spowodowane przekształcaniem środowiska, zmniejszanie powierzch-
ni naturalnych kompleksów leśnych stało się podstawą do pewnego przewartościowania 

16 W.W. Gaworecki, Turystyka, Wyd. PWE, Warszawa 1998.
17 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace habilitacyjne, 24, 
Wyd. AE, Poznań 2006.
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w myśleniu o środowisku naturalnym, z czego wynikła potrzeba ochrony jego elementów. 
W efekcie troski o zasoby środowiska powstały parki narodowe, rezerwaty i inne formy 
ochrony przyrody, które stały się podstawą potencjału turystycznego regionów.

Od lat 70. XX w., kiedy został powołany przez ONZ Program Środowiskowy Narodów 
Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP), zainicjowano wiele 
działań, których efektem stała się m.in. jednolita polityka ekologiczna Wspólnoty Euro-
pejskiej. Światowy system ochrony środowiska i wspierania polityki ekorozwoju, a wła-
ściwie rozwoju ekologicznego, opiera się na postanowieniach zawartych w dokumentach 
międzynarodowych, przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Uchwalone 
w ramach konferencji dokumenty (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu, Agenda 21 – zestawienie celów, zaleceń i kierunków działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w XXI w., Konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej, 
Deklaracja dotycząca kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów) określają podsta-
wowe zasady polityki społeczno-gospodarczej, uwzględniające ochronę środowiska oraz 
przewidujące działania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym prowadzone w celu 
koordynacji wysiłków rozwiązywania problemów światowej ekologii i polityki rozwoju. 

Pojawiające się nowe określenie „ekorozwój” jest bardzo zbliżone znaczeniowo do po-
jęcia „rozwój zrównoważony”. Według autorów encyklopedii PWN oznacza ono „proces 
długotrwałego, permanentnego i samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego, do-
konującego się z uwzględnieniem ochrony środowiska, powodowany dbałością o spra-
wiedliwość międzygeneracyjną”18. Z definicji wynika, że rozwój społeczno-gospodarczy 
powinien być podporządkowany zasadom ochrony środowiska naturalnego i racjonalnemu 
wykorzystywaniu zasobów naturalnych w celu zachowania zasobów środowiska w stanie 
niezagrażającym możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Istotne jest pod-
kreślenie roli środowiska, jako nieodłącznej części procesów rozwojowych, oraz ograni-
czenie lub wyeliminowanie modeli produkcji i konsumpcji, które mogą zakłócić te procesy.

Dążenie do prowadzenia polityki ekorozwoju ujęte jest w dokumentach stanowiących 
podstawę polskiego systemu prawnego. W Konstytucji RP zapisano, że Rzeczpospolita 
Polska „zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”19, 
jak również że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które po-
przez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym oby-
watelom i przyszłym pokoleniom20. 

Polityka ekorozwoju dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki, w tym także turystyki. 
Działania światowych organizacji turystycznych, instytucji państwowych i pozarządo-
wych organizacji ekologicznych mają istotny wpływ na rynek turystyczny. Nowe potrzeby 
i oczekiwania turystów są podstawą do tworzenia ofert produktów turystycznych zgod-
nych z zasadami ekorozwoju. 

18 Encyklopedia PWN Biznes, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3897021 [20.07.2013].
19 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r., art. 5.
20 Ibidem, art. 74.
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Wprowadzenie przez przemysł turystyczny strategii zrównoważonego rozwoju do tu-
rystyki spowodowało powstanie koncepcji turystyki zrównoważonej, która została zdefi-
niowana w Karcie Turystyki Zrównoważonej (Charter for Sustainable Tourism) podczas 
Światowej Konferencji na temat zrównoważonej turystyki w 1995 r. 

W literaturze określenia „zrównoważony rozwój” w odniesieniu do turystyki oraz 
„zrównoważona turystyka” bardzo często występują zamiennie, a towarzyszą im bardzo 
zbliżone sformułowania i dlatego wskazane jest doprecyzowanie definicji wymienionych 
terminów, ponieważ nie są one tożsame21. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki, która coraz częściej pojawia się 
w litera turze, jest wynikiem poszukiwania powiązań pomiędzy czynnikami gospodarczo-
-ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi determinującymi ten rozwój z zachowa-
niem równowagi pomiędzy wskaźnikami wzrostu każdego z nich22. Realizując koncepcję 
zrównoważonego rozwoju turystyki, należy odnieść ją do konkretnego obszaru o okre-
ślonym potencjale turystycznym (walory środowiska przyrodniczego, istniejące zagospo-
darowanie, dostępność komunikacyjna obszaru) i wykonać prace studialne dla danego 
przypadku zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem za-
sad ochrony środowiska i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz przewidywanej 
wielkości ruchu turystyczno-rekreacyjnego. Tym samym jest to koncepcja zrównoważo-
nego zarządzania turystyką w regionie.

Natomiast pojęcie turystyki zrównoważonej jest określeniem dla takich rodzajów tu-
rystyki, które są realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Turystyka 
zrównoważona jest również utożsamiana z turystyką alternatywną. Jest to termin, który 
powstał w związku z obserwowanym negatywnym wpływem turystyki na środowisko już 
w latach 70. XX w. Turystyka alternatywna, jako przeciwstawna do turystyki masowej 
(powszechnej), może jedynie w minimalnym stopniu ingerować w środowisko przyrod-
nicze, powinna zapewniać odpowiedni kontakt z naturą i kulturą społeczności lokalnej, 
a także przeciwstawiać się komercji w turystyce23. 

Pojęciem o węższym zakresie jest termin „ekoturystyka”, który stanowi podstawę kon-
cepcji turystyki zrównoważonej. Pomimo że rok 2002 został ogłoszony Międzynarodowym 
Rokiem Ekoturystyki przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNEP) i Światową Organizację Turystyki (UNWTO), a podczas międzynarodowej konfe-
rencji w mieście Quebec w Kanadzie sformułowano w 2002 r. Deklarację o Ekoturystyce 
z Quebecu (Quebec Declaration on Ecotourism), do dziś to pojęcie nie ma jednoznacznej 

21 W literaturze przedmiotu stosowanych jest wiele synonimów pojęcia: turystyka inteligentna, odpowiednia, 
odpowiedzialna, zielona, miękka, przyrodnicza, eko- i agroturystyka.
22 A. Niezgoda, Uwarunkowania i możliwości zachowania środowiska przyrodniczego na obszarze recepcji 
turystycznej, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bo-
siacki, Poznań 2006.
23 A. Szwichtenberg, Ekoturystyka, turystyka alternatywna – nowe pojęcia w geografii turyzmu, „Turyzm” 1993, 
t. 3, z. 2.
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definicji, o czym świadczy wiele różnorodnych określeń znaczenia tego terminu zarówno 
w literaturze polskiej, jak i obcojęzycznej24.

Jedna z definicji opiera ekoturystykę na świadomości ekologicznej, która kształtuje 
postawę człowieka, determinuje jego wybory, potrzeby, motywacje i z której wynika:

 – rozumienie zagrożeń antropogenicznych dla środowiska przyrodniczego i potrzeby 
jego ochrony,

 – zainteresowanie profilaktyką zdrowotną – wybór aktywnych rodzajów turystyki,
 – potrzeba doznań – nastawienie na autentyczne przeżycia i wrażenia podczas podró-

ży turystycznej, a nie „zaliczanie” kolejnych atrakcji turystycznych,
 – zmiana stylu życia – poszukiwanie nowych form podróżowania turystycznego: pieszo 

lub z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (rower, koń), wykorzystanie 
prostej bazy zagospodarowania turystycznego (namiot na polu biwakowym, kuchnia 
turystyczna) i rekreacyjnego (wyznaczony plac do gier),

 – poczucie harmonii wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju regionu – zain-
teresowanie miejscami o małym ruchu turystycznym, obszarami przyrodniczo cenny-
mi i chronionymi, wspieranie działań lokalnych społeczności25.
Ekoturystyka nie jest właściwie rodzajem turystyki, ale filozofią podróżowania tury-

stycznego, w którym turysta świadomie minimalizuje swoją ingerencję w środowisko 
przyrodnicze i kulturowe odwiedzanego obszaru oraz przejawia dużą aktywność po-
znawczą otaczającego świata. Koncepcja ekoturystyki wymaga również od podróżują-
cego pewnego wysiłku związanego z rodzajem i poziomem jego aktywności oraz organi-
zacją wyjazdu i pobytu turystycznego.

Ekoturystyka jako forma podróży turystycznej (pobytu) jest kierowana do turysty indy-
widualnego i, oferując pobyt w miejscach o małym ruchu turystycznym, jest z założenia 
turystyką niszową. Dlatego istotna jest również pewnego rodzaju filozofia organizacji po-
bytu ekoturysty, dzięki której mieszkańcy uzyskują większe dochody, angażują się w usługi 
turystyczne oraz podnoszą swoją świadomość ekologiczną, region rozwija się poprzez 
nowe inwestycje techniczne, infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, ale również wykorzy-
stanie istniejącej bazy, a środowisko przyrodnicze i kulturowe podlega ochronie biernej lub 
czynnej dzięki przeznaczaniu wpływów z turystyki na tworzenie i utrzymywanie różnych 
form ochrony przyrody, a także eliminowanie i ograniczanie negatywnych skutków pobytu 
turystów (np. usuwanie odpadów i zanieczyszczeń); jednocześnie nie dochodzi do przein-
westowania w regionie i przekształcenia turystyki alternatywnej w turystykę masową.

Turystyka zrównoważona (alternatywna) obejmuje: turystykę przygodową, kwalifikowa-
ną, wypoczynkową i agroturystykę, które spełniają założenia koncepcji zrównoważonego 
rozwoju w aspekcie organizacyjnym oraz ekoturystyki w odniesieniu do uczestnika – od-
biorcy oferty turystycznej (ryc. 1).

24 M. Durydiwka, A. Kowalczyk, S. Kulczyk, Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”, [w:] Turystyka 
zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
25 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2008.



Magdalena Kozikowska58

Rycina 1. Powiązania rodzajów turystyki w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Źródło: Opracowanie na podstawie: D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2008.

Przedstawione powyżej definicje zrównoważonego rozwoju turystyki, turystyki zrów-
noważonej oraz koncepcji ekoturystyki w wystarczającym stopniu odpowiadają na po-
trzebę usystematyzowania terminologii i wydaje się, że nie ma potrzeby dodawania no-
wych pojęć określających intencje w nich zawarte. 

Możliwości realizacji turystyki zrównoważonej w Polsce

Możliwości realizacji różnych rodzajów turystyki zależą od występujących na danym 
obszarze walorów turystycznych, obejmujących: wartości środowiska przyrodniczego 
(szata roślinna, fauna), istniejącego zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego 
(baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca) oraz dostępności komunikacyjnej ob-
szaru atrakcyjnego turystycznie26.

Zgodnie z definicją czynniki warunkujące realizację turystyki zrównoważonej oraz 
koncepcję ekoturystyki obejmują:

 – walory przyrodnicze odnoszące się do specyfiki regionu geograficznego oraz róż-
norodnych form ochrony elementów środowiska i kultury, związane z materialnymi 
wytworami i tradycjami lokalnych społeczności; 

 – zagospodarowanie turystyczne, zawierające w ramach oferty ekoturystycznej: nocle-
gi na polach biwakowych z wykorzystaniem kuchni turystycznej, w gospodarstwach 
agroturystycznych z możliwością samodzielnego lub wspólnego przygotowania po-
siłków o charakterze regionalnym z produktów lokalnych lub ekologicznych upraw, 
w schroniskach turystycznych i młodzieżowych z bazą gastronomiczną opartą na 
specyfice i tradycjach regionalnych;

26 M. Kozikowska, Uwarunkowania determinujące rozwój turystyki i rekreacji w lasach na przykładzie wybra-
nych nadleśnictw, Praca doktorska, Wydział Leśny SGGW, Warszawa 2010.
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 – zagospodarowanie rekreacyjne z prostymi urządzeniami służącymi rekreacji w miej-
scu pobytu, np. wyznaczony nietrwale plac do gier, jak również odnoszącymi się do 
przyjętej formy aktywności, np. ścieżki rekreacyjne, polany piknikowe wykorzystujące 
naturalne materiały, niezaburzające harmonii krajobrazu;

 – dostępność komunikacyjną obszaru przeznaczonego dla turystyki, związaną przede 
wszystkim z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg, na bazie których wyznaczane są 
szlaki turystyki aktywnej o różnym stopniu trudności (piesze, rowerowe, konne) oraz 
krajoznawczej, np. szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego (Greenways), wyklu-
czające transport zmotoryzowany.
Ze względu na ograniczone badania dotyczące czynników determinujących rozwój 

turystyki zrównoważonej w Polsce do analizy jej potencjałuposłużono się wybranymi 
wskaźnikami zmian wielkości bazy noclegowej oraz wynikami badania na temat świa-
domości ekologicznej turystów, przeprowadzonymi przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Wybrane parametry bazy noclegowej w Polsce 

W 2012 r. bazę noclegową w Polsce stanowiły 9483 obiekty (w tym 2014 hoteli i 311 
pensjonatów) oferujące 675 433 miejsca noclegowe (w hotelach – 198 093 miejsca noc-
legowe, w pensjonatach – 13 714 miejsc). Obiekty przeznaczone na turystykę zrówno-
ważoną obejmowały 683 kwatery agroturystyczne (11 124 miejsc noclegowych) i 192 
pola biwakowe – 21 401 miejsc).

W stosunku do roku 2011 liczba obiektów noclegowych wzrosła o 4%, w tym liczba 
hoteli – o 7%, pensjonatów  – o 7,6%, natomiast kwater agroturystycznych – o 17,3%, 
a pól biwakowych – o 2,2%. 

W 2012 r. z krajowej bazy noclegowej skorzystało 22,6 mln turystów, o 2,8% więcej 
w porównaniu z rokiem 2011. Większość turystów (13,5 mln ludzi) nocowała w hotelach, 
co stanowi wzrost o 5,8% w stosunku do 2011 r. Jednocześnie zanotowano wyraźny 
spadek liczby turystów w obiektach o niższym standardzie: w domach wycieczkowych – 
156,3 tys. turystów (172,2 w 2011 r.), schroniskach młodzieżowych – 478,4 tys. turystów 
(520,6 w 2011 r.), ośrodkach kolonijnych – 91,4 tys. turystów (113,4 tys. – w 2011 r.).

W kwaterach agroturystycznych nocowało 110 tys. turystów (441 tys. w 2011 r.), a na 
polach biwakowych – 78 tys. osób (71,5 tys. w 2011 r.).

Tradycyjnie regiony górskie i nadmorskie stanowią dwa najpopularniejsze kierunki 
turystyczne. Największą liczbę udzielonych noclegów odnotowano w woj. małopolskim 
(4,3 mln) i zachodniopomorskim (4,0 mln)27.

Analizując dane GUS, można zauważyć, że zmienia się profil turysty w Polsce. Wzrasta 
popyt na noclegi w obiektach, które gwarantują wysoki standard, co wskazuje na potrze-
bę wypoczywania w komfortowym otoczeniu, i jednocześnie spada popularność obiektów 
starszych, mało nowoczesnych, a przez to mniej atrakcyjnych. Największy spadek liczby 
turystów notuje się w miejscach, które nie oferują wysokiego komfortu wypoczynku. W sto-

27 GUS, Turystyka w 2012 roku, Zakład Wyd. Statystycznych, Warszawa 2013.
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sunku do roku 2011 w ośrodkach kolonijnych zanotowano o 17% mniejszą liczbę turystów, 
w schroniskach młodzieżowych – o 16,5%, a w domach wycieczkowych – o 11%. 

Jednocześnie przy wzroście liczby kwater agroturystycznych zanotowano spadek 
liczby nocujących podróżnych o 75%, natomiast o 9% zwiększyła się liczba osób korzy-
stających z noclegów na polach biwakowych.

Najbardziej atrakcyjne dla wypoczywających są takie miejscowości jak: Zakopane, 
Szklarska Poręba czy Karpacz, a nad morzem – Sopot, Świnoujście, Kołobrzeg, Wła-
dysławowo. Atrakcyjność miejscowości sprzyja inwestycjom, co sprawia, że Zakopane 
czy Trójmiasto są już bardzo nasycone i oferują niemal wszystkie rodzaje obiektów noc-
legowych. Jednak, pomimo wzrostu liczby obiektów noclegowych, wykorzystanie miejsc 
noclegowych w hotelach utrzymało się na tym samym poziomie – 33%. Pomimo nega-
tywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i kulturowe wzrasta udział turystów w tu-
rystyce masowej, a tam gdzie jest popyt, zwiększa się również podaż, co przejawia się 
zanikiem regionalizmu w architekturze nowo budowanych obiektów noclegowych, bra-
kiem lokalnych wyróżników w formach wyżywienia, dominacją obiektów rozrywkowych 
nieodpowiadających charakterowi kultury lokalnej, komercjalizacji pamiątkarskiej. 

Najwięcej rezerwacji dotyczy miesięcy czerwiec–wrzesień oraz grudzień–luty, ale 
także okolic świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Sylwestra oraz tzw. długich week-
endów, co przekłada się przede wszystkim na wydłużenie sezonu. Jednym ze sposobów 
na przyciągnięcie turystów w miesiącach innych niż wakacyjne jest zapewnienie dostępu 
do całorocznych atrakcji, niezależnych od pogody, takich jak kryte baseny czy centra 
rozrywki, także dla dzieci. 

Świadomość ekologiczna turysty

Świadomość ekologiczna turysty kształtuje jego postawę wobec środowiska i jest pod-
stawą realizacji turystyki zrównoważonej, a jej ocena może pomóc w sformułowaniu po-
glądu na temat potencjalnego odbiorcy oferty ekoturystycznej. Badanie świadomości eko-
logicznej turystów podjęto z inicjatywy Instytutu na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu 
„Szerokie wody Natury 2000”. Wywiady przeprowadzono na Pomorzu Gdańskim (Jastar-
nia, Łeba), w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (Mikołajki, Ruciane-Nida) oraz w Dolinie 
Baryczy (Milicz, Żmigród). Przedstawione poniżej wyniki badania oraz opinie autorów po-
chodzą z opracowania J. Kamienieckiej pt. „Świadomość ekologiczna turystów”. 

Na co dzień ponad 50% respondentów deklarowało regularne podejmowanie działań 
proekologicznych, do których zaliczono: oszczędzanie wody (71%), stosowanie żarówek 
energooszczędnych (67%), wyłączanie nieużywanego sprzętu elektronicznego (62%), 
segregowanie odpadów (58%), zabieranie własnej torby na zakupy (58%), wrzucanie 
zużytych baterii do specjalnych pojemników (48%)28.

28 W opinii autorki artykułu należałoby uzupełnić tę część badawczą o zakres, z którego wynikałaby motywacja 
do aktywności proekologicznej i zdobywania rzetelnej wiedzy o tych działaniach przez respondentów.
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Dla 52% respondentów źródłem informacji o walorach przyrodniczych miejsca wypo-
czynku byli znajomi i rodzina, dla 30% – strony internetowe regionu, dla 17% – przewod-
niki turystyczne (ulotki, foldery), dla 13% – przydrożne tablice informacyjne, dla 12% – 
portale internetowe/strony turystyczne, a 10% turystów korzystało z informacji w miejscu 
zakwaterowania. Radio i telewizję wybrało 3% respondentów. Pozostałe źródła miały 
marginalne znaczenie. W interpretacji autorów opracowania, biorąc pod uwagę popular-
ność miejsc, w których przebywali respondenci, istotnym faktem jest zdobywanie infor-
macji o walorach przyrodniczych od bliskich osób, a nie z mediów. Można przypuszczać, 
że na stronach internetowych trudno znaleźć poszukiwane informacje o środowisku 
przyrodniczym, są one słabo przygotowane lub niezrozumiałe.

Wypoczynek w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych miał duże zna-
czenie dla 64% respondentów, poznawanie lokalnej tradycji i kultury było bardzo ważne 
dla 57% turystów. Na potrzebę korzystania ze ścieżek przyrodniczych (ekotras) i szlaków 
przyrodniczych wskazało 55% turystów, 54% badanych przywiązuje wagę do aktywnego 
wypoczynku. Autorzy opracowania zwracają uwagę na stałe podnoszenie atrakcyjności 
merytorycznej ścieżek edukacyjnych, z drugiej strony wiodącymi inwestycjami są obiekty 
hotelowe i rozrywkowe.

Zainteresowanych skorzystaniem z usług profesjonalnego interpretatora przyrody 
jako przewodnika turystycznego jest 41% ankietowanych, co świadczy o chęci pogłębia-
nia wiedzy przyrodniczej przez turystów i jest szansą na rozwój nowej usługi. Na certyfi-
kat ekologiczny obiektu zakwaterowania zwróciło uwagę 35% respondentów, co wydaje 
się dobrą wskazówką dla przyszłych inwestorów. 

W opinii badanych największym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego są: za-
nieczyszczenie wód (65% wskazań), niewłaściwa polityka ochrony środowiska (40%), 
nadmierna eksploatacja terenów atrakcyjnych przyrodniczo przez masowych ruch tury-
styczny (33%), rozwój przemysłu (26%), intensywny ruch samochodowy (24%), inwesty-
cje budowlane/drogowe na terenach atrakcyjnych krajobrazowo (24%), klęski naturalne 
(23%), nadmierna eksploatacja lasów (23%)29, skutki globalnego ocieplenia/zmieniający 
się klimat (11%), intensywne rolnictwo (8%). 

Badanie wykazało, że turyści posiadający wyższe wykształcenie częściej niż inni 
ankietowani wypowiadają się przeciwko masowemu ruchowi turystycznemu tam, gdzie 
głównym walorem jest przyroda, a ponadto dostrzegają zagrożenie w postaci zabudowy-
wania obszarów atrakcyjnych. 

Wiedzę o występowaniu obszarów Natura 2000 zadeklarowało 59% turystów. Ze 
względu na to, że 6% respondentów jest zawodowo związanych z turystyką lub ochroną 
środowiska zwrócono uwagę na ewentualne różnice w poziomie świadomości ekolo-

29 Według autorki niniejszego artykułu w Polsce od zakończenia wojny lesistość wzrosła z 20,8% w 1945 
r. do 29,2%, w tym również powierzchnia lasów ochronnych (stan na 31.12.2011 r. – CILP, Lasy Państwowe 
w liczbach 2012, Wyd. CILP, Warszawa 2012). Respondenci nie znają faktów, a kampanie na rzecz zalesiania 
nieużytków i gruntów porolnych, prowadzone w ramach „Krajowego programu zwiększania lesistości” od 1995 r., 
przegrywają z obiegowymi opiniami, że pozyskanie drewna jest czynnikiem zagrażającym środowisku.
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gicznej w stosunku do pozostałych respondentów. Wyniki badań wskazują, że mniej niż 
połowa z nich miała informacje o Naturze 2000. 

Spośród osób deklarujących wiedzę o obszarach Natura 2000 69% badanych wie-
działo, że takie tereny występują w miejscu ich pobytu turystycznego. Pojedynczy turyści 
mieli wiedzę o występowaniu obszarów Natura 2000 poza granicami Polski.

Prawidłowo definiuje ten projekt tylko 37% respondentów. Bardziej niepokojące jest 
jednak to, że wśród osób zawodowo związanych z turystyką oraz ochroną środowiska 
tylko co druga osoba wiedziała, jaki jest przedmiot ochrony na takich obszarach.

Ponad 1/3 ankietowanych, którzy nie mieli pojęcia o Naturze 2000, nie umiała wymie-
nić żadnych skojarzeń z tym związanych, natomiast wśród osób, które słyszały o projek-
cie, poprawne skojarzenia zaprezentowało 59% respondentów30.

W publikacjach autorzy często powołują się na badania wykonywane przez OBOP 
wspólnie z SGGW, z których wynika że około 60% Polaków deklaruje chęć opodatko-
wania, jeśli mogłoby się to przyczynić do poprawy jakości środowiska, jednakże są to 
odpowiedzi deklaratywne, które nie generują żadnych realnych działań. Zakres takiego 
badania powinien być uzupełniony o przedstawione przez respondentów dotychczasowe 
własne działania finansowe (np. darowizny na rzecz projektów WWF), realną aktywność 
lub znajomość możliwych sposobów ochrony środowiska.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
1. Turystyka w aspekcie zrównoważonego rozwoju obejmuje dynamicznie postępujące 

procesy związane z powstaniem nowej koncepcji, które wymagają zdefiniowania no-
wych pojęć, ale tworzenie zbyt wielu terminów i przypisywanie im bliskich znaczeń 
powoduje trudności w zrozumieniu istoty tych procesów.

2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju powinna stanowić modelowy przykład gospo-
darki turystycznej w regionach Polski. W praktyce, za pomocą odpowiednich narzędzi 
(analiza SWOT), należy wypracować kompromisowe rozwiązanie rozwoju turystyki 
zrównoważonej, uwzględniające oczekiwania i potrzeby wszystkich grup interesariu-
szy w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 

3. Istotne jest zapewnienie szerokiego zakresu edukacji ekologicznej na wszystkich po-
ziomach nauczania, co pozwoliłoby na utrwalenie wiedzy kształtującej podstawy hu-
manistycznego podejścia do turystyki na każdym etapie percepcji odbiorcy. W przed-
stawionych wynikach badań 40% respondentów wskazało – jako czynnik zagrażający 
środowisku – niewłaściwą politykę jego ochrony. Tym samym, bez rzetelnej wiedzy 
na temat podstaw prawnych ochrony przyrody oraz możliwych działań w tym zakresie 
ze strony samorządu lokalnego turyści przerzucają odpowiedzialność za stan środo-
wiska na jednostki administracyjne.

30 J. Kamieniecka, Świadomość ekologiczna turystów, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.
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4. W edukacji ekologicznej społeczeństwa ważne jest wzmocnienie wszystkich form 
rzetelnego przekazu informacji, zwłaszcza form medialnych (Internet, radio, telewi-
zja). Wyniki badania wykonanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju wskazały, że 
strony internetowe poświęcone przyrodzie są źródłem informacji jedynie dla 2% re-
spondentów. Oznacza to, że wśród badanych albo niewielki odsetek osób korzysta 
z Internetu jako źródła ogólnej wiedzy, albo strony poświęcone ważnym informacjom 
dotyczącym turystyki zrównoważonej są przygotowane w sposób niezrozumiały lub 
mało atrakcyjny dla odbiorcy.

5. Kolejne badania świadomości ekologicznej turystów powinno mieć szerszy zakres 
i uwzględniać, przynajmniej deklaratywną, zgodę wypoczywających na ograniczenia 
przestrzenne lub czasowe w realizacji różnych rodzajów turystyki zrównoważonej, wpro-
wadzenie opłat za usługi turystyczne świadczone na obszarach przyrodniczo cennych 
(ale mające na celu wsparcie różnych form ochrony przyrody), ograniczenia rodzajowe 
i ilościowe infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w środowisku przyrodniczym. 
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Streszczenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawia się w literaturze od kilkudziesięciu lat w odniesie-
niu do modelu gospodarki w różnych dziedzinach, w tym również w turystyce. Strategia ro-
zwoju turystyki w Polsce na każdym poziomie samorządowym powinna zawierać koncepcję 
zrównoważonego rozwoju regionów z uwzględnieniem przyjętych dla niej spójnych zasad. Ze 
względu na ograniczony zakres lub brak badań nad zrównoważonym rozwojem regionów (przede 
wszystkim w aspekcie wpływu podejmowanych działań) w niniejszym artykule przeglądowym 
podjęto temat zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do turystyki, świadomości ekologicznej 
turystów oraz możliwości realizacji alternatywnych rodzajów turystyki w Polsce.

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, zrównoważony rozwój, ekoturystyka

Abstract

The conception of balanced development has been appearing in the literature for the last dec-
ades in reference to a model of economy in different domains as well as in tourism. A strategy 
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of tourism development in Poland on each level of local authorities should include the regions’ 
balanced development conception which includes concise regulations approved for it. Due to 
limited scope or lack of studies on regions’ balanced development (first of all in the aspect of 
the influence of the undertaken activities), this review article deals with the issue of balanced 
development in reference to tourism, tourists’ ecological awareness and possibility to realize 
alternative kinds of tourism industry in Poland.

Keywords: sustainable tourism, sustainable development, ecotourism
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