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Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki a jakość 
życia w aglomeracjach miejskich

Streszczenie

Na ocenę jakości życia mieszkańców miasta czy regionu wpływa wiele czyn-
ników. Prowadzonych jest wiele rankingów, w których zależnie od wskaźników 
branych pod uwagę te same miasta zajmują często różne pozycje. Teoria zrówno-
ważonego rozwoju wskazuje najbardziej istotne aspekty wpływające na postrze-
ganie jakości życia, jednocześnie racjonalnie wykorzystując i eksponując zasoby. 
Gospodarka turystyczna to sieć powiązań, które trudno oddzielić od przestrzeni 
funkcjonowania mieszkańców miasta czy regionu. 

Celem rozważań jest wskazanie związków między systemem zrównoważone-
go zarządzania turystyką w mieście a jakością życia mieszkańców. Opracowanie 
ma charakter koncepcyjny, o którego wartości praktycznej stanowi przedstawie-
nie konkretnych wskaźników systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem 
turystyki ETIS (European Tourism Indicators System) i analiza powiązań badanych 
zjawisk z jakością życia mieszkańców miasta. Artykuł może skłaniać do reflek-
sji zarządzających turystyką na poziomie lokalnym i regionalnym nad nadmierną 
koncentracją na podejściu ilościowym do rozwoju zjawiska turystyki (zwiększaniu 
liczby turystów) na rzecz podejścia jakościowego, kompleksowego.

Słowa kluczowe: jakość życia w aglomeracjach miejskich, zrównoważony rozwój, 
zarządzanie destynacją turystyczną, wskaźniki.

Kody JEL: A10, A13, O1, O2, R1, R11

Wstęp

Według różnych źródeł, około 50% ludności świata (lub więcej) żyje w miastach. Dla porów-
nania – w latach 50. XX wieku, jedynie 30% populacji światowej zamieszkiwało aglomeracje 
miejskie. Natomiast prognozy na następne dekady nie pozostawiają złudzeń – miasta będą się 
rozwijać, a ich populacja powiększać: w roku 2050 osiągnie 66%, a w Europie 80% (United 
Nations Organization 2014). Urbanizacja, powszechnie definiowana jest jako proces koncentra-
cji ludności w określonych punktach przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich 
(Stawasz, Sikora-Fernandez 2015), jak każdy trend społeczno-ekonomiczny, generuje zarówno 
możliwości rozwoju, jak i zagrożenia. Po stronie możliwości można wymienić m.in.:
 - dostęp do szeroko rozumianej infrastruktury : edukacyjnej, kulturowej, transportowej, 

zdrowotnej,
 - dostęp do siły roboczej/ miejsca pracy,
 - integrację ludności,
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 - dostęp do innowacji/ generowanie innowacji,
 - łatwość przemieszczania się pomiędzy aglomeracjami oraz w obrębie regionów metro-

politarnych (węzły komunikacyjne, sieci połączeń), itp.
Po stronie zagrożeń na pewno zwrócić uwagę należy na przeludnienie, które generuje 

wiele problemów, np. utrudnienia komunikacyjne, zanieczyszczenie środowiska (emisja za-
nieczyszczeń związana z rozwojem transportu). Wielość obszarów funkcjonowania wielkich 
aglomeracji oraz sieć ich powiązań stanowią wyzwanie dla osób zarządzających miastem. 
Efektywne i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców zarządzanie miastem wpływa na po-
strzeganie jakości życia w mieście przez jego mieszkańców, ale również kształtuje wizeru-
nek miasta wśród turystów.

Celem opracowania jest wskazanie powiązań między jakością życia w aglomeracjach 
miejskich a zarządzaniem zrównoważonym rozwojem turystyki w niniejszych jednostkach. 
Porównane zostaną sfery mające największy wpływ na postrzeganie jakości życia w mieście 
oraz filary zrównoważonego rozwoju oraz konkretne wskaźniki służące ocenie obu zagad-
nień. Pośredni cel stanowi wskazanie celowości wdrażania systemów zrównoważonego za-
rządzania turystyką w aglomeracjach miejskich.

Jakości życia w aglomeracjach miejskich

Pojęcie jakości życia w znaczeniu potocznym jest kategorią subiektywną, zależną od po-
staw i stylu życia, wyznawanych wartości, kręgu kulturowego czy tradycji. Nie inaczej jest 
podczas podejmowania prób oceny jakości życia w miastach czy krajach, nawet przy uży-
ciu wymiernych wskaźników – wydawałoby się przedstawiających obiektywne wartości. 
Nadanie tym wskaźnikom różnej wagi, zależnie np. od punktu widzenia badacza, może de-
cydować o rezultacie analizy. W literaturze znaleźć można wiele definicji jakości życia – ze 
względu na interdyscyplinarność pojęcia, często różniących się w znaczący sposób. W naj-
szerszym wymiarze jakość życia utożsamiana jest z dobrobytem, dobrostanem czy satys-
fakcją życiową (Yuan i in. 1999). Według Światowej Organizacji Zdrowia, na jakość życia 
wpływa „spostrzeganie przez jednostkę jej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów 
wartości w jakich żyje oraz w relacji do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań” 
(WHO 1997). Zależna od zdrowia jakość życia to: poczucie jednostki co do jej stanu: fi-
zycznego, psychicznego oraz pozycji społecznej. Według Encyklopedii PWN, jakość życia 
to „stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — spełniania standardów 
lub realizacji wartości: biologicznych, psychologicznych, duchowych, społecznych i poli-
tycznych, kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości”1. 
Prof. E. Skrzypek definiuje jakość życia w sposób niezwykle inspirujący, stwierdzając, że 
jakość jest „tym, co można poprawić w swoim otoczeniu, ale najpierw należy zacząć od sa-
mego siebie. Jakość w takim rozumieniu odnosi się do wyrobu, informacji, zarządzania oraz 
życia”. Rozwijając myśl, E. Skrzypek stwierdza, że „jakość życia człowieka to nie tylko byt 
w sensie fizycznym, ale także możliwości wzbogacenia ducha, umysłu, możliwość kształce-

1  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jakosc-zycia;3916390.html [dostęp: 05.09.2015].
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nia, a także twórczość i kreatywność. (…) Jakość życia to kategoria filozoficzna, obejmuje 
ona wartości materialne, niematerialne i duchowe” (Skrzypek 2016). Interdyscyplinarność 
pojęcia nie pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie, pozostawia badaczom dużą swobodę 
interpretacji, zależną od perspektywy – filozoficznej, ekonomicznej czy nawet medycznej. 
Pojęcie jakości życia w aglomeracjach miejskich musi zatem być uzupełnione o perspektywę 
przestrzeni – w wymiarze dosłownym, jak i metaforycznym. Miasto ma wymiar materialny 
– to jego obszar, infrastruktura, liczba mieszkańców, przedsiębiorstw czy uczelni znajdu-
jących się na jego obszarze. Miasto to również sieć niematerialnych relacji i możliwości, 
które stwarza swoim mieszkańcom. To właśnie poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
utożsamiany jest z jakością życia w mieście (Yuan i in. 1999). Potrzeby mieszkańców miast 
są zróżnicowane i złożone. Jednak jako główne kierunki rozwoju miasta, mające bezpośred-
ni wpływ na jakość życia jego mieszkańców, wskazuje się wzrost gospodarczy, racjonalne 
wykorzystanie zasobów oraz ochronę środowiska. Równolegle monitorowanie niniejszych 
sfer powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju (Yuan i in. 1999).

Tabela 1
Wybrane wskaźniki pomiaru jakości życia w Polsce wg GUS 

Obszar Wybrane wskaźniki

Materialne warunki życia − Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
− Wskaźnik złej/dobrej oceny stanu budżetu domowego (wyrażany w %)

Główny rodzaj aktywności, 
praca

− Wskaźnik zatrudnienia/ stopa bezrobocia
− Pracujący w wydłużonym wymiarze pracy
− Pracujący na umowę na czas określony
− Stopień zadowolenia z pracy

Zdrowie − Wskaźnik dobrej/złej samooceny stanu zdrowia
− Rezygnacja z wizyty u lekarza ze względu na powody finansowe/ czas 

oczekiwania
Edukacja − Liczba osób władających językami obcymi

− Liczba osób korzystających regularnie z komputera i Internetu
− Procent osób w wykształceniem wyższym

Czas wolny i relacje 
społeczne

− Brak czasu wolnego
− Zadowolenie z ilości i jakości czasu wolnego
− Wskaźnik izolacji społecznej
− Zaufanie do innych osób

Bezpieczeństwo 
ekonomiczne i fizyczne

− Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania
− Brak możliwości pokrycia niespodziewanych wydatków

Państwo prawa 
i aktywność obywatelska

− Zaufanie do Sejmu, Senatu, Rządu i władz lokalnych
− Frekwencja w wyborach do Sejmu
− Osoby świadczące wolontariat

Jakość środowiska − Poziom hałasu
− Zanieczyszczenie środowiska 
− Zadowolenie z terenów rekreacyjnych i zielonych

Subiektywny dobrobyt − Zadowolenie z życia
− Wskaźnik dobrego/złego samopoczucia

Źródło: dane GUS.
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W praktyce te różne perspektywy wydają się przenikać. Dyfuzję tę zauważyć można ana-
lizując wskaźniki pomiaru jakości życia w ujęciu kompleksowym. Przygotowywany przez 
organizację OECD cyklicznie Better Life Index, mający zarówno charakter wartościujący 
(określający wartość danej cechy według wskaźnika), jak i porównawczy (przedstawiający 
pozycję danego kraju wobec innych) poddaje ocenie 11 sfer życia, z których wymienio-
nych zostanie kilka, np.: warunki mieszkaniowe, dochody, społeczność lokalna/społeczeń-
stwo obywatelskie, edukacja, środowisko naturalne, bezpieczeństwo. Według badań OECD, 
krajem o najwyższym standardzie życia, a zarazem zadowolenia z życia jego mieszkań-
ców jest Australia. Kolejne miejsca zajmują: Szwecja, Kanada, Norwegia oraz Szwajcaria. 
Polska plasuje się poniżej średniej krajów OECD – Polacy są mniej zadowoleni z życia 
niż statystyczny mieszkaniec krajów tej organizacji. Są jednak sfery, w których dane są 
optymistyczne, a rezultaty powyżej przeciętnej – należą do nich bezpieczeństwo i edukacja 
(OECD 2016). Jakość życia w Polsce (a także w poszczególnych regionach czy miastach) 
bada wiele instytucji, w tym Główny Urząd Statystyczny. Corocznie wydawany jest raport 
pt. Jakość życia w Polsce prezentujący szczegółowe dane zebrane i opisywane przy pomocy 
wskaźników z podziałem na 9 obszarów życia człowieka. Powyższe obszary oraz wybrane 
przyporządkowane im wskaźniki zaprezentowano w tabeli 1.

Wielowymiarowy pomiar jakości życia wymaga łączenia informacji pochodzących 
z wielu źródeł. Istota gromadzonych w ten sposób informacji w kontekście zarządzania mia-
stem jest nie do przecenienia – może przyczynić się do wytyczania kierunków lub nawet we-
ryfikacji celów strategicznych rozwoju miast. Potrzeby mieszkańców współczesnych miast 
są złożone, a jakość życia w coraz mniejszym stopniu determinowana jest tylko poziomem 
dochodów (gospodarki rozwinięte). We współczesnym świecie rośnie rola miast postrzega-
nych jako kluczowe elementy dynamizujące rozwój regionów. Miasta mają coraz większy 
wpływ na życie ich mieszkańców. Koncentrują ogromny potencjał ekonomiczny, demogra-
ficzny i rozwojowy, zapewniając rozwój technologii, innowacje oraz rozwój społeczno-kul-
turowy. Polityka miejska Unii Europejskiej opiera się na założeniu, że miasta europejskie 
stanowią cenny i niezastąpiony majątek ekonomiczny, społeczny i kulturowy, wzmacniany 
przez unikalne wartości historyczne, kulturowe i architektoniczne. Wymogi rosnącej konku-
rencyjności, a z drugiej strony zrównoważonego rozwoju, skłaniają miasta do komplekso-
wego podejścia w zarządzaniu strategicznym. W takim podejściu niezbędny jest dostęp do 
kompleksowej i wiarygodnej informacji. Propozycją Komisji Europejskiej z zakresu wspar-
cia informacyjnego miast było podjęcie prac zmierzających do realizacji badania − Urban 
Audit, mającego na celu ocenę jakości życia w miastach europejskich. Koordynatorem 
wszystkich prac dotyczących badania był Urząd Statystyczny Wspólnoty Europejskiej − 
Eurostat. Jakość życia w wybranych europejskich miastach badano na podstawie ponad 100 
wskaźników następujących obszarów: charakterystyka demograficzna, aspekty społeczne 
(w tym zdrowie i bezpieczeństwo), aspekty ekonomiczne, edukacja i szkolenia, środowisko 
przyrodnicze (w tym poziom hałasu, zanieczyszczenia wód, gospodarka odpadami itp.), po-
dróżowanie i transport, społeczeństwo informacyjne, kultura i rekreacja, percepcja miesz-
kańców – postrzeganie jakości wybranych sfer życia w subiektywnej ocenie mieszkańców 
(European Commission 2004). Międzynarodowa organizacia WCCD (World Council on 
City Data) stworzyła standaryzację z kategorii ISO dla obszarów miejskich – ISO 37120. 
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To dokument obejmujący zestaw wskaźników pogrupowanych w obszary tematyczne doty-
czące różnych aspektów funkcjonowania miasta. Ma na celu monitorowanie zrównoważo-
nego rozwoju społecznego miasta, poziomu świadczonych usług na rzecz zrównoważonego 
rozwoju oraz podnoszenia jakości życia w mieście. Na ocenę składa się 100 wskaźników 
– 46 podstawowych i 54 dodatkowe, podzielone na sfery tematyczne, z których wymienić 
należy: ekonomię, edukację, energię, środowisko, finanse, zarządzanie, zdrowie, rekreację, 
bezpieczeństwo, transport, wodę i ścieki itp. Analiza ilościowa i jakościowa wskaźników 
we wspomnianych zestawieniach pozwala na stwierdzenie, że coraz większą rolę w ocenie 
i postrzeganiu jakości życia mają aspekty pozaekonomiczne. Świadczyć o tym może rów-
nież porównanie danych przedstawionych przez Bank Światowy oraz Eurostat dotyczących 
ogólnego zadowolenia z życia mieszkańców Unii Europejskiej oraz parytetu nabywczego 
liczonego w dolarach amerykańskich. Podczas gdy 80% Polaków ocenia swoje życie pozy-
tywnie (więcej niż Czechów, Słowaków, Włochów, Portugalczyków czy Greków), ich pary-
tet nabywczy jest najniższy wśród wszystkich wymienionych nacji (Czapiński, Panek 2015).

W literaturze napotkać można wiele rankingów opisujących jakość życia w miastach 
Polski, Europy, świata.. W zależności od danych poddanych analizie oraz użytych wskaźni-
ków czy wagi nadanej poszczególnym perspektywom (społeczna, ekonomiczna, kulturowa) 
miejsca poszczególnych miast w rankingach mogą się znacząco różnić. I tak odpowiednio 
w Diagnozie Społecznej 2015 (Czapiński, Panek 2015) miasto Poznań zajmuje 1. miejsce 
według ogólnego wskaźnika jakości życia 2013-2015, podczas gdy w ogólnoświatowym 
badaniu doradczej firmy Mercer Poznań nie pojawia się w ogóle, a za miasta o najwyższej 
jakości życia w Polsce uznane są Warszawa i Wrocław. Podobne przykłady teoretycznych 
nieścisłości można mnożyć. Z powyższych rozważań płyną następujące wnioski:
1. Kategoria „ jakość życia” ma złożony, interdyscyplinarny charakter – składa się na nią 

wiele podkategorii (ekonomiczna, społeczna, kulturowa, zdrowotna, środowiskowa).
2. Ocena jakości życia niesie w sobie dużą dozę subiektywizmu – postrzeganie ogólnej 

jakości życia w dużej mierze zależy od postaw, stylu życia i oczekiwań.
3. Kategoria jakości życia w aglomeracjach miejskich zawiera dodatkowo odwołania do 

konkretnej przestrzeni, o charakterze materialnym (obszar miasta, zagospodarowanie) 
i niematerialnym (relacje społeczne, możliwości zaspokajania potrzeb kulturalnych).

4. Planowanie strategiczne rozwoju miast powinno uwzględniać zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców miast, a co za tym idzie – podnoszenie jakości życia w mieście.

Rozwój turystyki miejskiej a jakość życia mieszkańców aglomeracji

Współczesna turystyka ma charakter globalny, rozwija się w sposób dynamiczny – śred-
nio co roku liczba podróży międzynarodowych w skali świata wzrasta o około 4%, a prognozy 
Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) wskazują, że do roku 2030 osiągnie ona 1,8 miliar-
da (UNWTO 2015). Jednym z najbardziej popularnych trendów jest wzrost popularności turysty-
ki miejskiej. Najczęściej odwiedzane miasta Europy, takie jak Londyn, Paryż, Istambuł, Rzym, 
Praga czy Barcelona goszczą rocznie kilkadziesiąt milionów odwiedzających. Najbardziej popu-
larne wśród turystów polskie miasta to Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań. W tabeli 
2 przedstawiono statystyki dotyczące skali rozwoju turystyki za rok 2015.
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Tabela 2
Liczba udzielonych noclegów w najbardziej popularnych wśród turystów miastach Polski 
w latach 2014 -2015  

Wyszczególnienie Liczba Turyści 
krajowi

Turyści 
zagraniczni

Zmiana w stosunku  
do roku 2004

Warszawa 4 849 100  2 905 170 1 943 930 2 039 100
Kraków 4 573 896  2 029 269 2 544 627 2 442 736
Wrocław 1 551 056  1 003 750 547 306 425 056
Gdańsk 1 688 650  1 050 546 638 104 Brak danych
Poznań (2015) 1 300 768  957 098 343 670 624 006

Źródło: jak w tabeli 1.

Przedstawione dane pokazują, jak w ostatnim dziesięcioleciu zwiększyła się liczba udzie-
lanych noclegów w 5 najczęściej odwiedzanych przez turystów miastach Polski. Podobny 
trend charakteryzuje miejskie destynacje w Europie, a jeszcze bardziej dynamiczny jest 
w Azji. Warto więc zadać sobie pytanie: co miasta mogą zawdzięczać rozwojowi turystyki? 

Światowa Organizacja Turystyki, na podstawie długoletnich badań i doświadczeń, 
wskazuje kilka najważniejszych korzyści płynących z rozwoju turystyki w aglomeracjach 
miejskich. Jako pierwszy wymieniany jest zysk jako kategoria ekonomiczna oraz wpływ 
na gospodarkę miasta. Turystyka generuje miejsca pracy – jednocześnie przyczyniając się 
do zwalczania bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Przyczynia się do rozwoju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza usługowych, które generują znaczną część PKB. 
Turystyka przyczynia się do rozwoju infrastruktury, co również jest kategorią ekonomiczną. 
Miasto staje się produktem turystycznym, który turysta-konsument postrzega jako całość, 
jako „atrakcje i cechy otoczenia, urządzenia i usługi, dostępność komunikacyjną, wizerunek 
odwiedzanego obszaru i cenę, której wysokość w relacji do jakości także jest elementem 
wizerunku” (Dziedzic 2012). 

Te cechy otoczenia to również ład przestrzenny (zieleń miejska, architektura), ale także 
ład społeczny (internacjonalizacja, integracja) czy ład środowiskowy (stan środowiska, po-
ziom hałasu). Turystyka daje miastom energię, witalność i dynamikę – łączy ludzi, tworzy 
relacje oraz uczy jak funkcjonować razem mimo różnic (UNWTO 2012). Jednak w obliczu 
globalnego i masowego charakteru turystyki w miastach pojawia się pytanie: jak zarządzać 
turystyką w sposób odpowiedzialny i zrównoważony tak, aby jakość życia mieszkańców 
dzięki rozwojowi turystyki rosła, a nie zmniejszała się, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
potrzeb turystów? Głosy krytyki ze strony mieszkańców miast na temat agresywnego roz-
woju turystyki słychać coraz częściej. Barcelona, Lizbona, Wenecja – to destynacje miej-
skie, które w coraz większym stopniu wydają się nie radzić sobie z zarządzaniem turystką. 
Odpowiedzią Lizbony jest akcja społeczna „Lisboa does not love”2, która ma zwrócić uwagę 

2  http://www.lisboa-does-not-love.com [dostęp: 15.09.2015].
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na aspekty utrudniające życie mieszkańcom miasta i sprawiające, że turystyka przestaje być 
zjawiskiem pożądanym. Podobne problemy sygnalizują Barcelona, Wenecja czy Rzym.

Trudno rozstrzygnąć, czy wcześniej podejmowane działania na rzecz zrównoważonego za-
rządzania turystyką pozwoliłyby uniknąć takiej sytuacji, natomiast na pewno warto z niej wy-
ciągnąć wnioski na przyszłość i przyjrzeć koncepcjom zrównoważonego zarządzania turystyką.

Zrównoważone zarządzanie turystyką w aglomeracjach miejskich

Pojęcie zrównoważonego rozwoju, przeniesione na grunt nauk o turystyce nie jest poję-
ciem nowym. Jego geneza sięga połowy XX wieku, kiedy niektórzy badacze dynamicznie 
rozwijającej się gospodarki po zniszczeniach II wojny światowej, zauważyli, że zmiany odby-
wają się bez należytego poszanowania środowiska (Burchardt-Dziubińska i in. 2014). W ciągu 
kilkudziesięciu następnych lat, w konsekwencji licznych debat na temat kierunku rozwoju, 
powstała teoria zrównoważonego rozwoju. Podnoszona początkowo na forach organizacji 
międzynarodowych – ONZ, UNESCO czy później WTO (World Tourism Organization, dziś 
UNWTO), a dalej w wymiarze bardziej lokalnym i dyskutowana jest do dnia dzisiejszego. 
Twierdzenie pochodzące z raportu Brundtlandt (World Commission of Environment and 
Development − WCED): „Ludzkość ma możliwość zrównoważonego rozwoju, w sposób, 
który zapewni zaspokojenie jej współczesnych potrzeb, bez umniejszania tej możliwości przy-
szłym pokoleniom” pochodzi z 1987 roku, a zachowuje swoją aktualność do dnia dzisiejszego 
(World Commission Environment and Development 1987). Unia Europejska definiuje teorię 
zrównoważonego rozwoju jako wizję, która oferuje postęp, integrujący cele krótko- i długo-
terminowe, działalność lokalną i globalną, w poszanowaniu środowiska społecznego, ekono-
micznego i przyrodniczego, jako jednocześnie niezależnych, ale i nierozerwalnych aspektów 
bytu człowieka. Turystyka zrównoważona, a współcześnie częściej traktowana jako zrówno-
ważone zarządzanie turystyką jest tematem podnoszonym przez UNWTO oraz inne organi-
zacje międzynarodowe, w tym przez Unię Europejską. Zrównoważony rozwój turystyki jest 
często celem strategicznym jej rozwoju, jednak w praktyce aktywność na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju turystyki kończy się na teorii. Wychodząc naprzeciw organizacjom zarządza-
jącym turystyką w destynacjach (miejskich, wiejskich, regionach nadmorskich itp.) Komisja 
Europejska stworzyła rodzaj podręcznika wdrażania zrównoważonego zarządzania turystyką. 
Ostatnia wersja została zaktualizowana w marcu 2016 roku na podstawie doświadczeń de-
stynacji, które wdrożyły system ETIS (European Tourism Indicators System). Składa się on 
z interdyscyplinarnych wskaźników służących do monitorowania zjawiska turystyki w danej 
destynacji, ale głównie diagnozowania problemów, zapobiegania ich nasilaniu, profilowania 
destynacji i długofalowego planowania strategicznego. Wartość tego systemu wydaje się być 
szczególna – analizując poszczególne grupy wskaźników, jak i pojedyncze mierniki trzeba 
zauważyć, że zjawiska poddawane analizie w bezpośredni lub pośredni sposób oddziałują na 
postrzeganie jakości życia w mieście. 

W tabeli 3 przedstawiono wybrane wskaźniki z systemu ETIS oraz ich powiązania z ka-
tegorią jakości życia w mieście.
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Tabela 3 
Wybrane wskaźniki z systemu ETIS oraz ich powiązania z kategorią jakości życia w mieście

Filar zarządzania zrównoważonym rozwojem 
turystyki – kryterium Wybrane wskaźniki ETIS

Zarządzanie destynacją
A. Strategia zrównoważonego rozwoju A1. Procent przedsiębiorstw posiadajacych 

certyfikaty jakości, zrówonważonego rozwoju itp.
B. Satysfakcja klienta B1. Procent zadowolonych z odwiedzin miasta 

turystów/ odwiedzających jednodniowych
B2. Procent powracajacych do miasta turystów na 
przestrzeni 5 lat

A.1 Dbałość o zrównoważony rozwój w biznesie, w jednym sektorze – stanowi doskonały przykład dla 
innych sektorów, innych przedsiębiorstw. Nie jest to jeszcze szczególnie popularny trend wśród SMEs. 
Dążenie do realizacji założeń teorii zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorców – czyli między 
innymi dbałość o środowisko naturalne, społeczne i kulturowe, niezależnie od zakresu prowadzonej dzia-
łalnosci powinno skutkować podniesieniem standardów rynku pracy. W większości analizowanych zesta-
wień opisujacych jakość życia w miastach, wskaźniki ziązane z zatrudnianiem odgrywały kluczową rolę.
B1, B2 Bez względu na to, w jakiej fazie rozwoju znajduje się turystyka w danej aglomeracji, pozytyw-
ny odbiór miasta jako produktu turystycznego będzie wpływał na kształtowanie jego wizerunku oraz 
umacnianie marki, często o wymiarze międzynarodowym, co wydaje się być trudnym do przecenienia 
oddziaływaniem. Powracający do miasta turyści („stali klienci”) są turystami bardziej świadomymi danej 
destynacji, ich sposód doświadczania miejsca, będzie dla niego bardziej korzystny.
Wartość ekonomiczna
A. Ruch turystyczny A1. Liczba udzielonych noclegów wg miesięcy

A2. Wkład do PKB miasta generowoany przez 
turystykę
A3. Średni wydatek dzienny turystów

B. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych B1. Średnia długość pobytu turysty
B2. Poziom obłożenia obiektów noclegowych wg 
miesięcy

C. Wielkość i jakość zatrudnienia C1. Liczba miejsc pracy w bezpośrednim sektorze 
turystycznym

D. Łańcuch dostaw D. Procent przedsiębiorstw zaopatrujących się 
u lokalnych dostawców

Wśród wskaźników zaliczanych do kategorii „wartość ekonomiczna” znaleźć można bardzo istotne po-
wiązania z jakością życia w mieście. Powiązanie najbardziej wprost to udział rozwoju turystyki w gene-
rowaniu PKB i zarazem wzrostu ekonomicznego. Istotne są również pomiary wydatków turystów oraz 
długości ich pobytu w mieście: umożliwiają podejmowanie próby sterowania ruchem turystycznym w de-
stynacji tak, aby przynosił jak największe korzyści. Bardzo ciekawym aspektem jest analiza łańcucha 
dostaw – ze szczególnym uwzględnieniem udziału dostawców lokalnych. Niestety, w Polsce ciągle w nie-
wielkim stopniu wykorzystuje i eksponuje się produkty lokalne. Wspieranie lokalnych dostawców i wy-
korzystywanie ich produktów w ofercie (np. restauracji) może przyczynić się do obopólnego rozwoju.
Wpływ społeczno kulturowy rozwoju turystyki
A. Oddziaływanie na społeczność lokalną A1. Liczba turystów na 100 mieszkańców

A2. Procent mieszkańców zadowolonych 
z rozwoju turystyki w destynacji

B. Zdrowie i bezpieczeństwo B 1. Liczba interwencji policji w sprawach 
związanych z obecnością turystów w destynacji
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Filar zarządzania zrównoważonym rozwojem 
turystyki – kryterium Wybrane wskaźniki ETIS

C. Włączenie i dostępność turystyki dla osób 
niepełnosprawnych i wykluczonych

C1. Procent pokoi w obiektach zakwaterowania 
dostępnych dla osób z niepełnosprawnoscią
C2. Transport publiczny dostępny dla osób 
z niepełnosprawnoscią
C3. Atrakcje turystyczne dostępne dla osób 
niepełnosprawnych

D. Ochrona i promowanie kultury lokalnej 
i tożsamości

D1. Procent mieszkańców zadowolonych 
z wpływu turystyki na kulturę lokalną 
D2. Liczba wydarzeń w destynacji promujacych 
kulturę lokalną

Kategoria monitorowania wpływu na środowisko społeczno-kulturowe rozwoju turystyki jest bardzo zło-
żona, ale też szczególnie istotna. Możliwość poznania opinii mieszkańców na temat stanu rozwoju tury-
styki w mieście i oddziaływania na ich postrzeganie jakości życia może pozwolić uniknąć doświadczeń 
Lizbony, Barcelony czy Wenecji. 
Obserwacja zagrożeń i poczucia bezpieczeństwa jest korzystna zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, 
a ponownie należy zwrócić uwagę, że kategoria „bezpieczeństwo” jest wymieniana jako jedna z bardziej 
istotnych z punktu widzenia jakości życia.
Szczególnie istotnym elementem polityki społecznej współcześnie jest włączenie osób zagrożonych wy-
kluczeniem − z niepełnosprawnością, starszych, ubogich. Działania podejmowane na rzecz poprawy ja-
kości pobytu w destynacji turystów np. z niepełnosprawnością, w większości przypadków wpływać będą 
na polepszenie jakości funkcjonowania mieszkańców miasta z niepełnosprawnoscią w jego przestrzeni.
Ochrona i eksponowanie kultury lokalnej może spowodować zwiększenie częstotliwości korzystania 
z oferty kulturalnej, zarówno turystów, jak i mieszkańców miasta (udział w kulturze postrzegany jest jako 
jeden z czynników podnoszących jakość życia w mieście). 
Oddziaływanie na środowisko naturalne
A. Ograniczenie szkodliwego oddziaływania trans-
portu

A1. Środki transportu, którymi turyści docierają do 
destynacji (%)
A2. Procent turystów korzystających z lokalnych 
środków transportu
A3. Procent atrakcji turystycznych położonych 
w dostępnych częściach miasta

B. Zarządzanie odpadami B1. Ilość odpadów generowanych przez turystów
B2. Procent przedsiębiorstw turystycznych segre-
gujacych śmieci

C. Gospodarka wodna C1. Zużycie wody przez turystę
D. Ochrona środowiska naturalnego D1. Liczba firm turystycznych biorących aktywny 

udział w akcjach związanych z ochroną przyrody
Wydawać by się mogło, że kategoria oddziaływania na środowisko naturalne nie dotyczy destynacji miej-
skich. Okazuje się jednak, że mieszkańcy miast deklarują, że liczba i dotępność terenów zielonych w mie-
ście wpływa na jakość życia. Podobnie jakość powietrza, poziom hałasu czy gospodarowanie odpadami. 
Monitorowanie informacji na temat zużycia wody, energii czy produkcji śmieci przez turystów stwa-
rza możliwości do prowadzenia działań ograniczających te wartości, np. przez kampanie informacyjne, 
uświadamiające zakres zjawiska i możliwość indywidualnego ograniczania negatywnego wpływu. Dba-
łość o środowisko naturalne, również miast, podnosi wartość/jakość miasta jako produktu turystycznego 
i równolegle jakość życia w mieście.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ETIS (2016).
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Stopień pokrycia sfer monitorowanych przez system ETIS oraz najbardziej istotnych 
aspektów kształtujących kategorię jakości życia w aglomeracji miejskiej jest znaczący. 

W tabeli 4 wskazano wybrane sfery oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki 
i odpowiednio jakości życia w aglomeracjach miejskich (wg metodologii PWC – Raport 
o polskich metropoliach oraz World Council on City Data).

Tabela 4
Wybrane aspekty pomiaru jakości życia w mieście oraz zrównoważonego rozwoju 
turystyki wg ETIS

Aspekty jakości życia 
w mieście

Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki monitorowane 
w systemie ETIS

Stan środowiska 
naturalnego

− Odsetek ośrodka (obszar w km2 ) przeznaczony do ochrony
− Odsetek lokalnych przedsiębiorstw sektora turystycznego aktywnie 

wspierających ochronę, zachowanie różnorodności biologicznej 
i krajobrazu oraz zarządzanie nimi

− Odsetek ośrodka objęty planem zarządzania różnorodnością biologiczną 
i monitorowania jej

Stan opieki zdrowotnej − Brak wskaźników 
Jakość edukacji − Odsetek przedsiębiorstw turystycznych oferujących staże dla studentów
Bezpieczeństwo − Liczba interwencji policji w sprawach związanych z obecnością 

turystów w destynacji
Uciążliwość transportu − Środki transportu, którymi turyści docieraja do destynacji (%)

− Procent turystów korzystających z lokalnych środków transportu
Aspekty ekonomiczne − Względny wkład turystyki w gospodarkę ośrodka (% PKB)

− Liczba miejsc pracy w bezpośrednim sektorze turystycznym
− Procent przedsiębiorstw zaopatrujących się u lokalnych dostawców
− Średni wydatek dzienny turystów

Rekreacja − Liczba wydarzeń w destynacji promujacych kulturę lokalną
Gospodarka odpadami − Procent przedsiębiorstw turystycznych segregujacych śmieci

− Ilość śmieci generowana przez turystów
− Ilość odpadów poddanych recyklingowych (odsetek lub wskaźnik na 

rezydenta za rok)
Zużycie wody − Zużycie świeżej wody na nocleg turystyczny w porównaniu ze zużyciem 

wody przez ogół populacji na nocleg osobowy

Źródło: opracowanie własne.

W największym stopniu reprezentowane są aspekty środowiskowe oraz ekonomiczne. 
Istotną rolę w ocenie jakości życia we współczesnych aglomeracjach miejskich odgrywa-
ją kwestie rozwoju, organizacji i obciążenia bazy transportowej; w systemie monitoringu 
zrównoważonego rozwoju turystyki ETIS są również dobrze zobrazowane. Mniej uwagi 
w pomiarach jakości życia w aglomeracjach miejskich przywiązuje się do eksponowania 
tożsamości lokalnej, wartości kulturowych i włączenia lokalnych dostawców do łańcucha 
dostaw (dóbr i usług). Są to jednak kluczowe aspekty w dążeniu do realizacji Sustainable 
Development Goals 2030. 
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Reasumując, można założyć, że monitorowanie zrównoważonego rozwoju turystyki 
w mieście powinno mieć pozytywne skutki również w odniesieniu do jakości życia miesz-
kańców miasta. Gromadzenie informacji za pomocą wskaźników proponowanych w ETIS to 
jeden z elementów procesu zarządzania zrównoważonym rozwojem. O jego kompleksowo-
ści stanowi interdyscyplinarny charakter grupy interesariuszy sugerowanej przez Komisję 
Europejską, która powinna mieć charakter międzysektorowy oraz zróżnicowany pod wzglę-
dem obszarów tematycznych – ochrona środowiska, walory kulturowe czy tez kwestie trans-
portowe. Szczególnie istotna wydaje się być długofalowa perspektywa wdrażania systemu 
zarządzania zrównoważonym rozwojem. Zbieranie danych na podstawie wskaźników nie 
powinno być jednorazowym przedsięwzięciem a długofalowym, powtarzanym procesem, 
prowadzącym do wychwytywania problemów związanych z rozwojem turystyki w desty-
nacji miejskiej lub generowanych przez turystykę tamże. Diagnoza problemów ma służyć 
podejmowaniu działań zaradczych i przeciwdziałaniu. Analiza stanu rozwoju turystyki o tak 
szerokim spectrum, jakie zapewnia system wskaźników ETIS może prowadzić do zmian 
w założeniach strategicznych i programach rozwoju turystyki oraz wpływać na podnoszenie 
jakości życia w aglomeracjach miejskich.

Podsumowanie

Rozwój turystyki w aglomeracjach miejskich może w istotny sposób wpływać na jakość 
życia mieszkańców miasta. Może przyjmować postać szans, ale również zagrożeń: w przy-
padku zrównoważonego zarządzania rozwojem turystyki, miasto i jego mieszkańcy powinni 
czerpać z niego korzyści i wspierać działania związane ze zwiększaniem liczby przyjazdów 
gości krajowych i zagranicznych. W przeciwnym razie, w przypadku utraty kontroli nad 
rozwojem ruchu turystycznego może stać się on uciążliwy dla mieszkańców miasta i gene-
rować problemy, które w konsekwencji obniżają percepcję jakości życia w aglomeracji (za-
tłoczenie, problemy komunikacyjne, wzrost cen, hałas, śmieci). Szczególnie istotny wydaje 
się fakt, że wrażliwe strefy, w których ruch turystyczny i mieszkańcy miasta się „spotykają” 
– to jednocześnie najbardziej istotne aspekty postrzegania jakości życia w aglomeracjach 
miejskich.

Wdrażanie systemu zrównoważonego zarządzania turystyką w aglomeracjach miejskich 
umożliwia monitorowanie stanu obecnego i trendów rozwojowych zjawiska turystyki w de-
stynacji, co pozwala na bardziej wnikliwe analizowanie stanu realizacji celów strategicz-
nych oraz ewentualne ich weryfikowanie. Zrównoważona destynacja będzie nie tylko kon-
kurencyjnym produktem turystycznym, ale również miejscem przyjaznym do życia.
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Tourism Sustainable Development Management and the Quality  
of Life in Urban Agglomerations

Summary

The assessment of the quality of life of inhabitants of a town or region is af-
fected by many factors. There are conducted many rankings where, depending on 
the indices taken into account, the same towns often occupy different positions. The 
theory of sustainable development indicates the most important aspects affecting 
perception of the quality of life, at the same time rationally exploiting and exposing 
the resources. The tourism industry is a net of ties that can hardly be separated from 
the space of functioning of inhabitants of a town or region. 

An aim of considerations is to indicate the links between the system of sustaina-
ble management of tourism in the town and the quality of life of dwellers. The study 
is of the conceptual nature whose practical value depends on the presentation of 
specific indicators of the system of tourism sustainable development management 
ETIS (the European Tourism Indicators System) and an analysis of ties of the phe-
nomena surveyed with the quality of life of urban dwellers. The article may induce 
reflexions of tourism managers at the local and regional level on the excessive focus 
on the quantitative approach to development of the tourism phenomenon (increas-
ing the number of tourists) for the benefit of the qualitative, complex approach.
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Управление устойчивым развитием туризма и качество жизни  
в городских агломерациях

Резюме

На оценку качества жизни жителей города или региона влияют многие 
факторы. Составляется много рейтингов, в которых в зависимости от учиты-
ваемых показателей одни и те же города часто занимают разные места. Теория 
устойчивого развития указывает наиболее существенные аспекты, влияющие 
на восприятие качества жизни, заодно рационально используя и экспонируя 
ресурсы. Туристическое хозяйство – это сеть связей, которые трудно разде-
лить от пространства функционирования жителей города или региона. 

Цель рассуждений – указать связи между системой устойчивого управления 
туризмом в городе и качеством жизни его жителей. Разработка имеет концеп-
туальный характер, практическое значение которой решается представлением 
конкретных показателей системы управления устойчивым развитием туризма 
ETIS (European Tourism Indicators System) и анализ связей изучаемых явлений  
с качеством жизни жителей города. Статья может склонять к рефлексии управ-
ляющих туризмом на местном и региональном уровне о чрезмерном сосредото-
чении внимания на количественном подходе к развитию явления туризма (по-
вышении числа туристов) в пользу качественного, комплексного подхода.

Ключевые слова: качество жизни в городских агломерациях, устойчивое раз-
витие, управление целями туристских поездок, показатели.
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