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Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem 
społecznej odpowiedzialności w biznesie

Streszczenie

Celem autora niniejszej publikacji jest ukazanie postępowania proekologicznego w hotelarstwie 
jako działania zgodnego ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie (Corporate Social Responsibi-
lity – CSR). Dla osiągnięcia tego celu posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz analizą 
stanu faktycznego na rynku usług hotelarskich. Jak wynika z przedstawionego materiału, jednym  
z podstawowych przejawów społecznej odpowiedzialności w działalności hotelarskiej jest podejmo-
wanie działań proekologicznych. Wiodące marki hotelowe angażują się w akcje, których celem jest 
zmniejszenie szkodliwej działalności hoteli oraz propagowanie idei odpowiedzialności za otaczające 
je środowisko. Wnioskiem wiodącym z opracowania może być stwierdzenie, iż hotelarstwo jest istot-
ną gałęzią działalności gospodarczej w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
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Wstęp

Współcześnie rozumiane hotelarstwo to działalność gospodarcza, którą charakteryzuje 
nie tylko świadczenie usług noclegowych i żywieniowych dla turystów oraz ludności miej-
scowej, ale również oddziaływanie na społeczność, w której funkcjonuje.

Przedsiębiorstwo hotelarskie egzystuje w pewnym otoczeniu, oddziałując na nie w spo-
sób pozytywny lub negatywny. Z jednej strony wywiera pozytywny wpływ, oferując swoje 
produkty, usługi społeczeństwu, tworząc miejsca  pracy, tworząc infrastrukturę techniczną. 
Z drugiej zaś strony zużywa surowce naturalne zasoby wody pitnej oraz powoduje zanie-
czyszczenie środowiska. Hotele, szczególnie duże, systemowe, mają wpływ na jakość życia 
społeczeństwa, w którym funkcjonują. 

Działalność hotelarska odbywa się w ściśle określonym otoczeniu konkurencyjnym, co 
powoduje prowadzenie strategii działania, która przekonuje klienta do wyboru właśnie tego, 
a nie innego hotelu. Hotele muszą działać etycznie i liczyć się z opinią publiczną, gdyż od 
tego zależy akceptacja ich produktów i funkcjonowanie na rynku. Dla zapewnienia sobie 
pozycji na rynku należy wyróżnić się wśród ofert konkurencyjnych. Jednym ze sposobów 
pozyskiwania gości – współcześnie coraz bardziej świadomych możliwości i swych potrzeb 
klientów – jest przyjęcie koncepcji odpowiedzialności społecznej. Celem niniejszej publika-
cji jest ukazanie postępowania proekologicznego w hotelarstwie jako działania zgodnego ze 
społeczną odpowiedzialnością w biznesie. Dla potrzeb opracowania sformułowano tezę, iż 
społeczna odpowiedzialność w biznesie hotelarskim przyczynia się do budowania dobrych 
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relacji z otoczeniem, a także osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia klienta, a przez to do jego 
lojalności. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie stanowi nowe podejście 
do zarządzania działalnością przedsiębiorstwa i jest sposobem budowania przewagi konku-
rencyjnej. Społeczna odpowiedzialność biznesu  jest związana z praktyką z etyki biznesu,  
a opiera się na założeniu, że realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstwa ma towarzy-
szyć stała troska o zaspokojenie potrzeb społecznych oraz dobro środowiska przyrodnicze-
go. W realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności nie zakłada się, aby przedsiębiorcy, 
rezygnując z zysku, zajęli się odpowiedzialnością społeczną, ale ważne jest, by starając się  
o najwyższy zysk uwzględniali także aspekty społeczne i ekologiczne. Działalność hotelar-
ska zgodna z koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oznacza, obok spełnia-
nia przez przedsiębiorstwa wszystkich wymogów formalnych i prawnych, także zwiększo-
ne inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy 
mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji1. 
Wydatki przeznaczone na te cele należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt; podobne 
podejście stosowane jest w przypadku zarządzania jakością. Wzrost świadomości społecz-
nej powoduje, że coraz silniejsza jest presja społeczeństwa na odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw. Oczekuje się od przedsiębiorstw nie tylko produkcji towarów i usług w celu 
osiągnięcia zysku, ale także udziału w rozwiązywaniu złożonych problemów społecznych  
i ekologicznych. Konsumenci usług są coraz bardziej świadomi degradacji środowiska natu-
ralnego, której skutkami są smog, dziury ozonowe, ocieplenie globalnego klimatu, skażenie 
wód i kurczenie się obszarów leśnych2. Hotele, a w szczególności te systemowe, wdrażają 
koncepcję społecznej odpowiedzialności i realizują ją według programu, który skupia się na 
trzech podstawowych obszarach:
• przyjmowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów,
• respektowanie kwestii społecznych i etycznych zarówno w firmie, jak i w lokalnej spo-

łeczności,
• zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne3.

„Wdrażając koncepcję społecznej odpowiedzialności należy jednoznacznie sformułować 
misję przedsiębiorstwa oraz strategię działania, która powinna zawierać zapisy dotyczące 
postępowania pracowników hotelu oraz określonej działalności przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo winne jest czynić starania, aby pracownicy w swoim życiu zawodo-
wym i prywatnym podejmowali świadome decyzje korzystne dla środowiska naturalnego  
i społeczności lokalnej. 

Należy informować gości o działaniach na rzecz programu podejmowanych w hotelu,  
a także ułatwiać im uczestnictwo w tych przedsięwzięciach. 

1  A.P. Iwanow, O. Skriebkowa, A. Wallis, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe WSOTiH” 2009, 
nr 1, s. 122-130.
2  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
3  J. Niekonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009.
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Istotna jest współpraca z inwestorami i właścicielami na rzecz znajdowania innowacyjnych 
rozwiązań, które spełnią ważne dla hotelu cele ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby nabywać produkty, które nie są groźne dla środo-
wiska, od dostawców wykazujących odpowiedzialność za kwestie ekologiczne i społeczne. 

Do zobowiązań należy również aktywne uczestnictwo w podobnych działaniach reali-
zowanych w skali lokalnej i praca na rzecz lokalnych społeczności, w których obiekt funk-
cjonuje. 

Przedsiębiorstwo ma obowiązek wymagać od menedżerów przestrzegania prawa lokal-
nego i międzynarodowego, zwłaszcza w dziedzinach warunków pracy, zdrowia, bezpieczeń-
stwa, praw człowieka i ochrony środowiska. 

Należy dołożyć wszelkich starań, by przedsięwzięcia biznesowe sprzyjały środowisku 
naturalnemu i ograniczaniu zużycia energii, wody, chemikaliów oraz w utylizacji odpa-
dów4”.

Hotel a otoczenie i środowisko naturalne

Dla prawidłowego funkcjonowania hotel musi zbudować sobie poprawne stosunki z naj-
bliższym otoczeniem. Nieuwaga, zła wola, lekceważenie mogą utrudnić codzienną pracę, 
skomplikować najprostsze sprawy, takie jak dojazd czy ustawienie tablic informacyjnych, 
itp.5.

W zachowaniu ekoempatycznym, czyli pełnym zrozumienia potrzeb środowiska ważne 
jest uwzględnianie otoczenia oraz możliwości i ograniczeń, które ono stwarza dla działal-
ności hotelarskiej. Podejście ekoempatyczne jest istotne dla prawidłowego, bezkolizyjnego 
działania obiektu hotelarskiego w danym otoczeniu.

Ochrona środowiska narzuca ograniczenia poprzez konieczność poszanowania środo-
wiska przy wyborze lokalizacji, projektowaniu i budowie oraz ochronie w trakcie eksplo-
atacji obiektów, ale zarazem daje szerokie możliwości za sprawą atrakcyjności regionów 
(obszarów, miejscowości) ekologicznych, niezdegradowanego środowiska naturalnego dla 
turystów6.

Hotel, szczególnie duży kompleks hotelarski, jest z natury rzeczy uciążliwy dla środo-
wiska, gdyż:
• następuje koncentracja ruchu ludzi i środków transportu;
• następuje znaczne zużycie energii, szczególnie cieplnej, często wytwarzanej przez wła-

sne źródło (kotłownie);
• potrzebne są intensywne dostawy zaopatrzeniowe środków spożywczych i wypo-

sażenia, gromadzą się więc odpady i opakowania; obiekt wytwarza znaczne ilości 
ścieków7.
Hotelarstwo polskie zaczyna dostrzegać szerszy niż propagandowy kontekst problemu 

„hotel a środowisko naturalne”. Hotelarze zauważyli, że wprawdzie utrzymanie w należy-

4  Na podstawie materiałów wewnętrznych hotelu, w którym jest realizowana omawiana koncepcja.
5  P. Dominik, W. Drogoń, Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wyd. Almamer, Warszawa 2009.
6  G. Witkowski, Hotelarstwo, Cz. I – Podstawy hotelarstwa, WSE w Warszawie, Warszawa 2007.
7  P. Dominik, Zrównoważony rozwój. Ekologia w hotelarstwie i gastronomii, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, nr 4, s. 28.
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tym stanie otoczenia i poszanowanie środowiska kosztuje, to jednak czyste środowisko i za-
dbane otoczenie stanowią doskonały atut marketingowy, przyciągający gości. Przekonali się 
też, że działania proekologiczne mogą przełożyć się na wymierne oszczędności w kosztach8.

Przy projektowaniu, budowie i eksploatacji hoteli przywiązuje się coraz więcej uwagi 
do:
• gospodarki wodnej poprzez uzdatnianie wody pitnej – co chroni instalacje i poprawia 

smak potraw, czy też zastosowanie zamkniętych obiegów, nowoczesnej armatury i urzą-
dzeń sanitarnych – co daje oszczędności w zużyciu;

• gospodarki opakowaniami, odpadami i ściekami;
• gospodarki energią poprzez zastosowanie systemów i technologii energooszczędnych, 

od materiałów budowlanych i izolacyjnych zaczynając, przez energooszczędne maszyny 
i urządzenia oraz instalacje, do zwykłych działań organizacyjnych9.
Elementem sprzyjającym wdrażaniu wymienionych rozwiązań jest duża podaż na rynku 

nowoczesnych technologii i urządzeń. 

Działania prośrodowiskowe w hotelarstwie

Poważnym argumentem przemawiającym za potrzebą rozszerzenia polityki prośrodo-
wiskowej jest wzrost poziomu świadomości ekologicznej i jej wkraczanie we wszystkie 
możliwe rodzaje działalności człowieka. Działalność gospodarcza ma dostarczać korzyści 
ekonomicznych przy uwzględnieniu prawidłowej eksploatacji zasobów naturalnych10.

Podejście do zagadnienia polityki ekologicznej jest inne w Polsce i w  krajach wysoko 
rozwiniętych gospodarczo. Konsumenci w Europie są coraz bardziej świadomi oddziały-
wania turystyki na środowisko, dlatego w miejscu zakwaterowania oczekują środowiska 
pozbawionego wpływu uciążliwych czynników, a w katalogach turystycznych poszukują 
dostępu do „zielonych” usług turystycznych z rozpoznawalnym oznaczeniem ekologicz-
nym. W dążeniu do spełnienia oczekiwań klientów stałym trendem w hotelarstwie jest wpro-
wadzenie innowacji, które zapewnią najbardziej optymalne, wysokiej jakości usługi11.

Obecność zagranicznych sieci hotelarskich i zagranicznych turystów wymusza zmiany 
prośrodowiskowe, jednak ciągle jeszcze świadomość w tym zakresie jest na stosunkowo 
niskim poziomie. Polityka udzielania gwarancji na temat walorów prośrodowiskowych 
obiektu opiera się na agencjach informacyjnych oraz na procedurze powoływania się na 
informacje zawarte w bankach danych. W światowym hotelarstwie za najbardziej wiary-
godny uznaje się bank danych prowadzony w ramach European Community for Models 
of Sustaining Tourism (ECOMOST)12. W wielu krajach gwarancje są udzielane również 
przez stowarzyszenia gospodarcze i branżowe izby turystyki, takie jak np. The International 

8  J. Majewski, Czy polskie hotelarstwo będzie bardziej zielone?, „Hotelarz” 1999, nr 4.
9  J. Majewski, Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, wybrane przykłady, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, 
Warszawa 1999.
10  Cz. Witkowski, M. Kochińska, Hotelarstwo Cz. III – Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, WSE w Warszawie, Warszawa 
2005.
11  J. Tkaczyk, Europejskie oznakowanie ekologiczne Ekolabel drogą do sukcesu w branży hotelarskiej, „TTG Polska” 2011, 
nr 9.
12  W. Nierzwicki, Etykietowanie środowiskowe w hotelarstwie, „Turystyka i Hotelarstwo” 2007, nr 11, s. 93-100.
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Hotels Environment Initiative (IHEI)13. Członkostwo w takim stowarzyszeniu zobowiązuje 
do przestrzegania procedur proekologicznych zawartych w regulaminie. Istnieją też organi-
zacje badawcze i consultingowe, które prowadzą działalność w zakresie certyfikacji i testo-
wania systemów prośrodowiskowych. Natomiast Green Glob jest największą organizacją 
zajmującą się wdrażaniem zasad proekologicznych w przemyśle turystycznym. Wydaje ona 
certyfikaty jakości ekologicznej, jak również praktyczne poradniki14. 

Głównymi narzędziami polityki środowiskowej są jeszcze mało popularne w Polsce 
etykiety ekologiczne produktów. Etykietowanie produktów polega na dostarczaniu poten-
cjalnym konsumentom wiarygodnych informacji, które pomagają w dokonywaniu wyboru 
towarów o mniejszej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego.  Stosowanie ekoetykiet 
przyspiesza wprowadzanie w życie rozwiązań proekologicznych i pomaga w  upowszech-
nianiu wiedzy na ten temat. Ekoetykiety są więc skutecznym narzędziem marketingowym. 
Dostarczają zainteresowanym rzetelnej oraz czytelnej informacji na temat najlepszych 
wzorców rozwiązań proekologicznych, jak również wpływają na podniesienie świadomości 
ekologicznej. Etykiety dostarczają informacji o hotelu i jego oddziaływaniu na środowisko. 
Turyści mogą wykorzystywać te informacje podczas wyboru obiektu hotelarskiego. Zasady 
stosowania i opracowania etykiet można znaleźć w międzynarodowej normie ISO 1402015.

W większości państw stosujących system ekologicznego etykietowania przyznawa-
nie etykiet następuje przez administrację państwową. W Unii Europejskiej występuje 
Europejski Znak Ekologiczny, w Polsce zaś Eko – znak oraz komitet ds. Eko – znaku, po-
wołany przez Ministra Ochrony Środowiska. Przykładem szczególnej formy etykietowania 
hoteli jest symbol Zielony Klucz Dania, kierowany przez stowarzyszenie Hoteli, Restauracji 
i Przemysłu Wypoczynkowego (HORESTA). Przyznawany jest on na podstawie 56 kryte-
riów – najważniejsze z nich dotyczą powtórnego wykorzystania materiałów, oczyszczania 
ścieków i poziomu konsumpcji energii i wody. 

Szczególnym oznakowaniem ekologicznym jest europejskie oznakowanie Ekolabel. Jest 
to główne oficjalne europejskie oznaczenie, zarządzane przez Komisję Europejską, przyzna-
wane wyrobom i usługom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Jest ono przyznawa-
ne w Polsce przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji16.

Budowanie wizerunku hotelu ekologicznego nie opiera się jedynie na ekoetykietach. 
Dobrym źródłem są informacje zamieszczone na stronie internetowej hotelu, w materiałach 
informacyjnych i ulotkach.

Zaangażowanie hotelarstwa systemowego w działalność proekologiczną

Znane sieci hotelowe w większości krajów, w których funkcjonują ich placówki, reali-
zują kompleksowe programy zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, szczególny 
nacisk kładąc na działania bezpośrednio związane z ochroną zasobów naturalnych Ziemi. 
Niektore obiekty dzielą się przy tym doświadczeniem z innymi należącymi do tej samej sie-
ci. Wielu przedstawicieli branży hotelarskiej nie zapomina przy tym nagłośnić podejmowa-

13  Międzynarodowa Inicjatywa Hoteli na rzecz Ochrony Środowiska.
14  Cz. Witkowski, M. Kachniewska, op. cit.
15  Ibidem.
16  http://www.pcbc.gov.pl [dostęp: 15.02.2012].
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nych działań, słusznie uważając, że ekologia i marketing to zgrany i modny duet, w którym 
obie składowe mogą na siebie pozytywnie oddziaływać17.

Radisson Blu

W ramach oryginalnej zasady „Responsible Business” (Odpowiedzialni w Biznesie) sieć 
hoteli Radisson na całym świecie wspiera różne akcje społeczne i charytatywne. We współ-
pracy z UNESCO sieć uczestniczyła w pracach konserwatorskich ołtarza w świątyni Kasr 
El Byint, w słynnej jordańskiej Petrze. W Polsce sieć zaangażowana jest m.in. w renowację 
zabytkowego arrasu w Krakowie. „Odpowiedzialni w Biznesie” to nie tylko wielkie akcje. 
Poszczególne hotele działają także lokalnie, organizując akcje charytatywne na rzecz po-
trzebujących dzieci, przekazując dary (meble, koce, żywność, środki czystości) sierociń-
com i Czerwonemu Krzyżowi. Pomagają w zbieraniu funduszy dla organizacji, takich jak 
Save the Children, UNICEF, belgijski United Fund oraz fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 
„Porozumienie Bez Barier”. 

Program „Odpowiedzialni w Biznesie” jest ściśle związany z troską o naturalne otocze-
nie. Radisson na całym świecie prowadzi specjalny program promujący dbałość o środowi-
sko naturalne, zachęcając swoich gości do rozważnego używania wody, papieru i ręczników. 
Wszyscy pracownicy zapoznawani są z filozofią firmy polegającą na dbałości o środowi-
sko naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz gości. Wszystkie hotele sieci 
systematycznie kontrolują zużycie różnych źródeł energii, segregują śmieci i są inicjatora-
mi działań dla dobra środowiska naturalnego18. Radisson Blu w Warszawie jest pierwszym  
w Polsce hotelem, który otrzymał certyfikat The Green Key. Aby zostać jego laureatem 
trzeba spełniać nowoczesne normy w dziedzinie ekologii i zastosowania zaawansowanych 
technologii. Podczas ubiegania się o certyfikat The Green Key, w hotelu został przeprowa-
dzony audyt certyfikujący, w którym należało odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących 
funkcjonowania hotelu dotyczących m. in.: segregacji odpadów, szkolenia pracowników, 
działań na rzecz społeczności lokalnej, wspierania fundacji, sposobów oszczędzania energii, 
sposobów oszczędzania wody oraz sposobów planowania działań19. Każdy klient hotelu ma 
wgląd w działania ekologiczne, które podejmuje Radisson Blu. Organizatorzy konferencji 
mają możliwość wykupienia specjalnego ekologicznego pakietu konferencyjnego, przy któ-
rym hotel informuje, jakie środki podejmuje, aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie na 
środowisko. Wśród działań hotelu, które zwróciły uwagę audytorów, są m.in. przekazywanie 
środków na sadzenie drzew, ograniczenie zużycia niektórych materiałów lub zastąpienie ich 
ekologicznymi zamiennikami. Również sami goście mogą się włączyć w akcje wspierające 
działania hotelu, jak np. wesprzeć fundację Radisson Blu – World Childhood Foundation,  
a we wrześniu uczestniczyć w Miesiącu Akcji Responsible Business20.

17  K. Kieś-Kokocińska, Gdzie w Polsce ekologia jest czystym biznesem?, „Hotel Profit” 2009, nr 9, s. 27-28.
18  http://www.radissonblu.com [dostep: 01.03.2012].
19  http://www.ighp.pl [dostęp: 30.02.2012].
20  http://www.radissonblu.com [dostęp: 01.03.2012].
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Starwood Hotels & Resorts

W hotelach należących do Starwood Hotels & Resorts wprowadza się  rozwiązania, 
dzięki którym zmniejszeniu uległo emisja dwutlenku węgla oraz ilość odpadów.  Starwood 
podejmuje też działania mające na celu maksymalne oszczędzanie zasobów naturalnych. 
W hotelach powołane są specjalne zespoły odpowiedzialne za działania proekologiczne. 
Wśród inicjatyw grupy Starwood należy wymienić wprowadzenie w polskich placówkach 
zielonego pakietu konferencyjnego. W jego ramach zebrania i konferencje organizowane są 
przy świetle dziennym, a klimatyzacja włączana tylko na prośbę uczestników. Wykorzystuje 
się tablice wielokrotnego użytku i zachęca do oszczędzania materiałów piśmienniczych, np. 
przesyłania informacji pocztą elektroniczną, bez drukowania. Serwowanie posiłków i napo-
jów również odbywa się w tym duchu: woda mineralna znajduje się w dużym dystrybutorze, 
a śmietanka i mleko w dzbankach21. Hotele grupy Starwood interesują się ochroną środowi-
ska naturalnego. Prośrodowiskowe podejście odzwierciedla zainteresowanie tym zagadnie-
niem samych gości hotelowych. Według badań przeprowadzonych przez Starwood Hotels 
& Resorts, aż 94% osób, które wzięły w nich udział zadeklarowało, że ekologia ma dla nich 
znaczenie22.

Hotele Qubus

Ekologia jest jedną z kluczowych wartości strategii rozwoju sieci Qubus. W placów-
kach realizuje się programy zwiększające świadomość ekologiczną pracowników oraz go-
ści, stosuje się produkty nieszkodliwe dla natury oraz dba o oszczędzanie energii. O podej-
mowanych proekologicznych działaniach sieć informuje potencjalnych gości wzmiankując  
o poczynaniach w tym kierunku na swojej stronie internetowej23.

Grupa Orbis

Hotele należące do grupy Orbis wprowadzają także w życie zasady społecznej odpowie-
dzialności biznesu, realizując politykę zrównoważonego rozwoju. Współpracując z Accorem 
– Orbis wprowadza do swoich hoteli w Polsce nowoczesne standardy działania, uczestniczy 
w międzynarodowych programach i projektach mających na celu niesienie pomocy ludziom 
i ochronę środowiska. Program „Goście Ziemi” powstał w 2006 roku. Jego ideą przewodnią 
jest dobro człowieka oraz szacunek dla środowiska. Ma charakter międzynarodowy – jest 
realizowany w wielu hotelach na świecie, a w Polsce od 2007 roku24.

21  K. Kieś-Kokocińska, op. cit.
22  Hotele dla środowiska. Rozmowa z A. Róg-Skrzyniarz, „TTG Polska” 2011, nr 9, s. 10.
23  K. Kieś-Kokocińska, op. cit.
24  http://www.ighp.pl [dostęp: lipiec 2011].
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Podsumowanie

Globalizacja i dynamiczny rozwój środków komunikacji powoduje, iż ludzie podróżują 
nie tylko w sprawach służbowych, ale także dla wypoczynku i relaksu. Aby przemysł tury-
styczny mógł w dalszym ciągu rozwijać się i nie stracić źródła dochodów, musi uwzględ-
niać w sposób wyraźny i konsekwentny warunki otaczającego środowiska naturalnego, bo 
przecież to dzięki niemu funkcjonuje. Trudno bowiem wyobrazić sobie dalszy rozwój tu-
rystyki w skażonym, nieprzyjaznym turyście środowisku. Proekologiczne działania stają 
się więc nieodzowne. W hotelach podejmowane są konkretne poczynania ekologiczne, jak 
również podejmowana jest edukacja ekologiczna. Dotyczy ona zarówno pracowników hote-
lu, jak i gości hotelowych. Edukacja ekologiczna skupia się na efektywnym przekazywaniu 
informacji gościom. Broszury, specjalny kanał telewizyjny, informacje w każdym pokoju 
umożliwiają porozumienie i efektywną współpracę, która umożliwia dbanie o środowisko 
naturalne. Dzięki temu można mieć satysfakcję z tego, że turyści pomagają chronić otocze-
nie, a zdobywając nowe informacje i proekologiczne nawyki, uczą innych. Podsumowując 
można sformułować wnioski dotyczące korzyści wynikających z wdrażania w życie polityki 
ekologicznej. Są nimi:
• działalność gospodarcza powoduje liczne problemy (np. zanieczyszczenie środowiska, 

wyczerpywanie zasobów naturalnych), w rozwiązywaniu których powinna uczestniczyć 
także firma; 

• przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną, są więc swoistego rodzaju obywatelami, 
którzy powinni dbać o swoje otoczenie; 

• dzięki odpowiedzialności społecznej, firmy mogą poprawić swoją reputację, a tym sa-
mym zwiększyć zyski; 

• firma o rozwiniętej strategii w zakresie odpowiedzialności społecznej łatwiej „przywią-
zuje” wartościowych pracowników, lepiej motywuje pracowników i przyciąga młode 
talenty; 

• wprowadzenie problematyki ochrony środowiska i polityki społecznej do strategii przed-
siębiorstwa pozwala obniżyć koszty (opłaty za energię, wodę, opłaty z tytułu zanieczysz-
czeń) i zapewnia lepszą odporność na kryzysy, zwiększając zaufanie akcjonariuszy.
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PRO-ECOLOGICAL CONDUCT IN THE HOTEL INDUSTRY 
AS AN EXPRESSION OF THE CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Summary

An objective of the author of this publication is to present the pro-ecological conduct in the hotel 
industry as an activity complying with the corporate social responsibility. In order to achieve the 
objective he used the method of analysis of the subject literature and analysis of the actual state in 
the market for hotel services. As the presented material shows, one of the basic symptoms of social 
responsibility in hotel industry’s activities is undertaking pro-ecological actions. The leading hotel 
brands involve themselves in the actions whose objective is to reduce harmful activities of hotels and 
to propagate the idea of responsibility for the surrounding environment. A leading conclusion of the 
elaboration may be the statement that the hotel industry is an important branch of business in propa-
gating the idea of corporate social responsibility.

Key words: CSR, social responsibility, hotel industry, ecology.

JEL codes: M14

ПРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ 
ДЕЛЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БИЗНЕСЕ

Резюме

Цель автора публикации – указатьна проэкологическое поведение в гостиничном деле как 
действия, отвечающего общественной ответстсвенности в бизнесе. Для достижения этой цели 
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был использовали метод анализа литературы предмета и анализ действительного состояния 
на рынке услуг гостиничного дела. Как вытекает из представленного материала, одним из 
основных проявлений общественной ответственности в гостиничной деятельности является 
предприятие проэкологических дейтвий. Ведущие гостиничные марки включаются в действия, 
цель которых – снижение вредной деятельности гостиниц и популяризация идеи ответствен-
ности за окружающую их среду. Основным выводом разработки можкт быть констатация, что 
гостиничное дело – существенная отрасль экономической деятельности в популяризации идеи 
общественной ответственности бизнеса.

Ключевые слова: общественная ответственность бизнеса (CSR), общественная ответствен-
ность, гостиничное дело, экология.
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