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Wstęp 

Turystyka zrównoważona nie jest jeszcze jednym rodzajem turystyki. Jest raczej spo-
sobem na turystykę, a mówiąc dokładniej, pożądanym stanem, jaki turystyka powinna pre-
zentować w obrębie określonego obszaru. Ten stan dotyczy wszystkich zainteresowanych 
turystyką na danym obszarze: miejscową ludność, turystów, którzy spędzają tutaj czas, 
przedsiębiorców zarabiających na tych turystach oraz społeczeństwa zainteresowanego 
zachowaniem walorów turystycznych obszaru dla przyszłych pokoleń. Pożądany stan 
można osiągnąć, posługując się procedurą planowania. Celem artykułu jest przedstawienie 
podstawowych zagadnień związanych z tą procedurą. 

Mówiąc o obszarze, będziemy mieć w dalszym ciągu na myśli obszar chroniony. Sto-
sowane w Polsce definicja i podział obszarów chronionych są zgodne z zaproponowanymi 
przez IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)1. 

turystyka zrównoważona na obszarze chronionym

Turystyka zrównoważona na obszarze chronionym dotyczy systemu złożonego z kilku 
nawzajem powiązanych układów:

 – społeczności lokalnej zasiedlającej obszar chroniony bądź społeczności lokalnej za-
mieszkującej tereny przylegające bezpośrednio do granic obszaru chronionego, dla 
której turystyka jest jedynym lub wyraźnie dominującym rodzajem działalności;

 – zasobów oraz związanych z nimi walorów środowiska przyrodniczego (kulturowego) 
obszaru chronionego przyciągających turystów;

 – turystów przybywających korzystać z walorów środowiska przyrodniczego (kulturo-
wego) obszaru chronionego;

 – przedsiębiorstw sektora turystycznego, tzw. operatorów turystycznych, obsługujących 
turystów.

1 Vide IUCN, United Nations List of Protected Areas, Switzerland and Cambridge, Gland 1998; D. Zaręba, Eko-
turystyka: wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 60.
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Każdemu z tych układów przypisać można jeden nadrzędny cel. W przypadku społecz-
ności lokalnych jest nim podnoszenie jakości życia. Zasoby i walory turystyczne obszaru 
chronionego oraz związana z nimi turystyka stanowią najczęściej podstawowe źródło 
przychodów pozwalających poprawiać tę jakość. Z jednej strony społeczności więc zale-
ży, żeby liczba przybywających turystów była jak największa, z drugiej jednak strony jest 
oczywiste, że przy takim podejściu prędzej czy później dewastacji zaczną ulegać zasoby 
i walory turystyczne, zanikać będzie zatem przyczyna, dla której przyjeżdżają turyści. 
Dlatego wymieniony wcześniej cel przekształcić należy w dwa bardziej skonkretyzowane, 
stojące jednak ze sobą w wyraźnej sprzeczności: przyciągnięcie jak największej liczby tu-
rystów dostarczających przychodów oraz zachowanie istniejących zasobów turystycznych 
w możliwie najmniej zmienionym stanie, aby turyści mieli po co przyjeżdżać.

Inny cel ma społeczeństwo jako całość. Zależy mu na utrzymaniu istniejących zasobów 
na takim poziomie, aby przyszłe pokolenia mogły czerpać satysfakcję z obcowania z nimi, 
i to satysfakcję nie mniejszą, niż osiągana jest przez współczesnych.

Cel, jaki przyświeca turystom, jest nieskomplikowany: eksploatacja zasobów środowi-
ska, która pozwala w możliwie maksymalnym stopniu zadowolić ich potrzeby i oczekiwa-
nia. Prowadzi to nieuchronnie do dewastacji zasobów i walorów turystycznych obszaru 
chronionego. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw sektora turystycznego. Ich celem 
jest maksymalny zysk, a to sprzyja eksploatacyjnemu podejściu do zasobów obszaru 
chronionego. 

Omówiony wyżej system oraz cele przypisane jego poszczególnym układom pokaza-
no na rycinie 1. Jak widać, cele charakterystyczne dla poszczególnych układów dają się 
sprowadzić do dwóch podstawowych, które można nazwać celami systemowymi i które 
ograniczają się w swej istocie do zasobów turystycznych obszaru chronionego:

 – zwiększenie eksploatacji zasobów, za czym opowiadają się turyści i firmy turystyczne, 
a pośrednio społeczność lokalna; 

 – minimalizacja skutków eksploatacji, na czym zależy zarówno społeczeństwu, jak 
i społeczności lokalnej. 
Planowanie turystyki na obszarze chronionym polega w swej istocie na pogodzeniu 

obydwu celów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy planowanie zostanie podporządkowane 
zasadom zrównoważonego rozwoju. Turystyka na obszarach chronionych planowana 
zgodnie z tymi zasadami nosi nazwę zrównoważonej.
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Rycina 1. Układy systemu turystyka–społeczność lokalna–obszar chroniony oraz ich cele

Źródło: opracowanie własne.

Można ją zdefiniować jako turystykę poddaną kontroli władz samorządowych w celu 
wyeliminowania nieuchronnej eksploatacji zasobów turystycznych obszaru chronionego 
lub uczynienia jej minimalną, zapewniając równocześnie powiązany ze wzrostem liczby 
turystów wzrost liczby miejsc pracy i wynikający z tego wzrost przychodów oraz wydatków 
na ochronę lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Proces planowania turystyki zrównoważonej

Proces planowania turystyki zrównoważonej składa się z wielu etapów, przy czym ich 
liczba zmienia się w zależności od poglądów autora. Tutaj przedstawiona zostanie wersja 
najbardziej znana w literaturze przedmiotu. Zgodnie z nią proces ten tworzą następujące 
etapy:2

 – zdefiniowanie celów i zadań,

2 P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and 
Management, IUCN, Gland 2002, s. 41–42; T. Jamal, A. Stronza, Collaboration theory and tourism practice in 
protected areas: stakeholders, structuring and sustainability, „Journal of Sustainable Tourism” 2009, Vol. 17, No. 2, 
s. 170; Ch. Landorf, Managing for sustainable tourism: a review of six cultural world heritage sites, „Journal of 
Sustainable Tourism” 2009, Vol. 17, No. 1, s. 39–53; Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, 
Wyd. SGH, Warszawa 2006.
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 – opracowanie programu zaangażowania grup interesu,
 – opracowanie szczegółów operacyjnych związanych z wdrożeniem planu. 

zdefiniowanie celów i zadań

Cele to stwierdzenia (zdania) odzwierciedlające szeroko określone społeczne ocze-
kiwania, które powinny być spełnione przez obszar chroniony lub, mówiąc inaczej, dla 
zaspokojenia których ten obszar został powołany. Służą one utrzymaniu lub dążeniu do 
osiągnięcia pewnego przyszłego, pożądanego stanu3. Cele zawarte są w odpowiednich 
ustawach, założeniach polityki rządowej i w prawnych porozumieniach z grupami interesu 
(stakeholders), a więc grupami posiadającymi jakiś swój interes w tym, czym jest turystyka 
na obszarze chronionym i jaka będzie jej przyszłość. Przykładami celów w odniesieniu do 
obszarów chronionych są najczęściej następujące stwierdzenia:

 – zachować zasoby i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 – podwyższać jakość życia społeczności związanej z obszarem chronionym, 
 – przyciągać turystów i zwiększać możliwości rozwoju gospodarczego.

Zadania to z kolei stwierdzenia (zdania) odnoszące się do określonego celu, mówią-
ce o tym, co ma być dokładnie osiągnięte w związku z tym celem. O ile cel ma ogólny 
charakter, zadania są konkretne w swojej naturze. Należy jednak pamiętać, że w zadaniu 
nie może być określony sposób, w jaki uzyskać zaplanowany stan. Zadania powinny:4

 – być zor ientowane na rezu l ta ty, wskazując na to, co ma być osiągnięte, w sen-
sie przyszłego, pożądanego stanu, np. „Nie dopuścić, żeby udział zasobów wodnych 
prezentujących I klasę czystości obniżył się poniżej poziomu 95% na całym chronio-
nym obszarze” lub „Utrzymać liczbę co najwyżej 20 turystów przemieszczających się 
w ciągu jednej godziny na odcinku szlaku prowadzącym przez rezerwat Kozie Bagno”;

 – pos iadać  dok ładn ie  okreś lony  horyzont  czasowy, np. „W najbliższych 
15 latach zachować na terenie parku krajobrazowego jedynie rolniczy i turystyczny 
charakter użytkowania ziemi” lub „W ciągu dwóch następnych lat zmniejszyć ogólną 
długość ciągów pieszych z 20 do 13 km”;

 – być konkretne, a więc dostarczać wszystkim zainteresowanym jasną wizję tego, co 
ma zostać osiągnięte, np. „W najbliższych 10 latach ruch turystyczny na terenie parku 
powinien wzrastać najwyżej o 1% rocznie (z obecnego poziomu 60 tys. do maksimum 
70 tys.)” lub „Stymulować rozwój agroturystyki w taki sposób, aby w okresie następnych 
10 lat zwiększyć ogólną liczbę gospodarstw agroturystycznych z obecnych 20 do 50”; 

 – być wymierne, co pozwala planować przyszłe nakłady oraz ustalać, które zjawiska 
i kiedy powinny być monitorowane, np. „W ciągu pięciu lat zwiększyć areał gruntów 
zalesionych o 2% rocznie, co oznacza, że monitoring musi się odbywać corocznie”;

 – być os iąga lne, jeśli chodzi o posiadane zasoby finansowe i ludzkie.

3 Vide P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 40–41.
4 Vide Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagro-
żenia, red. J. Partyka, Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2002, s. 614.
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Program zaangażowania grup interesu5

Jak już wcześniej wspomniano, grupa interesu (stakeholders) to każda grupa ludzi 
przypisująca turystyce na obszarze chronionym swoje wartości i cele, a w związku z tym 
posiadająca własny interes, ściśle związany z funkcjonowaniem tej turystyki i jej przyszłością. 
Cele zdefiniowane w planie rozwoju turystyki na obszarze chronionym powinny odzwier-
ciedlać znaczenie przypisywane zasobom i walorom obszaru przez różne grupy interesu. 
Im więcej jest grup interesu zaangażowanych w realizację celów, tym trudniej jest osiągnąć 
porozumienie. Istnieje wiele grup interesu, najważniejszymi jednak są następujące: 

 – społeczeństwo jako całość, 
 – społeczność lokalna terytorialnie związana z obszarem chronionym, 
 – menedżerowie zarządzający obszarem chronionym, 
 – operatorzy turystyczni, 
 – zwiedzający i użytkownicy. 

Każda grupa ma własne motywacje i perspektywy, jeśli chodzi o korzyści płynące 
z turystyki na obszarze chronionym.

Program zaangażowania grup interesu zajmuje się nabywaniem wiedzy o tych grupach 
oraz osiąganiem konsensusu między nimi. Budowanie porozumienia jest potrzebne dla 
zdobycia akceptacji społecznej dla planu turystyki zrównoważonej, ponieważ przy jego 
realizacji angażowane są środki społeczne. W tabeli 1 przedstawiono wytyczne programu 
angażowania grup interesu.

Tabela 1. Wytyczne programu angażowania grup interesu 

Faza pierwsza
Wstępne zaangażowanie

 – nieformalne konsultacje dla ustalenia najważniejszych problemów
 – określenie poziomu społecznego zainteresowania i najbardziej 

prawdopodobnych grup interesu 
 – identyfikacja kluczowych osób

Faza druga
Wstępne planowanie

 – diagram procesu podejmowania decyzji przez agencję opracowu-
jącą program

 – identyfikacja grup interesu i grup wpływu (wizytujący, operatorzy 
turystyczni, społeczeństwo)

 – określenie potrzeb w zakresie wymiany informacji
 – wyjaśnienie zadań programu angażowania grup interesu

Faza trzecia 
Sporządzenie programu za-
angażowania grup interesu

 – wybór dokładnych metod angażowania zainteresowanych
 – ustalenie wewnętrznej komunikacji w agencji
 – określenie i przeznaczenie środków
 – harmonogram i przydział obowiązków (pracy)

Faza czwarta
Wdrożenie programu

 – realizacja programu
 – jego monitoring
 – ocena wyników zaangażowania

5 P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 47–58.
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Faza piąta
zaangażowanie grup 
interesu po wdrożeniu 
programu

 – określenie wymagań wynikających z wdrożenia programu (co 
najmniej powiadomienie grup interesu o decyzjach i sposobie 
wykorzystania ich propozycji)

 – wdrożenie tych wymagań w miarę możliwości  

Źródło: opracowano na podstawie P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, Sustainable Tourism in 
Protected Areas. Guidelines for Planning and Management, IUCN, Gland 2002, s. 50.

Ponieważ punkty widzenia różnych grup interesu pozostają często w konflikcie, ważnym 
elementem programu ich angażowania jest zarządzanie pojawiającymi się konfliktami. 
Rozbieżności te spowodowane są sprzecznościami celów. Istnieją dwa podstawowe 
podejścia w rozwiązywaniu problemów. Jedno polega na doprowadzeniu do zrozumienia 
celów, a następnie wprowadzenia reżimu, który pozwoli wypełniać cele bez pojawiania się 
sprzeczności. Drugie podejście polega na próbie zmiany celów. Aby zniwelować różnice, 
musi istnieć odpowiednia wiedza i integracja wokół walorów. Wiele metod jest możliwych: 
od zmuszenia do kapitulacji jednej grupy, lub przynajmniej do osiągnięcia kompromisu, 
do bardziej konstruktywnego podejścia o charakterze współpracy. 

Gdy jakiś konflikt staje się nieunikniony, należy się skupić przy jego rozwiązaniu raczej 
na zarządzaniu nim niż na zapobieganiu. Równocześnie nie wszystkie konflikty dają się 
skutecznie rozwiązać. Rozwiązywanie konfliktów wymaga stosowania rozmaitych sposo-
bów i angażowania w proces zarządzania dotkniętych konfliktem. Zazwyczaj rozwiązanie 
wymaga większej lub lepszej komunikacji. W niektórych przypadkach problem pozwalają 
rozwiązać takie sformalizowane procesy, jak negocjacje lub arbitraż. W innych sukces 
mogą przynieść mniej formalne sposoby, jak współpraca czy wspólne zaangażowanie. 
W rezultacie można się spodziewać zaangażowania w jedno spośród trzech podejść:

 – zakaz n iektórych dz ia ła lnośc i: jest on kontrowersyjnym, ale czasami  koniecznym 
rozwiązaniem; jeżeli jednak (odwiedzający) turyści znają zasady, mogą zdecydować, 
czy przyjeżdżać czy nie;

 – separac ja  dz ia ła lnośc i  (strefowanie) w czasie lub przestrzeni: są to zwykłe roz-
wiązania planistyczne; strefowanie jest względnie łatwe do zrozumienia, zakomuni-
kowania i zastosowania;

 – informowanie i  edukowanie: informacja może mieć wpływ na cele stawiane przez 
odwiedzających i ich aktywność, jednakże odwiedzający o mocnych postanowieniach 
są często niepodatni na programy edukacyjne.

Szczegóły operacyjne związane z wdrożeniem planu

Szczegóły operacyjne obejmują następujące zagadnienia:6

 – stworzenie systemu infrastruktury i usług dostosowanego do środowiskowych wymagań 
obszaru chronionego, 

6 Ibidem, s. 61–118; Ch. Landorf, op. cit., s. 43–44; World Tourism Organization, Guide for Local Authorities on 
Sustainable Tourism Development, Madrid 2009.
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 – określenie dopuszczalnego stopnia zagrożenia zasobów obszaru chronionego,
 – opracowanie programu zarządzania ruchem turystycznym na obszarze chronionym,
 – oszacowanie korzyści ekonomicznych dostarczanych przez walory turystyczne obszaru 

chronionego.
Z uwagi na możliwość wypowiedzi ograniczoną przez planowaną objętość publikacji 

wybrano dwa zagadnienia, które sytuują się wyżej w hierarchii ważności. Są to punkty 
drugi i czwarty. Omówiono je na przykładzie parku narodowego, dalej nazywanego ob-
szarem chronionym7.

Określenie dopuszczalnego stopnia zagrożenia zasobów obszaru chronionego. 
Określenie dopuszczalnego stopnia zagrożenia zasobów obszaru chronionego sprowa-
dza się do odpowiedzi na pytanie: na jak duży stopień zagrożenia można narazić zasoby 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru chronionego, mając w zamian możliwość 
otrzymania korzyści ekonomicznych płynących z turystyki, która powoduje te zagrożenia? 
Określenie tego stopnia jest procesem złożonym z przedstawionych etapów:8

1. Identyfikacja ważnych atrybutów, kwestii i problemów właściwych obszarowi:
a) identyfikacja zasobów dziedzictwa (naturalnego i kulturowego) wymaga-

jących szczególnej uwagi;
b) identyfikacja istniejących problemów w zakresie zarządzania;
c) identyfikacja problemów o charakterze ekonomicznym, społecznym i eko-

logicznym ważnych dla społeczeństwa i społeczności lokalnej; 
d) identyfikacja roli, jaką obszar odgrywa w skali regionu i kraju oraz w zało-

żeniach politycznych i instytucjonalnych.
2. Identyfikacja stref uprawiania turystyki (strefa uprawiania turystyki dotyczy 

fragmentu zasobów dziedzictwa obszaru chronionego, gdzie muszą zostać 
dotrzymane odpowiednie warunki o charakterze ekologicznym, społecznym 
i w zakresie zarządzania):
a) identyfikacja różnych stref uprawiania turystyki, 
b) zdefiniowanie warunków koniecznych do spełnienia w poszczególnych 

strefach.
3. Wybór wskaźników charakteryzujących warunki konieczne do spełnienia 

w strefach uprawiania turystyki (wskaźniki są specyficznymi elementami za-
sobów przyrodniczych i kulturowych albo zmiennymi opisującymi poziom 
ingerencji człowieka w obrębie strefy uprawiania turystyki, pozwalającymi 
ocenić, na ile dotrzymane zostały założone warunki i na ile efektywne jest 
podejmowane działanie; dla każdego wskaźnika istnieją określone standardy 
określające możliwe do przyjęcia granice zmian jego wartości): 
a) wybór kilku wskaźników jako adekwatnych miar ogólnego stanu zdrowia 

(zachorowalność na wybrane choroby związane z zanieczyszczeniem 

7 Materiał na potrzeby prezentacji pochodzi z: P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 61–118.
8 P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, op. cit., s. 83–84.
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środowiska, samoocena stanu zdrowia, wskaźnik umieralności, w tym 
umieralności niemowląt)

b) zdefiniowanie wskaźników ekonomicznych, społecznych, ekologicznych 
i politycznych (przykładowe wskaźniki ekonomiczne: dochody budżetu 
gminy, dochody mieszkańców; wskaźniki społeczne: saldo migracji, udział 
osób korzystających z pomocy społecznej, stopa bezrobocia, stan infra-
struktury komunalnej; wskaźniki ekologiczne: poziom zanieczyszczenia 
powietrza, wód i gleby, udział zagrożonych gatunków zwierząt w ogólnej 
liczbie rozpoznanych gatunków zwierząt, udział zagrożonych gatunków 
roślin w ogólnej liczbie rozpoznanych gatunków roślin; wskaźniki politycz-
ne: satysfakcja obywateli, poziom inicjatywy lokalnej, przynależność do 
organizacji pozarządowych9; 

c) wskaźniki muszą odzwierciedlać w sposób adekwatny warunki istniejące 
w strefie uprawiania turystyki, dać się łatwo mierzyć i oddawać zmiany 
w sposobach uprawiania turystyki.

4. Inwentaryzacja istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz po-
ziomu ingerencji człowieka: 
a) zastosowanie wybranych wskaźników do inwentaryzacji zasobów oraz 

określenia poziomu ingerencji człowieka,
b) zastosowanie otrzymanych danych dla określenia możliwości rozwoju, 

a także ograniczeń istniejących w obrębie obszaru chronionego,
c) odwzorowanie przestrzenne danych w celu ustalenia lokalizacji i wartości 

wskaźników.
5. Określenie standardów dotyczących zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz 

poziomu ingerencji człowieka w poszczególnych strefach uprawiania turystyki:
a) zidentyfikowanie przedziału wartości dopuszczalnych lub pożądanych dla 

każdego wskaźnika w danej strefie uprawiania turystyki,
b) zdefiniowanie (w kategoriach ilościowych) dopuszczalnych wartości (granic) 

przyjmowanych przez wskaźniki.
6. Identyfikacja alternatywnych stref uprawiania turystyki, stosując etapy 1–4.
7. Oszacowanie kosztów i korzyści związanych z każdą alternatywną strefą 

uprawiania turystyki oraz identyfikacja sposobów zarządzania właściwych dla 
charakterystycznych dla niej warunków.

8. Przegląd, wspólnie z grupami interesu, kosztów i korzyści związanych z po-
szczególnymi alternatywami i wybór najbardziej preferowanej.

9. Sporządzenie planu wprowadzenia w życie wybranej alternatywy, stworzenie 
programu monitoringu dotyczącego wskaźników z etapu trzeciego i porów-
nanie warunków mierzonych wskaźnikami ze standardami, co pozwoli ocenić 
rezultaty zaplanowanego działania.

9 Vide Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.
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Oszacowanie korzyści ekonomicznych dostarczanych przez walory turystyczne 
obszaru chronionego. Każdy obszar chroniony pełni wiele funkcji, które przynoszą okre-
ślone korzyści mogące dostarczać przychodów z racji tego, że ktoś gotów jest (obecnie 
bądź w przyszłości) zapłacić za nie, aby zaspokoić swoje potrzeby lub nie dopuścić do 
ich utraty. Wysokość zapłaty jest miarą wartości rynkowej (ekonomicznej) tych korzyści10. 
Korzyści, jakich dostarcza obszar chroniony, wynikają z:

 – zainteresowania turystów, którzy są skłonni płacić za udostępnianie jego zasobów; 
 – wyjątkowości zasobów (rzadkich gatunków roślin i zwierząt, szczególnych zabytków, 

malowniczych krajobrazów), które wywołują powszechne przekonanie o konieczności 
ich utrzymania i których odtworzenie w innym miejscu jest niemożliwe lub wymagałoby 
poniesienia odpowiednich kosztów;

 – możliwości wykorzystywania zasobów dla ważnych celów społecznych, np. jako banku 
genów;

 – roli, jaką zasoby obszaru pełnią w ekosystemie, regulując np. stosunki wodne lub 
stanowiąc zabezpieczenie przed klęskami żywiołowymi. 
Wartość rynkową powyższych korzyści szacuje się przy pomocy różnych metod. 

Przykładem najbardziej rozbudowanej i powszechnie stosowanej jest metoda obliczania 
(szacowania) tzw. ogólnej wartości ekonomicznej obszaru chronionego (TEV – total eco-
nomic value). Obliczana wartość jest sumą pięciu składników prezentujących wartość 
poszczególnych korzyści dostarczanych przez obszar11. Zostaną one jedynie wymienione, 
gdyż ich interpretacja zajęłaby zbyt dużo miejsca:

 – Bezpośredn ie  war tośc i  uży tkowe przypisywane są korzyściom wynikającym 
z eksploatacji zasobów obszaru chronionego, a więc korzyściom związanym z turysty-
ką, pozyskiwaniem bogactw naturalnych, gospodarką rolną, polowaniami, wykorzysta-
niem zasobów genetycznych, badaniami i edukacją. Można je sprzedawać na rynku, 
jak usługi turystyczne, lub też nie, jak np. gromadzenie drzewa na opał, zbieractwo 
czy wypas bydła.

 – Pośredn ie  war tośc i  uży tkowe związane są ściśle z korzyściami wynikającymi 
z ekologicznych funkcji obszaru chronionego, a więc m.in. z jego zdolności do regulo-
wania stosunków wodnych, warunków, jakie zapewnia dla przetrwania i rozmnażania 
wędrujących gatunków czy jego wpływu na stabilizację klimatu. 

 – War tość  opcy jna, wynikająca z korzyści, jakie daje opcja użytkowania obszaru 
chronionego w przyszłości lub inaczej z zachowania możliwości (opcji) przyszłego 
jego użytkowania. Taka może być przyszła wartość informacji, uzyskana z obecnych 
badań nad bioróżnorodnością obszaru dla potrzeb przyszłej produkcji artykułów spo-
żywczych, lekarstw czy kosmetyków.

10 T. Żylicz, Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego, Wyd. UW, Warszawa 1990; Vide T. Żylicz, 
Badanie lasów jako dobra publicznego, [w:] A. Bartczak et al., Wartości nierynkowych korzyści lasów. Metody 
wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, Polforex, Warszawa 2012, s. 5–8.
11 S. Czaja et al., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
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 – Wartość egzystency jna posiada psychologiczny podtekst. Wynika ona z korzyści, 
jaką daje przekonanie, że istnieje coś takiego jak obszar chroniony nawet wtedy, gdy 
nie planuje się go nigdy odwiedzać czy użytkować.

 – Wartość a l t ru is tyczna, podobnie jak poprzednia, ma psychologiczną naturę i od-
nosi się do korzyści wynikającej z przekonania, że obszar służyć będzie przyszłym 
pokoleniom i że inni będą korzystać z jego zasobów.

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono proces planowania turystyki zrównoważonej przy założe-
niu, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy turystyka jest jedynym rodzajem działalności 
uprawianym na wybranym obszarze chronionym. Uwzględnienie przypadku, gdy nie jest 
ona jedynym źródłem dochodów ludności, powoduje bowiem bardzo duże skomplikowanie 
zagadnienia. Nie oznacza to jednak, że przedstawiony proces planowania jest zadaniem 
łatwym. Jak wynika z opisu, wiąże się z nim wiele problemów praktycznych, które scha-
rakteryzowano w tekście. Nie są one łatwe do rozwiązania i trudno je opisać w jednym 
artykule. Jest to raczej materiał na co najmniej jeszcze jedno dodatkowe, obszerne 
opracowanie. Spróbujmy, dla przykładu, pokazać problemy, jakie jawią się w przypadku 
jednego z etapów procesu planowania, i sposób, w jaki powinno się je rozwiązywać. Chodzi 
o przedstawiony wcześniej etap opracowania programu zaangażowania grup interesu.

Jak już wspomniano, program zaangażowania grup interesu zajmuje się nabywaniem 
wiedzy o tych grupach oraz budowaniem konsensusu między nimi. Mamy tutaj do czynie-
nia z dwiema grupami problemów. Pierwsza to zdobywanie wiedzy o interesariuszach, 
druga to budowanie konsensusu między nimi w odniesieniu do przyszłego charakteru 
i kształtu turystyki na wybranym obszarze. Omówmy krótko, dla przykładu, pierwszą 
grupą problemów.

Wiedza o grupach interesu ma na celu określenie: 
 – jaki jest rozkład różnic i podobieństw między nimi co do przyszłego stanu turystyki; 
 – jak duża jest różnica między postawami aprobującymi spodziewany stan turystyki a po-

stawami dezaprobaty wobec niego (im ta różnica będzie większa, tym trudniej będzie 
wypracować konsensus, a po przekroczeniu pewnego poziomu niemożliwe stanie się 
jego osiągnięcie, co stawia pod znakiem zapytania cały proces planowania).
Aby uzyskać powyższą wiedzę, należy podjąć następujące procedury badawcze:

1. Zdefiniowanie grup interesu i identyfikacja ich przedstawicieli stanowiących 
obiekty badania. Dla ich zidentyfikowania należy przeprowadzić wywiady 
z mieszkańcami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za ochro-
nę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przedsiębiorcami lokalnymi 
i zewnętrznymi, turystami, a także animatorami ruchów społecznych i ludźmi 
(mieszkańcami, naukowcami) interesującymi się historią i życiem obszaru. 
Analizie powinny być poddane również dokumenty i inne źródła wtórne. Jest 
to ważne, ponieważ od stopnia rozpoznania grup interesu, ich charakteru 
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i wyrażanych preferencji zależy zrozumienie ich stosunku do turystyki, a także 
przypisywanych jej korzyści i niekorzyści. Identyfikacja korzyści i niekorzyści 
wymagać będzie przeprowadzenia sondaży z przedstawicielami grup interesu. 
Dla niewielkich grup, takich jak władze lokalne czy przedsiębiorcy, powinno 
się zastosować wywiady, a dla większych, jak mieszkańcy lub turyści, ankiety. 

2. Przygotowanie dokumentów pozwalających zorientować się w planach władz 
co do rozwoju turystyki. Muszą to być przede wszystkim plany zagospodaro-
wania przestrzennego z wyznaczonymi sposobami użytkowania ziemi oraz 
plany (programy) dotyczące rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru. 
Identyfikacja korzyści i niekorzyści, jakie grupy interesu będą ujawniać w sto-
sunku do planów rozwoju turystyki, odbywać się będzie za pomocą wywiadów 
z przedstawicielami poszczególnych grup w oparciu o dokumenty prezentujące 
te plany. W przypadku każdej grupy powinno być sporządzane zestawienie 
w postaci listy korzyści i niekorzyści wyrażanych w związku z projektami roz-
woju turystyki. W następnych etapach takie listy pozwolą porównywać różnice 
albo podobieństwa między grupami interesu w ich ocenie korzyści i niekorzy-
ści w odniesieniu, z jednej strony, do aktualnego stanu turystyki, z drugiej, 
do planowanych zmian; korzyści i niekorzyści uporządkowane powinny być 
według ich znaczenia. 

3. Zrealizowanie drugiego etapu pozwoli otrzymać materiał empiryczny doku-
mentujący zmiany w postrzeganiu turystyki przez grupy interesu, dający się 
uporządkować według znaczeń przypisanych korzyściom i niekorzyściom 
oraz według zgodności i różnic między nimi w odniesieniu do każdej pary grup 
interesu. Będzie to materiał, na podstawie którego skonstruowana zostanie 
macierz zgodności i rozbieżności.

4. Skonstruowanie macierzy zgodności-rozbieżności opierać się będzie o otrzy-
mane zestawienia. Będzie ona mieć tyle wierszy i kolumn, ile jest grup interesu. 
W przypadku pięciu grup będzie to macierz o wymiarach 5 x 5, a więc o 25 
polach. W każdym polu, z wyjątkiem położonych na przekątnej macierzy, 
znajdować się będą po dwie listy korzyści i niekorzyści właściwe dla określonej 
pary grup interesu. Pozwoli to ustalić dla każdej z nich, na ile zbieżne, a równo-
cześnie rozbieżne są ich oczekiwania w stosunku do planów rozwoju turystyki. 

5. Zdefiniowanie skali rozbieżności pozwalającej określić próg, którego prze-
kroczenie uczyni uzyskanie kompromisu niemożliwym, a poniżej którego taki 
kompromis będzie możliwy do osiągnięcia. Wymagać to będzie bliskiej współ-
pracy z przedstawicielami grup interesu. Określenie takiego progu wymagać 
będzie, obok przedstawicieli grup interesu, obecności przedstawicieli środowisk 
naukowych. 

6. Gdy rozmiary rozbieżności przyjmą wartość mniejszą niż progowa, opracowa-
nie na podstawie otrzymanej macierzy trzech scenariuszy, w oparciu o które 
powinny być prowadzone negocjacje dla osiągnięcia kompromisu (wspólnie 
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z przedstawicielami grup interesu oraz specjalistami od negocjacji). Powinny 
to być scenariusze: pesymistyczny, pośredni i optymistyczny.

Trzy wymienione w ostatnim punkcie scenariusze stanowią niezbędną podstawę do 
rozpoczęcia rozwiązywania drugiej grupy problemów, budowania konsensusu między 
grupami interesu w odniesieniu do przyszłego charakteru i kształtu turystyki na wybranym 
obszarze, w wariancie pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym.
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Streszczenie 

Turystyka zrównoważona to pożądany stan, jaki zjawisko turystyki powinno prezentować na obsza-
rze chronionym. Stan ten posiada postać kompromisu między różnymi grupami interesu prezen-
towanymi przez mieszkańców obszaru, społeczeństwo, turystów i przedsiębiorców turystycznych. 
Posiadają one często odmienne punkty widzenia co do sposobu, w jaki na obszarze chronionym 
powinna rozwijać się turystyka. Pogodzić ich interesy i określić kształt oraz charakter turystyki można 
jedynie w drodze planowania. W artykule omówiono jak wygląda procedura takiego planowania. 

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, obszar chroniony, grupy interesu, planowanie 
strategiczne
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Abstract

Sustainable tourism is interpreted as a desirable state which  tourism in protected area should 
present. The state has the form of a compromise among various stakeholders which are pre-
sented by area inhabitants, the general public, tourists and tourism business. Each group has its 
own particular interest in how tourism has to develop in the protected area. In order to reconcile 
them and determine the form and character of the tourism a planning process is needed. Such 
process has been described in the paper. 

Keywords: sustainable tourism, protected area, stakeholders, strategic planning
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