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Streszczenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest sposobem na szybszy wzrost gospo-
darczy, postęp i ewolucję współczesnych społeczeństw, przy uwzględnieniu potrze-
by wyrównywania nierówności między gospodarkami o różnym stopniu rozwoju, 
bez naruszania równowagi ekologicznej. Rozwój zrównoważony może dokonywać 
się na różnych poziomach − globalnym, międzynarodowym, krajowym, regional-
nym czy lokalnym. Jednak każdy z tych poziomów wymaga uwzględnienia innych 
priorytetów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie ochrony 
środowiska oraz działań proekologicznych. 

Celem artykułu jest próba identyfikacji wyzwań, przed którymi stają regio-
ny Polski w zakresie godzenia rozwoju regionalnego z wymaganiami w zakresie 
ochrony środowiska oraz próba odpowiedzi, w jaki sposób aspekt ten jest używany 
dla celów promocji. W świetle badań literaturowych wydaje się, iż regiony znajdu-
ją się w korzystnej sytuacji, ponieważ mogą rekompensować straty ekonomiczne 
i społeczne ponoszone w wyniku zabezpieczenia walorów ekologicznych i środo-
wiskowych w jednym z geograficznych obszarów regionu, wzrostem inwestycji 
gospodarczych w innym miejscu. Takie substytutywne traktowanie elementów 
potencjału regionu pozwala na wypełnienie przesłanek zrównoważonego rozwoju 
i ekologiczną promocję obszaru.
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Wstęp

Spojrzenie na koncepcję zrównoważonego rozwoju zmieniało się i zmienia się nadal wraz 
z nowymi obszarami, w których dokonywana jest próba implikacji tej idei. Wspomniane 
obszary odnoszą się do kontekstów geograficznych, społecznych, ekonomicznych, tech-
nicznych, czy też zarządczych. Kraje Unii Europejskiej od lat próbują odgrywać role ini-
cjatorów na rzecz zrównoważonego rozwoju (Rosicki 2010; United Nations 1998). Choć 
Europa próbuje stworzyć wspólny model socjoekonomiczny, istotną przeszkodą jest fakt, 
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iż występują w niej odrębne modele socjoekonomiczne z odmiennymi dominującymi sys-
temami poglądów (Zalewska 2013). Modele te odzwierciedlają różnice między poziomami 
rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, stąd zróżnicowane są również poziomy działań 
podejmowane w zakresie ochrony środowiska. Poszczególne kraje mają też odmienne drogi 
dochodzenia do wspólnych i zbieżnych strategii zrównoważonego rozwoju określanych na 
poziomie europejskim. 

W przypadku Polski opracowana Strategia Rozwoju dla Polski 2020 (Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego 2012) przyjmuje następujące główne priorytety rozwojowe: sprawne 
i efektywne państwo; konkurencyjna gospodarka; spójność społeczna i terytorialna. W ramach 
wskazanej w dokumencie struktury priorytetów i celów, aspekty środowiskowe zajmują odle-
głą pozycję i skupiają się na: racjonalnym gospodarowaniu zasobami, poprawie efektywności 
energetycznej, zwiększeniu dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawie stanu środowiska 
oraz adaptacji do zmian klimatu. Taka pozycja problemów ekologicznych na poziomie doku-
mentacji krajowej stanowi o usytuowaniu tej problematyki w dokumentach tworzonych na po-
ziomie regionalnym. Celem opracowania jest próba identyfikacji wyzwań, przed którymi stają 
regiony Polski w zakresie godzenia rozwoju regionalnego z wymaganiami środowiskowymi 
oraz próba odpowiedzi, w jaki sposób aspekt ten jest używany dla celów promocji.

Wymiary zrównoważonego rozwoju

W literaturze przedmiotu lata 60. przyjmuje się za początek kształtowania koncep-
cji zrównoważonego rozwoju. W trakcie debaty w ramach Sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych, w grudniu 1968 roku, po raz pierwszy znalazły się w kręgu za-
interesowań problemy dotyczące zapobiegania negatywnym wpływom działalności gospo-
darczej człowieka na środowisko w skali globalnej i lokalnej. Jednak dopiero w latach 70. 
można odnaleźć odniesienia do akceptacji dla omawianych problemów w trakcie debat na 
poziomie międzynarodowych spotkań (Akgül 2010, s.135). Natomiast samo pojęcie „zrów-
noważony rozwój” pojawiło się w raporcie G.H. Brundtland z 1987 roku i definiowane było 
jako rozwój pozwalający na zaspokojenie potrzeb i aspiracji dzisiejszego pokolenia w spo-
sób, który nie ogranicza możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłym pokoleniom (United 
Nations 2008, s. 20). Od tego czasu termin pojawia się w wielu dokumentach noszących 
znamiona ustaleń międzynarodowych (Ozmehmet 2008, s. 1858). Poza ogólną zasadą spra-
wiedliwości międzypokoleniowej i międzyregionalnej, trwałości i różnorodności przyrody 
i życia w ogóle, nadrzędną wiązkę celów stanowią w koncepcji zrównoważonego rozwoju 
również cele społeczne, na które składają się dobrobyt, jakość życia ludzkiego oraz szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo społeczne (Fura 2010, s. 304).

Sposób realizacji idei trwałego i zrównoważonego rozwoju oznacza konieczność integra-
cji społecznego, ekonomicznego, ekologicznego, demograficznego i przestrzennego wymiaru 
wzrostu rozwoju gospodarczego (Toruński 2010, s. 22). Należy jednak podkreślić, że w tej 
koncepcji kwestie ekologiczne traktuje się jako nadrzędne w stosunku do pozostałych (UNEP 
2013). Zatem ideę zrównoważonego rozwoju w sposób uproszczony można przedstawić 
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jako obszar jednoczesnej integracji wymiaru środowiskowego, społecznego i ekonomiczne-
go (Zalewska 2013, s. 65). Podkreślenia wymaga, iż zintegrowanie jedynie dwóch dowol-
nych ze wspomnianych obszarów, bez uwzględnienia trzeciego nie wypełnia przekazu idei 
zrównoważonego rozwoju. Tylko pełna integracja wymienionych trzech obszarów pozwala 
na trwały rozwój gospodarczy, z równoczesnym poszanowaniem wymogów ekologicznych 
i oczekiwań społecznych. Tego typu działania wiążą się jednak z koniecznością ponoszenia 
znacznych nakładów. Stąd w zakresie analizy koncepcji zrównoważonego rozwoju nie można 
pominąć zagadnień związanych z finansowaniem działań proekologicznych. W zdecydowanie 
trudniejszej sytuacji znajdują się kraje rozwijające się, które dodatkowo muszą ponosić koszty 
związane ze zmianą wzorców produkcyjnych i konsumpcyjnych (Gürlük 2010, s. 96). 

Idea zrównoważonego rozwoju podkreśla jednak, iż ochrona środowiska nie jest antyte-
zą działalności gospodarczej, lecz czynnikiem regulującym jej zakres i kierunek przy jedno-
czesnej orientacji na spełnienie potrzeb człowieka (Mazur-Wierzbicka 2006; Yücel 2003).

W celu zapewnienia i utrzymania balansu ekologicznego wykorzystuje się różnorodne 
narzędzia i wytyczne. Przykładem tego typu narzędzi mogą być instrumenty ekonomiczne 
zrównoważonego rozwoju, które mają na celu wprowadzenie np. najbardziej efektywnych 
rozwiązań z zakresu redukcji emisji CO2, do których zaliczyć można podatek węglowy oraz 
przydział i handel uprawnieniami do emisji CO2 (Karakaya, Özçağ 2004, s. 6). Należy jed-
nak podkreślić, iż tego typu instrumenty, w dłuższej perspektywie, nie są jednak równie 
skuteczne, co budowanie świadomości ekologicznej obywateli (Tuncer i in. 2005, s. 192). 

W literaturze koncepcja zrównoważonego rozwoju jest analizowana w dwóch warian-
tach, z których pierwszy wzywa do działań na rzecz pełnego zachowania zarówno zasobów 
naturalnych, jak i wszelkich pozostałych, związanych z działalnością człowieka (strong su-
stainability) (Daly 1990), drugi zaś za konieczne uznaje jedynie, aby całkowita suma zaso-
bów, będących w dyspozycji jednostki administracyjnej, była zachowana (weak sustaina-
bility) (Pearce, Atkinson 1993; 1998, s. 5-6). Oznacza to, iż na przykład wyczerpywanie 
kapitału przyrodniczego może być wyrównywane akumulacją pozostałych zasobów kapita-
łu ludzkiego (Zhao 2008; van Leeuwen, Főldvári 2008; Maudos i in. 2003) oraz elementów 
wytworzonych przez człowieka. Studia literaturowe przeprowadzone w obszarze zrówno-
ważonego rozwoju wskazują jednak, że zasoby decydujące o potencjale jednostki admini-
stracyjnej nie są względem siebie substytucyjne, a ubytek jednego kapitału może być tylko 
częściowo rekompensowany przyrostem drugiego (Kronenberg, Bergier 2010, s. 71).

W procesie budowania strategii regionalnych, implementujących koncepcję zrównowa-
żonego rozwoju, specyficznym wyzwaniem jest budowa planów rozwojowych uwzględ-
niających nierównomierność rozłożenia czynników ekonomicznych, społecznych i środo-
wiskowych, decydujących o atrakcyjności poszczególnych obszarów wchodzących w skład 
regionów oraz nierównomierność w poziomach rozwoju tych obszarów. Wydaje się, iż re-
giony w Polsce budują strategie rozwojowe bazując na koncepcji weak sustainability, po-
zwalając, aby w pewnych obszarach regionu priorytet rozwojowy stanowiły aspekty eko-
nomiczne, w innych zaś społeczne lub środowiskowe. W ten sposób całościowo rozwój 
regionu wypełnia idee zrównoważonego rozwoju.
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Promocja regionu a koncepcja zrównoważonego rozwoju

Nieodłącznym elementem strategii rozwoju regionu jest moduł dotyczący jego promocji. 
Przy czym wydaje się, iż promowanie regionu obecnie utożsamia się raczej z wizualnymi 
atrybutami, takimi jak: logo, herb, kolorystyka, slogany promocyjne, niż z promowaniem 
założeń i wartości przyjętych w strategiach rozwojowych.

Promocja jednostki regionalnej przysparza wielu problemów, które związane są między 
innymi z faktem, iż jednostka samorządowa tego typu jest produktem kompleksowym i zło-
żonym. Składają się na niego zarówno walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, gospo-
darcze i społeczne, jak również wizerunek jednostki samorządowej i jej władz. 

Analizując problematykę promocji, można zaryzykować stwierdzenie, iż jednostka re-
gionalna dobierając elementy wykorzystane w kształtowaniu wizerunku, przedstawia swoją 
wersję rzeczywistości. Promowany obraz stanowi często zestaw wyobrażeń jednostki sa-
morządowej i jej instytucji na temat samej siebie, które jednak wcale nie muszą pokry-
wać się z obiektywną oceną rzeczywistości (Knecht 2006, s. 6). Wizerunek staje się imma-
nentną częścią narracji, której podstawą jest idea konstruktywizmu, w którego świetle nie 
tylko ludzie, ale również instytucje i całe społeczeństwa konstruują swoje własne światy 
(Czarniawska 2010, s. 14-15). Tworzą one nie tylko własną historię, ale przede wszystkim 
określają, tłumaczą i „opowiadają świat” wokół siebie (Cichobłaziński 2011). Interesujące 
w narracji jest to, iż z punktu widzenia jej skuteczności nie ma znaczenia, czy opowieść jest 
prawdziwa, czy też nie, ważne jest jedynie, w jaki sposób narracja wpływa na postrzeganie 
i rozumienie rzeczywistości (Cichobłaziński 2013, s. 122). 

Narracyjne podejście do rozumienia świata odnosi się zatem również do jednostki sa-
morządu regionalnego, która „snuje własną opowieść”, nie tylko przez podejmowane przez 
władze jednostki inicjatywy promocyjne, ale również przez narracje interesariuszy jednost-
ki, do których zaliczyć można: mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, jednostki po-
mocnicze i przedsiębiorstwa komunalne, pracowników podmiotów podległych jednostce, 
turystów, osoby zainteresowane zamieszkaniem na terenie jednostki, instytucje sprawujące 
nadzór nad jednostką oraz inne jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, 
gminy) posiadające wspólne interesy (pojęcie interesariuszy gminy zdefiniowano na podsta-
wie: Bevan i in. 2005). 

Aby opowieść ta była spójna i przekonująca, każdy z wymienionych interesariuszy musi 
opowiadać tę samą historię, gdyż tylko w ten sposób tworzony jest wiarygodny przekaz na 
zewnątrz. Niestety, jest to zadanie bardzo trudne, biorąc pod uwagę liczbę „zaangażowanych 
w historię” podmiotów. Być może z tego względu władze regionalne tak silny akcent kładą 
na działania marketingowe.

Obecnie w zasadzie każda dziedzina posiada „swój” marketing: bankowy, służby zdrowia, 
polityczny, turystyczny, sportowy itd. (Chrzan 2011, s. 9). Nic więc dziwnego, że marketing 
znalazł także swoje zastosowanie w sferze zarządzania jednostkami samorządu terytorialne-
go. Ph. Kotler ten typ marketingu określa jako „proces społeczno-kierowniczy, inicjowany 
przez podmioty komunalne, zmierzający do wykreowania wymiany wartości z ich partnera-
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mi” (Chrzan 2011, s. 11). W literaturze przedmiotu spotkać można wiele definicji marketingu 
terytorialnego (Gawroński 2010, s. 113-114; Kotler i in. 1993, s. 19), jednak co do zasady 
prezentują one to samo podejście identyfikujące gminę, region czy nawet kraj jako produkt. 
Przy czym terytorium traktuje się jako megaprodukt, składający się z subproduktów, takich jak 
(Chrzan 2011, s. 19): turystyczny, inwestycyjny, mieszkaniowy, socjalny, usługowo-handlowy, 
oświatowo-kulturalny, wystawienniczo-targowy, rekreacyjno-sportowy i publiczny. 

Obserwując praktykę jednostek samorządu, wydaje się, iż najpopularniejszym i najczę-
ściej wykorzystywanym narzędziem marketingu terytorialnego jest promocja, choć należy 
pamiętać, iż utożsamianie marketingu z jednym tylko jego narzędziem prowadzi do znacz-
nego ograniczenia możliwości potencjalnego oddziaływania na interesariuszy (Kotler, Lee 
2006, s. 15-30).

W przypadku działań promocyjnych najczęściej inicjatorzy kampanii regionalnych kon-
centrują się na wizualnych czynnikach tworzenia wizerunku (graficzne symbole, np. herb 
gminy, emblematy, ulotki, foldery, druki, oznakowania, filmy i spoty reklamowe, aranżacja 
przestrzeni gminy, architektura, obiekty zabytkowe). Istnieje jednak cała grupa czynników 
niewizualnych (Knecht 2006, s. 7) decydujących o pierwszym wrażeniu interesariuszy ze-
wnętrznych. 

Tworzenie wizerunku jednostki regionalnej stanowi poważne wyzwanie ze względu na 
zestaw jej cech, które są: unikatowe, niepowtarzalne, kształtowane w długim okresie, zło-
żone. Również nie do końca przewidywalne są skutki podejmowanych działań wizerun-
kowych, które zależą od określonego kontekstu czasowego (Szromnik 2003, s. 288). Jak 
twierdzi M. Lewis, marka jest specyficzną aurą poglądów i oczekiwań otaczających produkt 
(region), określających to, co istotne i charakterystyczne, a zarazem wypływające poza sferę 
czysto fizycznych doznań eksponując silny element psychologiczny (Smith 2000, s. 518).

Wypromowanie pozytywnego i pożądanego wizerunku jest w związku z tym zadaniem 
niełatwym, jednak jeszcze trudniejsze wydaje się utrzymanie takiego wizerunku. Wymaga 
to dużego nakładu pracy i dbałości o spójne wiązanie go z innymi strategicznymi działania-
mi podejmowanymi przez jednostkę (Czarnecka 2012). 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, w odniesieniu do działań promocyj-
nych, najistotniejsze jest oddziaływanie masowe, którego celem jest podtrzymywanie lub 
tworzenie swoistej łączności z określoną zbiorowością społeczną (Vinárné Bellász, Dunay 
2007). Celem wspomnianej łączności jest dostarczenie nie tylko wiedzy o samej jednostce 
i jej działaniach, ale także tworzenie dobrej opinii, dzięki której łatwiej jest jej realizować 
przyjęte założenia rozwojowe (Knecht 2006, s. 6).

W ten sposób jednostka buduje własną osobowość rozpoznawalną na zewnątrz, ale też 
tworzy specyficzne poczucie tożsamości interesariuszy wewnętrznych z nią (Kaplan et al. 
2010) na podstawie materialnych i niematerialnych wartości miejsca i doświadczeń oraz 
oczekiwania klientów – interesariuszy (Matlovičová 2008).

Strategia promocji regionu stanowi pochodną strategii rozwoju (Czornik 1998, s. 39), która 
wyraża sposoby osiągania założonej wizji przyszłości. Zatem strategie marketingowe choć 
istotne, są jedynie instrumentami wspomagającymi rozwój (Potoczek, Stępień 2008, s. 45-46). 
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Tworzenie strategii promocji jednostki rozpoczyna się zatem od wszechstronnej dia-
gnozy w zakresie planowania strategicznego, która obejmuje wszystkie dziedziny życia 
społecznego i gospodarczego oraz aspekty środowiskowe (Gawroński 2010, s. 261). Jest 
to trudny etap budowania strategii, ponieważ wymaga rzetelnego, obiektywnego zdefi-
niowania stanu, w jakim znajduje się jednostka, a także obrazu jednostki w oczach inte-
resariuszy. Analiza sytuacji wyjściowej regionu stanowi zatem fundament całej strategii 
promocji (Łuczak 2006, s. 171), jest formą autorefleksji, w wyniku której artykułuje się 
cele i oczekiwane efekty. 

Kolejnym etapem budowania strategii promocji jest określenie docelowych grup spo-
łecznych, do których przekaz ma dotrzeć. W zależności od przyjętej strategii rozwojowej 
nacisk kładzie się na zdefiniowanie potrzeb, pragnień i zachowań poszczególnych interesa-
riuszy regionu (Yigitcanlar i in. 2007; Daffara 2003; Metaxiotis 2008; Kaplan i in. 2010). 
Przy czym na wstępie należy uznać, iż nie jest możliwe stworzenie obrazu przekonującego 
i atrakcyjnego dla wszystkich zainteresowanych (Kaplan i in. 2010). Stąd konieczność iden-
tyfikacji sprecyzowanej dominującej grupy docelowej, która odpowiada priorytetom rozwo-
jowym (Szromnik 2006, s. 54). 

Następny punkt procesu tworzenia strategii promocji to stworzenie realistycznej wizji 
rozwoju regionu i ułożenie nadrzędnego komunikatu promocyjnego przyczyniającego się 
do powstania wizerunku (Pearson 2006). Ten etap budowania strategii promocji jest ucie-
leśnieniem narracji. Jest to najbardziej kreatywna i abstrakcyjna cześć budowania strategii 
promocji (Enwiller, Will 2002), osadzona w społecznych, historycznych, kulturowych i śro-
dowiskowych realiach regionu (Kaplan i in. 2010). 

Ostatnim etapem jest realizacja strategii, czyli plan działania wskazujący, co należy zro-
bić, aby urzeczywistnić wizję. Teoria marketingu terytorialnego wskazuje szeroki wachlarz 
narzędzi możliwych do wykorzystania w tym etapie, takich jak: relacje z mediami, PR, 
marketing szeptany, ambasadorzy marki itp. 

Budowanie pozytywnego wizerunku regionu i zakotwiczenie go w świadomości inte-
resariuszy wymaga czasu i nie jest możliwe przyspieszenie tego procesu. Rodzi to pewne 
trudności, jeżeli weźmiemy pod uwagę kadencyjność władz jednostki, na których spoczy-
wa powinność konsekwentnego podtrzymywania wizerunku. Tak więc skonstruowana opo-
wieść powinna się zakorzenić w społeczności lokalnej i stać się jej opowieścią – narracją, co 
do której jest ona przekonana, i z którą się utożsamia (Śliwa 2009). 

Wyzwania promocji działań proekologicznych w perspektywie rozwoju 
regionu

Analizując zagadnienie zrównoważonego rozwoju w Polsce, na poziomie podstawo-
wych jednostek podziału terytorialnego, należy podkreślić, iż niemal każda gmina zatwier-
dziła już dokument dotyczący lokalnej strategii rozwoju zrównoważonego. Dzieje się tak, 
ponieważ władze lokalne upatrują w tej idei nie tylko konieczności wypełnienia wytycznych 
europejskich i krajowych, ale również szans na zwiększenie konkurencyjności gminy. Jest 
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to zrozumiałe, biorąc pod uwagę obserwowane tendencje społeczne w zakresie działań na 
rzecz ochrony środowiska i promocji założeń proekologicznych. Ponadto, inwestycje ekolo-
giczne realizowane przez gminy, w szybki i bezpośredni sposób podnoszą odczuwaną przez 
obywateli jakość życia (np. budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, czy ścieżek 
rowerowych). Działania proekologiczne mają również silne oddziaływanie wizerunkowe, 
które przekłada się na atrakcyjność samej jednostki samorządu terytorialnego. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy mowa jest o ekorozwoju na poziomie regionów. 
Regiony, jako jednostki administracyjne, zajmują znacznie większą powierzchnię niż gmi-
ny. W związku z tym ekologiczne aspekty rozwoju tych jednostek skupiają się na innych 
zagadnieniach i wskaźnikach. 

Na podstawie analizy wybranych wskaźników środowiskowych, zaczerpniętych z zaso-
bów GUS, za pośrednictwem specjalnie opracowanej przez ten urząd aplikacji (GUS 2011), 
odnoszącej się do zrównoważonego rozwoju Polski, należy stwierdzić, iż województwa (re-
giony) wdrażają w życie, unijne i krajowe dyrektywy dotyczące tej koncepcji. Badanie po-
ziomu wybranych wskaźników wskazało znaczne zróżnicowanie w poziomie efektywności 
działań w zakresie ochrony środowiska w obszarach, w których decyzje podejmowane są 
lokalnie lub regionalnie. 

Do tego typu działań na poziomie lokalnym zalicza się na przykład gospodarowanie 
ściekami czy odpadami komunalnymi. Za realizację tych zadań odpowiadają przede wszyst-
kim gminy i w tym zakresie zaobserwowano wyraźną pozytywną tendencję. Gmina znaj-
duje się najbliżej obywatela, zatem z jednej strony najlepiej odpowiada na jego potrzeby 
dotyczące podniesienia jakości życia (np. budowa oczyszczalni ścieków, czy też sieci ka-
nalizacyjnych,), z drugiej zaś posiada silny wpływ perswazyjny i może prowadzić lokalną 
politykę zachęt w zakresie zachowań proekologicznych (np. niższe opłaty za odbiór od-
padów segregowanych). Natomiast w obszarze ochrony powietrza oraz klimatu znacznie 
większą rolę odgrywają regiony i ich strategie rozwojowe, choć i gminy mogą podejmo-
wać pewne decyzje w tym zakresie (np. dofinansowując zakup nowoczesnych instalacji 
grzewczych). W przypadku regionów zauważyć można swoisty konflikt między interesami 
poszczególnych wymiarów zrównoważonego rozwoju. Polska gospodarka w dużej mierze 
oparta jest na przemyśle ciężkim, o wysokich wskaźnikach emisji pyłowych i gazowych 
zanieczyszczeń. Redukcja zanieczyszczeń gazowych związana jest z bardzo wysokimi na-
kładami finansowymi w zakresie działalności podstawowej oraz instalacji oczyszczających. 
Wiązałaby się ona również z modernizacją wykorzystywanych technologii, które w efek-
cie wpływałyby na obniżenie poziomu zatrudnienia, a zatem naruszałyby interes społeczny. 
Nieco inaczej wygląda sytuacja w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych, których reduk-
cja wiąże się z dużo tańszymi w instalacji i eksploatacji rozwiązaniami, które nie generują 
kosztów społecznych. Analiza wskaźników emisji zanieczyszczeń potwierdza, iż w odnie-
sieniu do zanieczyszczeń pyłowych regiony odnotowują znaczną poprawę względem emisji 
zanieczyszczeń gazowych.

Powyższa analiza, choć dotycząca jedynie przykładowych zagadnień, wskazuje, jak wiel-
kie wyzwania stoją przed regionami, które uporać muszą się z próbą zaspokojenia roszczeń 
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i oczekiwań państwa i obywateli w zakresie regionalnego rozwoju, wzrostu ekonomicznego 
i podniesienia dobrobytu, przy uwzględnieniu ochrony środowiska. Wydaje się, że w „walce 
priorytetów rozwojowych”, w warunkach polskich, nadal wygrywa interes ekonomiczny 
i społeczny. Aspekty ekologiczne, choć w koncepcji zrównoważonego rozwoju wskazywane 
jako priorytetowe, wykorzystywane są częściej jedynie w celach promocyjnych regionu. 
Z perspektywy budowania kampanii promocyjnych elementy środowiskowe i kulturowe 
postrzegane są jako bardziej nośne medialnie. I tak, analizując slogany reklamowe woje-
wództw1, zauważa się szczególny nacisk na walory związane z kulturą, natomiast analiza 
materiałów promocyjnych wskazuje na powszechne wykorzystanie elementów krajobrazo-
wych i środowiskowych w celach promocyjnych. Przypuszczać można, iż władze regionów, 
z obawy przed koniecznością bezwarunkowej ochrony reklamowanych elementów środowi-
ska naturalnego, nie chcą nadmiernie eksponować tych elementów. Zasadniczo w promocji 
regionu nie wykorzystuje się informacji na temat poprawy wskaźników na rzecz „zielonej 
gospodarki”2 głównie dlatego, iż nawet jeżeli w jakiś obszarach odnotowano poprawę miar 
tych wskaźników, to w innych obszarach zmiany nie następują lub też następują, ale nie 
w oczekiwanym tempie. 

Regiony nie mogą jednak zrezygnować z działań na rzecz ekologii i ich promocji, ponie-
waż tego typu aktywność posiada bardzo silne oddziaływanie wizerunkowe w odniesieniu 
do wszystkich interesariuszy regionu. 

Obserwowany jest trend, w ramach którego ludzie „uciekają” z miast szukając „spo-
kojnego i zielonego miejsca” do życia. Jest to olbrzymia szansa dla gmin wiejskich zlo-
kalizowanych wokół większych aglomeracji. Z perspektywy regionu daje to możliwości 
kształtowania strategii rozwojowych na podstawie koncepcji weak sustainability, w ramach 
której nakłady na dynamiczny rozwój gospodarki (nawet tej obciążającej ekologicznie) kon-
centrują się wokół miast i są rekompensowane ochroną „oddalonych” obszarów zielonych.

W ten sposób próbuje się budować przekaz, w którym w ujęciu całościowym region pre-
zentuje się jako przyjazny ekologicznie i jednocześnie atrakcyjny gospodarczo. Wypełnia to 
w pewien sposób wytyczne w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Konstruowanie spójnych narracyjnie strategii promocji regionu jest trudne, zwłaszcza 
w odniesieniu do walorów ekologicznych. Mają one na przykład marginalne znaczenie dla 
potencjalnych inwestorów biznesowych (a w niektórych przypadkach mogą nawet wpły-
wać negatywnie na atrakcyjność regionu, np. bliska lokalizacja chronionych obszarów przy-
rodniczych), z kolei dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz turystów zdają się mieć 
bardzo duże znaczenie. Jeżeli jednak przekaz promocyjny regionu ma być wiarygodny pod 
względem opracowanych strategii rozwojowych (w Polsce strategie rozwoju wszystkich 
regionów uwzględniają znaczenie aspektów środowiskowych), to musi się on odnosić do 
rzeczywistych, a nie jedynie deklaratywnych, działań na rzecz ekologii. Choć według ujęcia 
narracyjnego przekaz nie musi być prawdziwy, aby był skuteczny i przemawiał do odbiorcy, 
to jednak winien zachowywać standardy etyczne i moralne. 

1  http://duolook.pl/slogany-i-logo-miast-i-wojewodztw-w-polsce/ [dostęp: 22.06.2016].
2  http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm [dostęp: 22.06.2016].
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Podsumowanie 

Powyższa analiza literatury przedmiotu potwierdza, iż w praktyce koncepcja rozwoju 
zrównoważonego polega na podporządkowaniu potrzeb i dążeń społeczeństwa oraz jedno-
stek samorządowych możliwościom, jakie daje środowisko naturalne. O ekorozwoju można 
zatem mówić, gdy mamy do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym między tempem 
i rozmiarami lokalnego wzrostu gospodarczego a tempem i stopniem rozwiązywania poja-
wiających się problemów ekologicznych. Jednak w obecnym okresie programowania 2014-
2020 wśród priorytetów rozwojowych, prócz zrównoważonego rozwoju, akcentuje się roz-
wój inteligentny oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (Malik, Bedrunka 2013). 
Priorytety te są ze sobą ściśle powiązane, ale wydaje się, że aspekty środowiskowe stoją 
w pewnej sprzeczności z działaniami na rzecz wspierania gospodarki o wysokim poziomie 
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. W procesie konstruowania 
strategii promocyjnych regionów pojawiać się może zatem pytanie: który z wymienionych 
priorytetów rozwojowych (środowisko czy miejsca pracy) ma silniejsze działanie przycią-
gające interesariuszy? Biorąc pod uwagę fakt, iż władze regionalne wybierane są podczas 
wyborów powszechnych, a głosy wyborców w krajach o podobnym lub niższym poziomie 
rozwoju niż Polska, zdobywa się raczej przez obietnice ekonomiczne, a nie ekologiczne, od-
powiedź na postawione pytanie wydaje się łatwa do przewidzenia. Należy jednak zaznaczyć, 
iż analiza strategicznych dokumentów promocyjnych opracowanych dla potrzeb regional-
nych3 ujawniła, że przekazy promocyjne skierowane są przede wszystkim do interesariuszy 
zewnętrznych, a zatem wykorzystują mocno aspekty środowiskowe i ekologiczne. Dzieje 
się tak, ponieważ mają one duży potencjał wizerunkowy i siłę oddziaływania medialnego. 

Poruszany w artykule temat, ze względu na swoją aktualność, wymaga dalszych, pogłę-
bionych badań, również tych o charakterze porównawczym.
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Promotion of the Region in the Context of Ecological Aspects  
of Sustainable Development

Summary

The concept of sustainable development is a way for a faster economic growth, 
progress and evolution of contemporary societies, taking into account the need to 
smooth inequalities between economies with a different stage of development, not 
breaching the ecological balance. Sustainable development may be carried out at 
different levels: global, international, national or local. Nevertheless, each of these 
levels requires consideration of different priorities in the process of making invest-
ment decisions as regards environmental protection and proecological measures. 

The aim of the article is to identify the challenges faced by regions in Poland 
as regards matching the regional development with the requirements in the field of 
environmental protection as well as is an attempt to answer how this aspect is used 
for promotional purposes. In the light of literature studies it seems that regions are 
in a beneficial situation as they can compensate economic and social losses incurred 
in result of ensuring ecological and environmental values in one of geographical 
areas of the region with growth of economic investments in another place. Such 
a substitutive treatment of the elements of the region’s potential allows for meeting 
the premises of sustainable development and ecological promotion of the area.

Key words: sustainable development, regional development, region promotion.

JEL codes: H70, M31, M38, O20, Q56, Q58, R58

Продвижение региона в контексте экологических аспектов 
устойчивого развития

Резюме

Концепция устойчивого развития – способ на более быстрый экономиче-
ский рост, прогресс и эволюцию современных обществ с учетом потребностей 
в сглаживании неравенств между экономиками с разной степенью развития, 
не нарушая экологического равновесия. Устойчивое развитие может реализо-
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ваться на разных уровнях: глобальном, международном, национальном, реги-
ональном или локальном. Тем не менее каждый из этих уровней требует учета 
иных приоритетов в процессе принятия решений об инвестициях в области 
защиты окружающей среды и проэкологических действий.

Цель статьи – попытка выявить вызовы, перед которыми стоят регионы 
Польши в области согласования регионального развития с требованиями в от-
ношении защиты природной среды, а также попытка ответить, как этот аспект 
используют для целей продвижения. В свете изучения литературы кажется, 
что регионы находятся в выгодном положении, поскольку они могут компен-
сировать экономические и социальные потери, которые они несут в результате 
обеспечения природно-экологических ценностей в одной из географических 
территорий региона, за счет роста ивестиций в экономику в другом месте. Та-
кая субститутивная трактовка элементов потенциала региона позволяет осу-
ществить предпосылки устойчивого развития и экологическое продвижение 
территории.

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональное развитие, продвиже-
ние региона.
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