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Długookresowy model turystyki zrównoważonej1

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie teoretycznego, długookresowego modelu turystyki zrówno-
ważonej, który spełniałby warunki: kompletności, uniwersalności, jednoznaczności i prostoty. Pod-
stawą konstrukcji modelu było przyjęcie, m.in. na podstawie studiów literaturowych, kilku głównych 
założeń oddających istotę turystyki zrównoważonej. Sam model został zaś zbudowany przy wykorzy-
staniu metody wnioskowania dedukcyjnego z przyjętych założeń. Do jego prezentacji zastosowano 
graficzny obraz funkcji matematycznej oraz zapis formalny. 

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej, mającej charakter wprowadzający, przedstawiono 
w skróconej formie, przegląd głównych koncepcji turystyki zrównoważonej. W drugiej części za-
prezentowano, wybrane z literatury przedmiotu, próby oddania istoty turystyki zrównoważonej przy 
wykorzystania ujęcia modelowego. Z kolei trzecia, zasadnicza część artykułu zawiera proponowany 
teoretyczny, długookresowy model turystyki zrównoważonej. Obejmuje ona w szczególności gra-
ficzną formę modelu, a także opis: celów budowy modelu, jego głównych założeń, zastosowanych 
zmiennych, modelowych warunków równowagi i jej zakłóceń, prezentację czynników oddziaływują-
cych na zmienne niezależne, jak również możliwości oraz ograniczenia wykorzystania modelu. 

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, ujęcie modelowe, długi okres.

Kody JEL: 83

Wstęp

Turystyka zrównoważona, rozwój zrównoważony poprzez turystykę, zasady rozwoju 
zrównoważonego w turystyce czy też rozwój turystyki w warunkach zrównoważonego roz-
woju, traktowane często w literaturze przedmiotu jako określenia dotyczące tego samego 

1  Opis krótkookresowego modelu turystyki zrównoważonej, został zamieszczony w angielskojęzycznym artykule opublikowanym 
(w:) Butowski (2012, s. 3-20).

Turystyka
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zjawiska, są w coraz większym stopniu przedmiotem zainteresowania badaczy turystyki 
z różnych krajów. Wynika to z faktu, że turystyka zrównoważona (przynajmniej w sferze 
deklaratywnej) postrzegana jest jako najbardziej pożądana forma rozwoju turystycznego, 
zwłaszcza na obszarach, które zachowały w największym stopniu walory autentyczności 
przyrodniczej i kulturowej. 

Równocześnie należy zauważyć, że bogata literatura naukowa dotycząca turystyki zrów-
noważonej skupia się przede wszystkim na opisowym przedstawieniu jej różnych aspek-
tów, ze szczególnym uwzględnieniem idei, genezy i ewolucji zjawiska, a także zagadnień 
terminologicznych z nim związanych. Autorzy dużo uwagi poświęcają również ukazaniu 
związków turystyki zrównoważonej, rozumianej jako forma rozwoju turystycznego, z po-
szczególnymi rodzajami turystyki (w rozumieniu form ruchu turystycznego). Należy przy 
tym zaznaczyć, że nie brakuje także głosów sceptycznych, zwłaszcza w odniesieniu do roli 
która jest przypisywana turystyce zrównoważonej, postrzeganej często jako remedium na 
wszystkie bolączki współczesnej turystyki. Jednocześnie wydaje się, że biorąc pod uwagę 
dotychczasowy dorobek naukowy dotyczący turystyki zrównoważonej, do mniejszości na-
leżą publikacje poświęcone jej teoretycznym aspektom. 

Stosunkowo słabe podstawy teoretyczne, a także niejednoznaczność i różnorodność po-
glądów na temat turystyki zrównoważonej, jak również dominujący w literaturze przedmio-
tu styl opisowy, skłoniły autora niniejszego artykułu do podjęcia próby przedstawienia istoty 
turystyki zrównoważonej w ujęciu modelowym. Tworząc teoretyczny model turystyki zrów-
noważonej starano się uwzględnić wszystkie jej główne cechy (i współzależności między 
nimi występujące), przy jednoczesnym zachowaniu kilku głównych zasad, to jest: uniwer-
salności, kompletności, jednoznaczności i prostoty samego modelu. Autor ma świadomość, 
że próby modelowego ujęcia turystyki zrównoważonej były podejmowane także wcześniej, 
choć wydaje się, że w większości dotyczyły one wybranych jej aspektów, takich jak: geneza 
zjawiska i jego związki z wybranymi formami ruchu turystycznego czy też relacje mię-
dzy rozwojem zrównoważonym a turystyką. Brakowało natomiast podejścia całościowego, 
w którym uwzględniono by wszystkie najważniejsze cechy turystyki zrównoważonej.

Przy konstrukcji teoretycznego modelu turystyki zrównoważonej starano się uwzględnić do-
tychczasowy dorobek literatury krajowej i zagranicznej. Dało to możliwość przyjęcia głównych 
założeń modelowych, a w dalszej kolejności zbudowania na ich podstawie samego modelu. 

Turystyka zrównoważona – przegląd głównych koncepcji

Koncepcja turystyki zrównoważonej nawiązuje do szerszej koncepcji zrównoważonego 
rozwoju, która kładzie nacisk na potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami środowi-
ska przyrodniczego. Pierwszym w skali globalnej sygnałem świadczącym o konieczności 
zwrotu w ogólnej koncepcji rozwoju gospodarczego był raport Sekretarza Generalnego ONZ 
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U’Thanta pt. Człowiek i jego środowisko, ogłoszony w 1969 roku. Istotne znaczenie miał 
też I Raport Klubu Rzymskiego pt. Granice wzrostu, opublikowany w 1972 roku. Problemy 
zagrożenia środowiska przyrodniczego stały się głównym przedmiotem dyskusji podczas 
zorganizowanej w tym samym roku konferencji ONZ w Sztokholmie (tzw. I Szczyt Ziemi). 
Wtedy też po raz pierwszy użyto terminu „sustainable development”. Kolejnym krokiem 
milowym w światowej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju było wydanie w 1987 r. 
raportu pt. Nasza wspólna przyszłość, który zawierał podsumowanie prac Światowej Komisji 
Środowiska i Rozwoju (tzw. Komisja Bruntland). W dokumencie tym przyjęto, aktualne do 
dziś, fundamentalne założenie odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, który rozumiany 
powinien być jako „rozwój gospodarczy i społeczny, który zapewni zaspokojenie potrzeb 
współczesnego społeczeństwa bez naruszania potrzeb przyszłych pokoleń”. W 1992 r. odby-
ła się w Rio de Janeiro II Konferencja ONZ „Środowisko i Rozwój” (tzw. „Szczyt Ziemi”), 
podczas której przyjęto dwa, istotne z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwo-
ju, dokumenty. Była to tzw. Deklaracja z Rio – zawierająca 27 zasad określających prawa 
i obowiązki narodów w zakresie rozwoju zrównoważonego – oraz Globalny program dzia-
łań – AGENDA 21, odnoszący się do działań niezbędnych do osiągnięcia trwałego rozwoju 
i wysokiej jakości życia (Kowalczyk 2010, s. 23-24; Niezgoda 2006, s. 17-18).

Nawiązujące do zasad zrównoważonego rozwoju koncepcje rozwoju turystyki zaczęły 
na szerszą skalę pojawiać się w literaturze światowej w połowie lat 80. ubiegłego wieku. 
Należy jednak wspomnieć, że już w 1965 r. W. Hetzer sformułował definicję tzw. turystyki 
odpowiedzialnej, która w swojej istocie była bardzo bliska tym zasadom (Blamey 2001, 
za: Kowalczyk 2010, s. 27). Wydaje się jednak, że momentem rozpoczynającym dyskusję 
nad nowymi sposobami rozwoju turystyki było powstanie koncepcji tzw. turystyki alterna-
tywnej2. Za autora jej definicji uznaje się J. Krippendorfera, który w 1986 r. opublikował 
w „Annals of Tourism Research” artykuł pt. Tourism in the system of industrial society. 
Jak sugeruje sama nazwa turystyki alternatywnej, wyrosła ona w opozycji do tzw. turystyki 
masowej, postrzeganej przez zwolenników tej koncepcji jako tzw. „zła opcja”. Jej przeciw-
stawieniem miała być właśnie turystyka alternatywna, utożsamiana często z tzw. turystyką 
małej skali i traktowana jako „dobra opcja” (Lanfant, Graburn 1992; Clarke 1997; Weaver 
2001; Kowalczyk 2010, s. 28). 

W tym samym okresie w literaturze światowej zaczęły pojawiać się i szybko rozwijać 
różnorodne koncepcje związane z tzw. turystyką ekologiczną (ekoturystyką). Przy czym 
za autora pierwszej definicji ekoturystyki przyjmuje się H. Ceballosa-Lescuráina (1987). 
Jednocześnie do piśmiennictwa naukowego zaczęto wprowadzać zbliżone (w mniejszym 
lub większym stopniu) do pojęć turystyki ekologicznej i alternatywnej, terminy, takie jak: 
zielona turystyka (tourisme vert, green tourism, nature-based, naturnäher), miękka (łagod-

2  A. Niezgoda (2006, s. 33) uważa, że koncepcja turystyki alternatywnej swoimi korzeniami sięga lat 60. XX w., kiedy to narodziła 
się w USA, a później rozprzestrzeniła także w Europie, tzw. kontrkultura hippisowska. Turystyka alternatywna w tym kontekście 
miała być nowym stylem podróżowania, nie powodującym niszczenia środowiska i autentycznych relacji między ludźmi. 
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na) turystyka (saufer Tourismus, soft tourism), turystyka przyrodnicza (nature tourism), tu-
rystyka przyjazna środowisku (environmental friendly, environmentally sensible tourism), 
turystyka odpowiedzialna (responsible, angepast), turystyka dyskretna (discret tourism), 
turystyka właściwa (appriopriate tourism), ekoetnoturystyka (ecoethnotourism), (Niezgoda 
2006, s. 32; Boo 1990; Cater, Lowman 1994; Krippendorf i in. 1988; Mika 2008, s. 472). 
Należy przy tym podkreślić, że autorzy tych definicji kładli w nich nacisk przede wszystkim 
na (pożądany) sposób uprawiania turystyki, rodzaj walorów (głównie przyrodniczych) oraz 
(małą) skalę zjawiska. Często też stosowano podejście wartościujące, przeciwstawiające 
„nowe – lepsze” formy turystyki tym „starym – gorszym” utożsamianym często z turystyką 
masową.

Szeroki przegląd różnorodnych definicji turystyki zrównoważonej został zawarty w pra-
cy R.W. Butlera pt. Sustainable tourism: a state-of-the-art review (1999). Ten sam autor, 
zachowując spory sceptycyzm wobec traktowania turystyki zrównoważonej jako panaceum 
na problemy współczesnej turystyki (Kowalczyk 2010, s. 32), przedstawia własny pogląd 
na jej istotę. Uważa on, że turystykę zrównoważoną można postrzegać w dwojaki sposób 
(Butler 2005, s. 36). Po pierwsze, od strony semantyczno-słownikowej – biorąc pod uwagę 
jej cechę trwałości (sustainable) jako gwarancję długookresowego przetrwania na rynku. 
Zdaniem M. Miki (2008) podejście takie wydaje się być bliższe przedstawicielom środowi-
ska ekonomicznego, którzy zwracają uwagę na problem samopodtrzymywania się rozwoju 
turystyki. Drugi sposób rozumienia przez Butlera turystyki zrównoważonej jest znacznie 
bliższy samej koncepcji rozwoju zrównoważonego. Polega on na traktowaniu jej jako instru-
mentu rozwoju obszarów recepcyjnych z zachowaniem zasad rozwoju zrównoważonego. 
Jak można się domyślać, podejście to jest bliższe przedstawicielom nauk przyrodniczych, 
a także humanistycznych. Poglądy Butlera dotyczące dwuznaczności w rozumieniu pojęcia 
turystyki zrównoważonej popiera A. Niezgoda (2006, s. 37), która uważa, że koncepcja tu-
rystyki zrównoważonej pojawiła się jako wynik badania powiązań nad turystyką, środowi-
skiem i rozwojem. Według tej autorki, turystyka zrównoważona jest traktowana przez bada-
czy albo jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, albo jako instrument rozwoju 
samej turystyki.

Zupełnie inną podstawę badawczą koncepcji turystyki zrównoważonej (czy też rozwoju 
zrównoważonego poprzez turystykę) prezentują Bryan H. Farell i Louise Twinning-Ward 
(2003). W artykule pt. Reconceptualizing Tourism, opublikowanym w 2003 r. w “Annals of 
Tourism Research”, postulują oni diametralną zmianę podejścia metodologicznego do badań 
nad turystyką, w tym turystyką zrównoważoną. Autorzy ci poddają ostrej krytyce dotych-
czasowy, najbardziej według nich rozpowszechniony, sposób prowadzenia badań w sferze 
turystyki, bazujący na wąskiej specjalizacji, liniowym redukcjoniźmie, a także determiniź-
mie zakładającym przewidywalność zjawisk oraz występowanie związków przyczynowo-
-skutkowych. Uważają oni, że podejście takie, ze względu na złożoność i nieprzewidywal-
ność zachowań systemów turystycznych oraz systemów oddziaływujących na turystykę, 
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nie może zagwarantować satysfakcjonujących rezultatów. W zamian proponują nowy para-
dygmat oparty na podejściu interdyscyplinarnym obejmującym stosunkowo nowe dziedzi-
ny, takie jak: ekologia systemowa (ecosystem ecology), ekonomia ekologiczna (ecological 
economics), nauka o zmianach globalnych (global change science) oraz teoria złożoności3 
(complexity theory). Autorzy ci, zakładając, że systemy przyrodnicze i społeczne funkcjonu-
ją w sposób względnie niezależny i nie-liniowy, postulują wykorzystanie w badaniach nad 
turystyką teorii adaptowanych (samodostosowujących się) systemów złożonych (complex 
adaptive systems). Wprowadzają oni jednocześnie pojęcie kompleksowego (ogólnego) sys-
temu turystycznego (comprehensive tourism system) oraz adaptowanych złożonych syste-
mów turystycznych (complex adaptive tourism systems – CATS).

Poza bardzo szeroką i (jak widać) zróżnicowaną w poglądach dyskusją na temat istoty 
turystyki zrównoważonej prowadzoną na łamach wielu wydawnictw naukowych, szeroki 
oddźwięk znajdują też różnorodne dokumenty instytucjonalne poświęcone turystyce zrów-
noważonej mające charakter deklaratywny, objaśniający lub quasi-normatywny (por. tabe-
la 1). Wśród wielu licznych publikacji tego typu wymienić należy m.in. przyjętą w 1995 r. 
Kartę Turystyki Zrównoważonej (Charter for Sustainable Tourism), której sygnatariusze 
uznają, że rozwój pod wpływem turystyki powinien nawiązywać do zasad zrównoważonego 
rozwoju, co oznacza, że musi uwzględniać długookresowe potrzeby środowiska przyrodni-
czego, wpływać korzystnie na daną gospodarkę oraz być akceptowany pod względem etycz-
nym i kulturowym przez lokalne społeczności. W tym samym dokumencie stwierdza się, że 
turystyka powinna przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju przez ścisłą integrację ze 
środowiskiem naturalnym i antropogenicznym występującym na obszarach recepcyjnych. 

Również w 1995 r. Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC), Światowa 
Organizacja Turystyki (UNWTO) oraz Rada Ziemi przyjęły dokument pt. Agenda 21 
dla Podróży i Gospodarki Turystycznej (Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: 
Towards Environmentaly Sustainable Development). Określono w niej m.in. priorytety 
turystyki zrównoważonej. Z kolei w 1999 r. Światowa Organizacja Turystyki opubliko-
wała, uwzględniający m.in. postulaty turystyki zrównoważonej, Światowy Kodeks Etyki 
w Turystyce, Ta sama organizacja w 2004 r. określiła zasady turystyki zrównoważonej 
jako takie, które odnoszą się do wszystkich form turystyki (w tym turystyki masowej). 
Jednocześnie podkreślono, że w celu zapewnienia długookresowej równowagi, zasady 
zrównoważonego rozwoju w turystyce muszą dotyczyć w takim samym stopniu aspek-
tów środowiskowych, gospodarczych oraz społeczno-kulturowych (Sustainable develop-
ment of tourism. Conceptual definitions, 2004). Wreszcie w 2008 r. podczas Światowego 
Kongresu Ochrony Przyrody, który odbył się w Barcelonie, przyjęto dokument zawierają-
cy Kryteria Turystyki Zrównoważonej. 

3  W polskiej literaturze stosuje się także określenia teoria chaosu oraz teoria dynamicznych systemów nieliniowych (Mesjasz 
2003).
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Tabela 1
Wybrane dokumenty dotyczące turystyki zrównoważonej

Dokument Podmiot wydający Rok 
przyjęcia Miejsce opublikowania

Charter for Sustainable Tourism World Conference for 
Sustainable Tourism

1995 Lanzarotte, Canary 
Islands

Agenda 21 for the Travel and Tourism 
Industry: Towards Environmentalyl 
Sustainable Development 

WTTC, UNWTO, Earth 
Council

1995 Madrid (1996)

Berlin Declaration on Biological 
Diversity and Sustainable Tourism

International Conference of 
Environment Ministers on 
Biodiversity and Tourism 

1997 Berlin

Global Codes of Ethics for Tourism UNWTO 1999 Santiago de Chile
The encyclopedia of ecotourism Weaver D.B. (ed.) CABI 

Publishing
2001 Oxon (UK) – New York 

(USA)
Sustainable development of tourism. 
Conceptual definitions 

UNWTO 2004 Madrid

Global Sustainable Tourism Criteria World Conservation 
Congress (Rainforest 
Alliance, UNEP, UNWTO)

2008 Barcelona

Źródło: Butowski (2012, s. 6).

Wśród krajowych publikacji naukowych poświęconych problematyce turystyki zrów-
noważonej, które ukazały się w ostatniej dekadzie wymienić należy kilka ważnych pozy-
cji o charakterze kompleksowym – teoretyczno-metodologicznym bądź podręcznikowym, 
takich jak: rozprawa habilitacyjna A. Niezgody z 2006 r. pt. Obszar recepcji turystycznej 
w warunkach rozwoju zrównoważonego, kilkakrotnie wznawiana książka D. Zaręby pt. 
Ekoturystyka oraz przeglądowa praca z 2010 r. pod redakcją A. Kowalczyka pt. Turystyka 
zrównoważona. Ponadto zagadnieniom turystyki zrównoważonej sporo uwagi poświęcili 
też m.in. W. Gaworecki, zwłaszcza w późniejszych wydaniach swojej wielokrotnie wzna-
wianej pracy pt. Turystyka, a także M. Mika jako członek zespołu autorskiego obszernego 
dzieła z 2007 r. pt. Turystyka wydanego pod redakcją W. Kurka. W większości z wymienio-
nych pozycji szczegółowo omówiona jest geneza oraz koncepcja turystyki zrównoważonej, 
a także przytoczone są jej różnorodne definicje formułowane przez autorów zagranicznych 
i krajowych. Wydaje się, że istotę turystyki zrównoważonej dobrze ujmuje G. Gołembski 
w wydanym pod jego redakcją Kompendium wiedzy o turystyce. Autor ten twierdzi bowiem, 
że podstawą koncepcji turystyki zrównoważonej jest dążenie do osiągnięcia stanu równo-
wagi między potrzebami turystów, środowiska przyrodniczego oraz społeczności lokalnych 
(Gołembski 2002, s. 361-364).

Podsumowując rozważania dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju turysty-
ki, należy powtórzyć m.in. za Światową Organizacją Turystyki (2004), że powinien on mieć 
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zastosowanie (w jak najszerszym zakresie) do wszystkich form turystyki, łącznie z turystyką 
masową. A zasady wyznaczające rozwój zrównoważony w turystyce mają odnosić się do 
przyrodniczych, społeczno-kulturowych oraz ekonomicznych aspektów z nią związanych – 
przez dążenie do osiągnięcia między nimi stanu równowagi.

Wybrane modele turystyki zrównoważonej

Jak wcześniej wspomniano, turystyka zrównoważona stanowi przedmiot zainteresowa-
nia licznych naukowców, aktywistów i praktyków turystyki w wielu krajach. Wydaje się 
jednak, że w zagranicznej, a zwłaszcza w krajowej literaturze przedmiotu dominuje me-
toda opisowa. Kładzie się w niej nacisk na wyjaśnienie koncepcji turystyki zrównoważo-
nej, dokonywane często zresztą z różnych stanowisk badawczych. Widoczna przy tym jest 
ewolucja poglądów na jej istotę. O ile w pierwszym okresie podkreślano przede wszystkim 
aspekty przyrodnicze – w kontekście ochrony zasobów środowiska naturalnego przed za-
grożeniami ze strony turystyki, to obecnie mamy do czynienia z dostrzeganiem w równym 
stopniu także aspektów społeczno-kulturowych i ekonomicznych. Duża w tym zasługa m.in. 
publikacji Światowej Organizacji Turystyki, w których akcentowano konieczność dążenia 
do równowagi w zaspokajaniu potrzeb wszystkich interesariuszy turystyki funkcjonujących 
w ramach środowiska przyrodniczego oraz społeczno-gospodarczego. Zmiana podejścia do 
turystyki zrównoważonej w ciągu kilku ostatnich dekad przejawia się również w odejściu od 
wartościowania pod tym kątem różnych form turystyki. Obecnie podkreśla się konieczność 
jak najszerszego uwzględniania zasad turystyki zrównoważonej we wszystkich rodzajach 
turystyki, w tym także, w tak nielubianej przez „ortodoksyjnych aktywistów”, turystyce 
masowej. Ewolucję tę, z uwzględnieniem relacji między turystyką alternatywną, ekoturysty-
ką i turystyką masową oraz ich stosunkiem do turystyki zrównoważonej przedstawia m.in. 
A. Niezgoda (2006). W pewnym uproszczeniu można ją także zilustrować graficznie w spo-
sób przedstawiony na rysunku 1.

Modelowe zależności między turystyką zrównoważoną a niezrównoważoną (utożsa-
mianą często z turystyką masową) są przedmiotem zainteresowań także innych autorów. 
Zajmują się nimi m.in. D.A. Fennel (1999) i D.B. Weaver (1999), którzy uważają, że nie 
można wyznaczyć ostrej granicy między zrównoważonymi i niezrównoważonymi formami 
turystyki. Pierwszy z nich wprowadza – w odniesieniu do różnych aspektów turystyki (atrak-
cje, transport, zakwaterowanie, produkt) – swego rodzaju stopnie (stadia) turystyki zrówno-
ważonej. Z kolei Weaver twierdzi, że turystyka masowa (bliższa turystyce niezrównoważo-
nej) stanowi pewne kontinuum turystyki alternatywnej (bliższej turystyce zrównoważonej) 
i nie można ich traktować jako oddzielnych, przeciwstawnych kategorii (Kowalczyk 2010). 
Twierdzenia wymienionych autorów mogą tym samym prowadzić do dwojakich wniosków. 
Z jednej strony postuluje się, wspomniane wcześniej, uwzględnianie w jak najszerszym za-
kresie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich rodzajach turystyki (por. rysunek 1). 
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Rysunek 1
Turystyka zrównoważona wobec różnych form turystyki – ewolucja podejścia

Źródło: Butowski (2012, s. 8).
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W takim przypadku mamy więc do czynienia z pożądanym kierunkiem zmian prowadzącym 
od turystyki niezrównoważonej do turystyki zrównoważonej. Z drugiej strony, wychodząc 
z twierdzenia D.B. Weavera o turystyce masowej (w większym stopniu niezrównoważonej) 
jako kontinuum turystyki alternatywnej (w większym stopniu zrównoważonej), można do-
strzec niepożądany kierunek zmian, prowadzący od turystyki zrównoważonej do turystyki 
niezrównoważonej. Obie wymienione sytuacje zostały zilustrowane poprzez dwustronnie 
zorientowane strzałki na rysunku 2. 

Rysunek 2
Turystyka zrównoważona i niezrównoważona jako kontinuum zmian dwukierunkowych

TNZ – turystyka niezrównoważona
SP – stopień pośredni
TZ – turystyka zrównoważona

Źródło: Butowski (2012, s. 9).

Do podobnego wniosku, dotyczącego możliwości wystąpienia niepożądanego kierunku 
zmian, można dojść analizując trzy teoretyczne modele turystyki: 1) ewolucji obszaru tu-
rystycznego R.W. Butlera (1980); 2) przestrzeni turystycznej S. Liszewskiego (1995) oraz 
3) zmian w środowisku przyrodniczym pod wpływem turystyki D. Zaręby (2010). Krzywa 
zależności zachodzących między liczbą turystów na danym obszarze recepcyjnym a czasem 
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(Butler), stopniem przekształcenia przestrzeni turystycznej (Liszewski) oraz poziomem de-
gradacji środowiska (Zaręba) jest bardzo podobna. Analizując przebieg krzywej w każdym 
z wymienionych modeli (po ich uproszczeniu) można wyróżnić 4 etapy (stadia) zmian prze-
biegające w kierunku od stanu pierwotnej równowagi do stanu nowej równowagi – w prze-
kształconym, to jest zdegradowanym od strony przyrodniczej, środowisku (por. rysunek 3). 

Rysunek 3
Turystyka w funkcji czasu, zmian przestrzennych i zmian środowiskowych

Źródło: Butowski (2012, s. 10).
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Modelową koncepcję zróżnicowanych stopni (stadiów) rozwoju (funkcjonowania) tu-
rystyki zrównoważonej, w odniesieniu do odmiennych (pod względem środowiskowym 
i społeczno-gospodarczym) obszarów recepcyjnych, zaproponował także C. Hunter (1997, 
za: Mika 2008, s. 477). Autor ten, analizując na zasadzie przeciwstawienia pozycję turysty-
ki i pozycję zrównoważonego rozwoju w obrębie różnorodnych obszarów, wyróżnił cztery 
warianty funkcjonowania turystyki w warunkach zrównoważonego rozwoju. Graficzną ilu-
stracją tej koncepcji może być wykres funkcji malejącej wskazujący na zależności między 
turystyką a zrównoważonym rozwojem (por. rysunek 4). Kontrowersyjność modelu Huntera 
polega na tym, że wyklucza się w nim możliwość rozwijania (na szerszą skalę) turystyki 

Rysunek 4
Warianty funkcjonowania turystyki w warunkach zrównoważonego rozwoju

Źródło: Butowski (2012, s. 11).
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z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Tym samym model ten podważa ideę 
turystyki zrównoważonej jako takiej, która uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego.

W literaturze krajowej próbę przedstawienia istoty turystyki zrównoważonej w formie 
modelowej podjęli M. Durydiwka, A. Kowalczyk i S. Kulczyk (2010, s. 34-35). Autorzy 
ci przyjęli założenie, że koncepcja turystyki zrównoważonej (TZ) dotyczy trzech głów-
nych rodzajów turystyki, to jest: 1) związanych z walorami środowiska przyrodniczego 
(TZprzyrod.); 2) związanych z walorami środowiska kulturowego (TZkult.); 3) wymagają-
cych od turystów określonych umiejętności (TZkwalif.). Uwzględniając powyższe rodzaje 
turystyki przedstawili oni ideę turystyki zrównoważonej w postaci formuły:

TZ = TZ przyrodnicza + TZ kulturowa + TZ kwalifikowana +  
         + (TZ przyrodnicza/k x TZ kulturowa/k x TZ kwalifikowana/k)

gdzie: k – współczynnik korygujący.

Zdaniem autorów, przedstawiona formuła nawiązuje do holistycznej koncepcji turystyki 
zrównoważonej, co oznacza, że należy ją rozumieć jako połączenie różnorodnych form tury-
styki wzbogacone o wspólny cele, takie jak: dbałość o środowisko przyrodnicze, ogranicze-
nie negatywnych skutków dla miejscowej ludności, przynoszenie korzyści ekonomicznych 
obszarom recepcyjnym oraz zaspokojenie potrzeb samych turystów.

Teoretyczny, długookresowy model turystyki zrównoważonej 

Model został przedstawiony w formie graficznej (por. rysunek 5) oraz opisowej, przez 
prezentację: celów i warunków jego konstrukcji, głównych założeń stanowiących podstawę 
budowy modelu, przyjętych zmiennych, modelowych warunków równowagi i jej zakłóceń 
(zapis formalny), czynników oddziałujących na zmienne, a także możliwości i ograniczeń 
wykorzystania modelu.

Cele i warunki budowy modelu

Celem budowy modelu turystyki zrównoważonej był zamiar pokazania w kompletnej, 
uniwersalnej, jednoznacznej i możliwie prostej formie istoty turystyki zrównoważonej – 
w perspektywie długookresowej. Dążono do tego, aby zaproponowany model, opracowany 
jako konstrukcja teoretyczna, oddawał w sposób jak najbardziej kompletny idee turystyki 
zrównoważonej, a jednocześnie mógł służyć do celów dydaktyczno-objaśniających, jak rów-
nież jako podstawa teoretyczna szczegółowych modeli aplikacyjnych. Uniwersalność mode-
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lu powinna przejawiać się w możliwości jego funkcjonowania we wszystkich warunkach, na 
dowolnym obszarze recepcyjnym i dla każdego rodzaju turystyki. Warunkiem osiągnięcia 
pozostałych celów była konieczność zastosowania matematycznych zależności funkcyjnych 
oraz zapisu formalnego (jednoznaczność modelu). Prostota formy, ułatwiająca zrozumie-
nie modelu, została zapewniona poprzez minimalizację liczby wykorzystanych zmiennych, 
a także graficzny sposób ilustracji modelu. Dodatkowym celem stawianym przed modelem 
było uwzględnienie w nim możliwości wystąpienia zmian wartości zmiennych niezależnych 
i ich wpływu na zmienne zależne (czynnik dynamiczny). Daje to sposobność obserwacji, 
a zwłaszcza projekcji skutków tych zmian, w kontekście ich konsekwencji dla turystyki 
zrównoważonej. 

Założenia dla konstrukcji modelu turystyki zrównoważonej

1. Jako cel turystyki zrównoważonej na danym obszarze recepcji turystycznej przyjęto 
dążenie do osiągnięcia stanu równowagi w zaspokajaniu potrzeb (osiąganiu korzyści) 
wszystkich grup interesariuszy (bezpośrednich i pośrednich), a w szczególności: 
 - turystów – którzy odwiedzają obszar recepcji turystycznej w celu zaspokojenia swo-

ich potrzeb turystycznych (osiągania korzyści);
 - społeczności zamieszkującej lub pracującej na rzecz turystyki na danym obszarze 

recepcyjnym (miejscowa ludność, lokalne podmioty gospodarcze obsługujące tury-
stów, władze publiczne) – która godzi się lub działa na rzecz rozwoju turystyki wi-
dząc w tym możliwość zaspokojenia swoich potrzeb (osiągnięcia korzyści);

 - zewnętrznych (w stosunku do danego obszaru recepcyjnego) podmiotów gospodar-
czych, obsługujących turystów udających się do danego obszaru recepcyjnego;

przy jednoczesnym nie przekroczeniu dopuszczalnych kosztów (ekonomicznych, fi-
nansowych, społecznych, środowiskowych) wyrażających się poniesionymi nakładami 
finansowymi, a także nieuniknionym stopniem degradacji środowiska przyrodniczego 
i społeczno-kulturowego, które występuje na danym obszarze recepcyjnym w związku 
z rozwijającą się tam turystyką.

2. Założono, że wzrost korzyści (w pierwszym okresie) osiąganych przez turystów, a także 
mieszkańców odwiedzanych przez nich terenów, jak również przedsiębiorców turystycz-
nych (lokalnych i zewnętrznych) – związany z rozwijającą się turystyką – powoduje (co 
do zasady) wzrost kosztów ekonomicznych, finansowych, społeczno-kulturowych oraz 
środowiskowych (degradacja środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego). 

Jednocześnie przyjęto, że w długim okresie, po przekroczeniu pewnego poziomu kosz-
tów wyrażającego się określonym stopniem degradacji przyrodniczej, społeczno-kulturowej 
i ekonomicznej, nie będzie możliwe osiąganie dalszych korzyści, nastąpi zaś ich gwałtowny 
spadek w stosunku do wszystkich grup interesariuszy.
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Objaśnienia do modelu

1. Korzyści z turystyki – korzyści uzyskiwane przez turystów odwiedzających dany obszar 
recepcyjny oraz korzyści ludności miejscowej (w tym przedsiębiorców turystycznych, 
władz publicznych i innych organizacji), a także zewnętrznych przedsiębiorców tury-
stycznych – wynikające z rozwoju turystyki na danym terenie:
 - minimalne akceptowane korzyści (min accepted benefits – Bmin): określają mini-

malny, akceptowalny poziom zaspokojenia potrzeb (osiągania korzyści) wszystkich 
grup interesariuszy turystyki na danym obszarze (turyści, społeczność lokalna, we-
wnętrzni i zewnętrzni przedsiębiorcy turystyczni), poniżej którego uzyskiwane ko-
rzyści z turystyki będą oceniane jako niewystarczające; miarą jego wielkości jest 
wartość liczbowa punktu Bmin na osi Oy wykresu modelowego;

 - maksymalne korzyści (max benefits – Bmax): określają najwyższy – dopuszczalny 
w warunkach turystyki zrównoważonej – poziom zaspokojenia potrzeb (osiągania 
korzyści) wszystkich grup intersariuszy; miarą jego wielkości jest wartość liczbowa 
punktu Bmax na osi Oy wykresu modelowego;

 - korzyści rzeczywiste (real benefits – Breal): rzeczywisty poziom korzyści uzyski-
wany przez wszystkie grupy interesariuszy w związku z rozwijającą się na danym 
obszarze turystyką.

2. Koszty rozwoju turystyki – obejmujące koszty ekonomiczne, finansowe, społeczno-
-kulturowe oraz środowiskowe, wyrażające się poniesionymi nakładami finansowymi, 
a także kosztem degradacji środowiska przyrodniczego oraz środowiska antropogenicz-
nego (społecznego, kulturowego i gospodarczego) na obszarze recepcji turystycznej; 
wynikające z rozwijającej się turystyki:
 - maksymalne akceptowane koszty (max accepted costs – Cmax): określają najwyższy 

akceptowalny – w warunkach turystyki zrównoważonej – poziom kosztów (ekono-
micznych, finansowych, społeczno-kulturowych, środowiskowych) jaki gotowi są 
ponieść interesariusze turystyki na danym obszarze w związku z jej rozwojem; miarą 
jego wielkości jest wartość liczbowa punktu Cmax na osi Ox wykresu modelowego;

 - koszty nieuniknione (konieczne) – (unavoidable costs – Cunav): określają konieczny 
(nieunikniony) poziom kosztów wynikający z rozwijającej się turystyki; miarą jego 
wielkości jest wartość liczbowa punktu Cunav na osi Ox wykresu modelowego;

 - koszty rzeczywiste (real costs – Creal): rzeczywisty poziom kosztów ponoszony 
przez interesariuszy w związku z rozwijającą się na danym obszarze turystyką. 

Zmienne niezależne i zależne zastosowane w modelu

W modelu wykorzystano dwie pary wzajemnie powiązanych zmiennych niezależnych 
i zależnych przedstawione w tabeli 2.
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Tabela 2
Zmienne zależne i zmienne niezależne zastosowane w modelu turystyki 
zrównoważonej

Zmienne niezależne Zmienne zależne

Minimalne akceptowane korzyści (Bmin) Koszty konieczne (nieuniknione) (Dunav)
Maksymalne akceptowane koszty (Cmax) Korzyści maksymalne (Bmax)

Źródło: opracowanie własne

1. Minimalne akceptowalne korzyści z turystyki (Bmin) osiągane przez wszystkie grupy 
interesariuszy (zmienna niezależna) powodują konieczność poniesienia pewnych nie-
uniknionych kosztów (Cunav) ekonomicznych, finansowych, społeczno-kulturowych 
oraz środowiskowych, które występują w powyższym układzie jako zmienna zależna.

2. Maksymalne akceptowalne koszty (Cmax) ekonomiczne, finansowe, społeczno-kultu-
rowe oraz środowiskowe, ponoszone w związku z rozwijającą się turystyką (zmienna 
niezależna) wyznaczają maksymalny poziom korzyści możliwy do osiągnięcia w wa-
runkach turystyki zrównoważonej (Bmax) – występujący jako zmienna zależna. 

Modelowe warunki równowagi i nierównowagi 

W tabelach przedstawiono modelowe warunki równowagi oraz warunki nierównowagi w po-
szczególnych komponentach (korzyści i/lub kosztów). Zastosowano w tym celu zapis formalny.

Tabela 3
Modelowe warunki dla turystyki zrónoważonej 

Turystyka zrównoważona
Warunki ogólne

Komponent kosztów Komponent korzyści

Turystyka zrównoważona 
wg komponentów

│ Cmax│-│Cunav│ ≥ 0 │Bmax│-│Bmin│ ≥ 0
│Cunav│ ≤ │Creal│ ≤ │Cmax│ │Bmin│ ≤ │ Breal│ ≤ │Bmax│

Warunki minimalne (brzegowe)
Komponent kosztów Komponent korzyści

│Cmax│-│Cunav│ = 0; 
przy czym: │Cmax│ > 0 /\│Cunav│ > 0

│Bmax│-│Bmin│ = 0; 
przy czym: │Bmax│ > 0 /\ │Bmin│ > 0

│Cunav│ = │Creal│ = │Cmax│ │Bmin│ = │Breal│ = │Bmax│

Funkcja f(ST) – opisująca 
istnienie turystyki 
zrównoważonej dla obu 
komponentów

Warunek ogólny
f (ST)= {x: x € [│Cunav│, │Cmax│]; │Cmax│ - │Cunav│ ≥ 0}

Warunek minimalny (brzegowy)
f(ST) = {x: x = │Cunav│; │Cmax│ - │Cunav│ = 0}

Źródło: jak w tabeli 2.
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Tabela 4
Turystyka niezrównoważona – brak równowagi w komponencie korzyści 

Rodzaj zakłócenia Warunek Opis

Brak równowagi w komponencie 
korzyści, równowaga 
w komponencie kosztów.

│Breal│ < │Bmin│; 
│Creal│ < │Cmax│

Ma miejsce wtedy, gdy korzyści 
rzeczywiste (Breal) są mniejsze 
niż korzyści konieczne (Bmin). 
Jednocześnie zachowany jest warunek, 
że poziom kosztów rzeczywistych 
(Creal) jest niższy niż poziom kosztów 
maksymalnych (Cmax). 

Funkcja f(USTB) – opisująca brak 
równowagi w komponencie 
korzyści, przy zachowanej 
równowadze w komponencie 
kosztów.

f(USTB) = {x: x € [O, │Cunav│]}

Źródło: jak w tabeli 2.

Tabela 5
Turystyka niezrównoważona – brak równowagi w komponencie kosztów 

Rodzaj zakłócenia Warunek Opis

Brak równowagi w komponencie 
kosztów, przy zachowanej 
równowadze (krótkookresowej) 
w komponencie korzyści.

│Creal│ > │Cmax│, 
│Breal│ > │Bmin│

Ma miejsce gdy rzeczywiste koszty 
(Creal) są większe niż koszty 
dopuszczalne (Cmax). Jednocześnie 
zachowany jest warunek, że korzyści 
rzeczywiste (Breal) są większe niż 
korzyści konieczne (Bmin). 

Funkcja f(USTC) – opisująca brak 
równowagi w komponencie 
kosztów, równowaga 
w komponencie korzyści.

f(USTC) = {x: x € [│Cmax│, │D│]}

Źródło: jak w tabeli 2.

Tabela 6
Turystyka niezrównoważona – jednoczesny brak równowagi w komponencie kosztów 
i kosztów 

Rodzaj zakłócenia Warunek Opis

Jednoczesny brak równowagi 
zarówno w komponencie 
kosztów, jak i korzyści.

│Breal│ < │Bmin,
│Creal│ > │Cmax│ Ma miejsce gdy rzeczywiste koszty 

(Creal) są większe niż koszty 
dopuszczalne (Cmax). jednocześnie 
korzyści rzeczywiste (Breal) są niższe 
niż korzyści minimalne (Bmin). 

Funkcja f(USTBC) – opisująca 
jednoczesny brak równowagi 
w komponencie kosztów, 
i w komponencie korzyści.

f(USTBC) = {x: x € [│D│, │E│]}

Źródło: jak w tabeli 2.
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Czynniki wpływające na zmienne niezależne – jako determinanty turystyki 
zrównoważonej

1. Dopuszczalny akceptowalny koszt rozwoju turystyki (który może być rozumiany jako 
najwyższy, dopuszczalny – w warunkach turystyki zrównoważonej, tzn. nie powodują-
cy nieodwracalnych zmian – stopień degradacji środowiska przyrodniczego, społecz-
no-kulturowego i gospodarczego) uzależniony jest od rodzaju ekosystemu oraz cech 
środowiska społecznego (gospodarczego, kulturowego), występujących na obszarze 
recepcji turystycznej. 

W komponencie przyrodniczym niski maksymalny dopuszczalny koszt (stopień do-
puszczalnej degradacji) jest charakterystyczny dla bardzo wrażliwych na bodźce ze-
wnętrzne ekosystemów (naturalnych i zbliżonych do naturalnych). Z kolei wyższy mak-
symalny dopuszczalny koszt środowiskowy jest właściwy dla ekosystemów znacznie 
przekształconych, które nie są nośnikami szczególnych wartości przyrodniczych. 

W komponencie antropogenicznym (społeczno-kulturowym i gospodarczym) wy-
daje się, że bardziej podatne na degradację będą mniejsze, tradycyjne społeczności, nie 
utrzymujące ożywionych kontaktów ze światem zewnętrznym. W takim przypadku – 
w celu zachowania warunku turystyki zrównoważonej – dopuszczalny maksymalny 
w tym segmencie poziom kosztów powinien być możliwie niski. 

2. Oczekiwany minimalny poziom korzyści, które spodziewają się uzyskać wszystkie gru-
py interesariuszy turystyki (ludność miejscowa i turyści, przedsiębiorcy turystyczni) 
rozwijającej się na danym obszarze recepcyjnym uzależniony jest od ich oczekiwań 
jakie pokładają w turystyce. 

Przy czym najmniejszy akceptowalny poziom korzyści osiąganych przez stałych 
mieszkańców uzależniony będzie od cech tej społeczności, takich jak m.in.: struktura 
wiekowa, poziom wykształcenia, świadomość ekologiczna i kulturowa, obowiązujący 
system wartości, poczucie własnej wartości, dotychczasowy poziom życia, aktywność 
zawodowa (przedsiębiorczość), aspiracje związane z rozwojem lokalnej gospodarki tu-
rystycznej, aktywność władz publicznych oraz miejscowej elity. 

Podobnie rzecz się ma w przypadku drugiej grupy interesariuszy czyli turystów. 
Oczekiwany przez nich poziom minimalnych korzyści uzależniony będzie od cech spo-
łeczno-kulturowych tej zbiorowości. Stanowić one będą podstawę dokonywanej przez 
turystów subiektywnej oceny miejscowego produktu turystycznego (w tym m.in. wa-
lorów, zagospodarowania turystycznego, ceny). Produkt ten będzie musiał zaspokoić 
potrzeby turystów na tyle, aby uznali, że za cenę, którą gotowi są zapłacić, uzyskają mi-
nimalny akceptowalny poziom korzyści związanych z wyjazdem turystycznym w dane 
miejsce.

3. Biorąc pod uwagę powyższe założenia modelowe, pole powierzchni turystyki zrówno-
ważonej – przedstawione na wykresie jako:
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Cunav

   ∫    f dx
Cmax

będzie zależne: 1) od swoistej odporności środowiska przyrodniczego i antropogenicz-
nego (społeczno-kulturowego i gospodarczego) na negatywne oddziaływanie turystyki 
– określonej przez położenie punktu Cmax na osi Ox wykresu modelowego (zmienna 
niezależna); oraz 2) od minimalnego, akceptowalnego poziomu korzyści, które spodzie-
wają się uzyskać wszyscy interesariusze turystyki – określonego położeniem punktu 
Bmin na osi Oy wykresu (zmienna niezależna).

Powierzchnia modelowego „obszaru” turystyki zrównoważonej uzależniona więc 
będzie z jednej strony od gotowości do rezygnacji przez interesariuszy z maksymaliza-
cji korzyści (krótkookresowych), które chcą uzyskać z turystyki (możliwie mała wartość 
liczbowa punktu Bmin na osi Oy), z drugiej zaś od cech środowiska (naturalnego, spo-
łecznego, gospodarczego) określających jego zdolność do akceptacji kosztów (finanso-
wych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych), wyrażona możliwie 
dużą wartością liczbową punktu Cmax na osi Ox).

Wykorzystanie modelu – możliwości i ograniczenia 

1. Wykorzystanie modelu do celów naukowo-dydaktycznych (eksplanacyjnych) – model 
może być wykorzystany do wyjaśnienia istoty i zasad turystyki zrównoważonej. Dotyczy 
to w szczególności określenia współzależności, które występują między wszystkimi in-
teresariuszami turystyki a środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym (społecz-
no-kulturowym, gospodarczym), w którym się ona rozwija. Konstrukcja modelu umoż-
liwia także analizę tych współzależności w ujęciu dynamicznym. Dzięki temu ukazane 
są w sposób poglądowy konsekwencje dla interesariuszy turystyki wywołane zmianą 
wartości zastosowanych w modelu zmiennych niezależnych. Zaletą opracowanego mo-
delu jest także jego uniwersalność. Oznacza to, że może być on stosowany w każdych 
warunkach, to jest w odniesieniu do wszystkich rodzajów turystyki (ruchu turystyczne-
go) oraz obszarów recepcyjnych. W każdej sytuacji uwzględniane są bowiem te same 
czynniki (determinanty) występujące w modelu jako zmienne niezależne, wyznaczające 
ramy dla rozwoju turystyki zrównoważonej. We wszystkich analizowanych przypad-
kach muszą być również spełnione przyjęte warunki modelowe. Uniwersalność i jedno-
znaczność modelu przejawia się także w zastosowaniu graficznego sposobu przedsta-
wienia zależności funkcyjnej oraz zapisu formalnego, określających główne założenia, 
współzależności i warunki uwzględnione w modelu.
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2. Wykorzystanie modelu do celów aplikacyjnych – model może być zastosowany do oce-
ny, na ile rozwój różnych rodzajów turystyki na danym obszarze recepcyjnym będzie 
pozostawał w zgodzie z zasadami turystyki zrównoważonej. Przy czym poszczególne 
rodzaje turystyki powinny być analizowane zarówno w ujęciu popytowym – jako formy 
ruchu turystycznego, jak również w ujęciu podażowym – jako odpowiadające im typy 
produktów turystycznych (w jak najszerszym rozumieniu tego pojęcia). W praktyce 
należy podjąć próbę konstrukcji indywidualnych modeli dla analizowanych rodzajów 
turystyki, co będzie możliwe po dobraniu odpowiednich miar (wskaźników) określa-
jących wartości poszczególnych zmiennych. Po zbudowaniu oddzielnych wykresów 
modelowych możliwe będzie bowiem porównanie uzyskanych zakresów (wielkości) tu-
rystyki zrównoważonej, właściwych poszczególnym rodzajom turystyki. Wyniki takiej 
analizy mogą być szczególnie przydatne do ustalenia preferowanych dla danego obszaru 
recepcyjnego rodzajów turystyki – pod kątem uwzględniania przez nie warunków tury-
styki zrównoważonej.

3. Wydaje się, że główną barierą ograniczającą aplikacyjne wykorzystanie przedstawio-
nego modelu turystyki zrównoważonej mogą być trudności związane ze skwantyfiko-
waniem przyjętych zmiennych. Przy czym najprościej byłoby je wyrazić w wartościach 
pieniężnych, co nie zawsze jest jednak możliwe i właściwe. Można też skorzystać 
z wielu innych wskaźników publikowanych m.in. w wydawnictwach UNWTO i innych 
organizacji (programów), takich jak m.in.: Making tourism more sustainable (2005, za: 
Kowalczyk 2010; The VISIT initiative 2004, s. 9-12). Przy dobieraniu wskaźników na-
leży starać się, aby spełniały one w jak największym stopniu kryteria idealnego wskaźni-
ka zrównoważonego rozwoju, na które składają się: 1) łatwość identyfikacji i pomiaru,  
2) istotność przyrodnicza, społeczna, kulturowa, ekonomiczna, polityczna, 3) stabil-
ność, 4) łatwość i niski koszt pomiaru, 5) wrażliwość i szybkość reakcji na zmiany,  
6) zrozumiałość i jednoznaczność (na podstawie Hughes 2002; Kowalczyk 2010,  
s. 38-39). 

Równocześnie trzeba pamiętać, że zastosowane w modelu głównym zmienne są 
zróżnicowane wewnętrznie. Jedna grupa obejmuje bowiem korzyści netto uzyskiwane 
zarówno przez turystów, jak i ludność miejscową (w tym podmioty gospodarcze), druga 
zaś dotyczy łącznych kosztów środowiskowych przejawiających się w degradacji śro-
dowiska przyrodniczego i antropogenicznego (społeczno-kulturowego i gospodarcze-
go). W celu określenia wartości tych zmiennych należałoby oddzielnie rozpatrzyć każdą 
z ich składowych i przyjąć odpowiednią dolną wartość graniczną. W praktyce oznacza 
to konieczność skonstruowania pomocniczych modeli równowagi4 (oddzielnie dla kom-
ponentu korzyści i kosztów). 

4  Model pomocniczy dla komponentu korzyści został opisany (w:) Butowski (2012, s. 3-20).
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Można też rozważyć rozwiązanie polegające na aplikacyjnym uproszczeniu całego 
modelu. W takim przypadku do kwantyfikacji przyjmowany byłby tylko jeden (gra-
niczny) komponent z danej zmiennej. Na przykład dla zmiennej niezależnej „korzyści 
minimalne (Bmin)” zabieg taki polegałby na ograniczeniu się do określenia minimalne-
go akceptowalnego poziomu korzyści osiąganych przez ludność miejscową i uznaniu 
go za przyjęty poziom graniczny (z domyślnym założeniem, że samo pojawienie się 
turystów na danym obszarze świadczy o osiąganiu przez nich akceptowalnego poziomu 
korzyści). Ten sam zabieg można zastosować także do drugiej zmiennej uzależniając 
jednak wybór jej komponentu od rodzaju obszaru recepcyjnego (dla obszarów cennych 
przyrodniczo z pewnością powinien to być maksymalny dopuszczalny dla danych eko-
systemów stopień degradacji środowiska naturalnego). 

Inny istotny problem w praktycznym wykorzystaniu modelu to znalezienie dla mo-
deli szczegółowych właściwej współzależności funkcyjnej pomiędzy przyjętymi zmien-
nymi (koszty versus korzyści) zarówno w ich wartościach granicznych (brzegowych), 
a także dla wartości pośrednich, które będą decydowały o przebiegu wykresu funkcji 
turystyki zrównoważonej – dla danego rodzaju turystyki, na określonym obszarze re-
cepcyjnym. W modelu głównym uwzględniono bowiem tylko ogólną zasadę zakładają-
cą współzależność między kosztami a korzyściami turystycznymi, przedstawionymi na 
wykresie jako funkcja rosnąca (w krótkim okresie). Dopiero umiejętność wyznaczenia 
przebiegu krzywej przez określenie wartości zmiennych (granicznych i pośrednich) dla 
różnych form ruchu turystycznego na danym obszarze recepcyjnym, umożliwi aplika-
cyjne wykorzystanie założeń modelu głównego na większą skalę. 

Oba wymienione powyżej problemy (kwantyfikacja zmiennych oraz znalezienie 
między nimi współzależności funkcyjnych) mają istotne znaczenie dla aplikacyjnego – 
ilościowego wykorzystania przedstawionego modelu, ponieważ w sposób bezpośredni 
wpływają na możliwość określenia modelowej wielkości turystyki zrównoważonej.

4. Wydaje się, że problemy z aplikacyjnym – ilościowym zastosowaniem modelu (zwią-
zane z trudnościami w kwantyfikowaniu wartości zmiennych) można ominąć poprzez 
zastosowanie odmiennego podejścia metodologicznego – o charakterze jakościowym. 
Powinno ono polegać na indywidualnej, jakościowej ocenie dokonywanej przez repre-
zentatywnych przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy turystyki rozwijają-
cej się na danym obszarze recepcyjnym. Osoby te mogą dokonać oceny zaspokojenia 
korzyści uzyskiwanych z turystyki w stosunku do ponoszonych kosztów, przez wskaza-
nie odpowiedniego miejsca na wykresie modelowym, określającego sytuację (korzyści 
versus koszty) panującą na danym obszarze recepcyjnym (w ich subiektywnej ocenie). 
Podejście takie ma istotną przewagę w stosunku do badania ilościowego, polegającą 
na oddaniu głosu bezpośrednio zainteresowanym zamiast „narzucania” im określonych 
wartości zmiennych niezależnych, zwłaszcza dotyczących dopuszczalnego poziomu 
kosztów (degradacji), akceptowalnego na danym terenie. 
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Podsumowanie

Ze względu na dominujący w literaturze przedmiotu opisowy styl problematyki poświę-
conej turystyce zrównoważonej, a także jej wielokierunkowość, prowadzącą do niejedno-
znaczności w definiowaniu samego zjawiska, podjęto próbę skonstruowania teoretycznego 
modelu turystyki zrównoważonej, który oddawałby zarówno jej istotę, jak i główne cechy. 

W artykule przedstawiono teoretyczny, długookresowy model turystyki zrównoważonej. 
Opracowano go na podstawie przyjętego celu oraz założeń, które określają istotę turystyki 
zrównoważonej. Dotyczą one dążenia do osiągnięcia stanu równowagi między potrzebami 
turystów, społeczności lokalnej, przedsiębiorców turystycznych, przy jednoczesnej koniecz-
ności zachowania walorów środowiska przyrodniczego, społeczno-kulturowego i gospodar-
czego, występujących na danych obszarach recepcyjnych. Innymi słowy chodzi o taki rozwój 
turystyki, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich grup interesariuszy, a jednocześnie 
nie będzie przekraczał akceptowalnego maksymalnego poziomu kosztów środowiskowych, 
społeczno-kulturowych i gospodarczych (finansowych).

Tworząc model turystyki zrównoważonej starano się, aby spełniał on kryteria komplet-
ności, uniwersalności, jednoznaczności oraz prostoty. W tym celu zastosowano graficzną 
formę funkcji matematycznej oraz posłużono się językiem formalnym. Zbudowany w ten 
sposób model może pełnić z powodzeniem funkcję eksplanacyjno-dydaktyczną, a także 
funkcję aplikacyjną. Nie ulega także wątpliwości, że do weryfikacji założeń modelowych 
należy przeprowadzić ich weryfikację empiryczną na zróżnicowanych obszarach recepcyj-
nych, zarówno z wykorzystaniem podejścia ilościowego, jak i jakościowego.

Autor ma nadzieję, że przedstawiony w niniejszym artykule teoretyczny model turystyki 
zrównoważonej będzie stanowił uzupełnienie dorobku badań nad rozwojem zrównoważo-
nym w turystyce, zwłaszcza w zakresie jego teoretycznych aspektów.
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A Long-Term Model of Sustainable Tourism5

Summary

An aim of deliberations is to present a theoretical long-term model of sustainable tourism that 
would have met the prerequisites of completeness, universality, explicitness, and simplicity. A ground 
for construction of the model was an adoption, among other things on the basis of literature studies, of 
a few basic assumptions showing the essence of sustainable tourism. The very model was built with 
the use of the method of deductive reasoning on the grounds of adopted assumptions. For its presenta-
tion, there were used a graphical picture of the mathematical function and a formal record. 

The article consists of three parts. In the first one, of the introductory nature, there are presented, 
in an abbreviated form, a review of the main concepts of sustainable tourism. In the second part, there 
are presented, selected from the subject literature, attempts to convey the essence of sustainable tour-
ism with the use of the model approach. In turn, the third, the essential part of the article, includes the 
proposed theoretical long-term model of sustainable tourism. It comprises, in particular, a graphical 
form of the model as well as a description of the objectives of model construction, its main assump-
tions, applied variables, model terms of equilibrium and disturbances thereof, presentation of the fac-
tors affecting independent variables as well as the opportunities and constraints of model use. 

Key words: sustainable tourism, model approach, long term.
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5  The description of a short-term model of sustainable tourism was placed in the English-language article published in: 
Butowski, L., 2012, Sustainable Tourism – A Model Approach [in:] M. Kasimoglu (ed.) Visions for Global Tourism Industry – 
Creating and Sustaining Competitive Strategies, p. 3–20, In Tech, Rijeka.
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