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ANNA PARA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zasady Zrównoważonego roZwoju turystyki – 
bariery i sZanse dla branży turystycZnej

principles of susTainable DevelopmenT –  
barriers anD opporTuniTies for Tourism inDusTry

Wstęp

Idea zrównoważonego rozwoju zrodziła się pod koniec lat 80. XX w. Jej założenia 
były owocem pogłębionych analiz Raportu Klubu Rzymskiego z 1972 r. Dokument ten 
wprowadził pojęcie tzw. granic wzrostu. Według raportu światu groziła globalna kata-
strofa ekologiczna, około 1995 r. zaś miały się wyczerpać wszystkie kluczowe surowce 
naturalne1. Wtedy też dostrzeżono problem granic rozwoju oraz jego konsekwencji dla 
kolejnych pokoleń. W efekcie zaczęto pracować nad udoskonaleniem procesów rozwo-
jowych i podjęto próbę wprowadzenia ich na bezpieczny, zrównoważony tor.

Według Raportu Brundtland zrównoważony rozwój to taki, który „zaspokaja potrze-
by współczesności, nie odbierając przyszłym pokoleniom zdolności do zaspokojenia 
ich własnych potrzeb”2. Rozwój zrównoważony dotyczy trzech wzajemnie powiązanych 
aspektów: ekonomicznych, społecznych oraz dotyczących środowiska naturalnego. Tak 
obszerna definicja pozwala wysnuć wniosek, iż rozwój ten dotyczy różnorakich sfer dzia-
łalności człowieka.

W niniejszej pracy autorka pragnie skoncentrować uwagę na problemie zrównowa-
żonej turystyki. Turystyka jako gałąź gospodarki ma ogromne znaczenie dla wielu krajów 
i ich rozwoju. W Unii Europejskiej sektor turystyczny tworzy 1,8 mln przedsiębiorstw, 

1 D.H. Meadows et al., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
2 Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 
1991, s. 27.
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które zatrudniają około 5,2% całkowitej siły roboczej (co stanowi prawie 10 mln miejsc 
pracy)3. Według danych Komisji Europejskiej branża turystyczna wytwarza ponad 5% 
unijnego PKB i odsetek ten stale rośnie. W skrajnych przypadkach, w tzw. monokultu-
rach turystycznych, odsetek może wynosić nawet 30–35% PKB (taka sytuacja ma miej-
sce np. w Makau na Seszelach bądź na Malediwach).

Przedstawione dane są niewątpliwie imponujące i potwierdzają tezę, iż turystyka jest 
gałęzią ważną, zjawisko to bezsprzecznie wywiera wpływ na środowisko naturalne, wa-
runki ekonomiczne oraz społeczności lokalne, a więc na te sfery, na których koncentruje 
się rozwój zrównoważony.

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnić, czym jest zrównoważony rozwój turystyki oraz 
jakie zasady nim rządzą. Autorka podjęła także próbę wskazania barier i szans, przed 
którymi stoi branża turystyczna w obliczu realizowania postulatów zrównoważonego 
rozwoju. 

Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze  
i społeczność lokalną

Współczesny człowiek dysponuje bardzo dużą ilością wolnego czasu, który dawniej 
był dobrem rzadkim, a nawet luksusowym. Coraz chętniej i częściej ludzie uprawiają 
turystykę, gdyż po pierwsze mają na to czas, a po drugie są w stanie zakupić produkty 
i usługi turystyczne. Nigdy wcześniej oferta turystyczna nie obejmowała tak różnorod-
nych, egzotycznych i odległych geograficznie celów turystycznych oraz nie rozwijała 
się w tak oryginalnych kierunkach (np. turystyka maratońska, turystyka wojenna czy 
turystyka stomatologiczna). Tendencja ta wpływa w rozwój zarówno przedsiębiorstw 
turystycznych, jak i samych regionów turystycznych. Uprawianie różnorakich form tu-
rystyki nie jest w dzisiaj luksusową i dostępną tylko dla nielicznych formą spędza-
nia czasu wolnego. Według statystyk w 2020 r. na świecie będzie podróżowało około 
1,6 miliarda ludzi4. W przeciągu ostatnich dekad obserwuje się dynamiczny rozwój 
branży turystycznej, polegający nie tylko na powstawaniu coraz to nowszych form po-
dróżowania, ale i na ekspansji kierunków turystycznych. Szacuje się, iż branża tury-
styczna stanowi obecnie 10,7% światowego PKB. Jednocześnie zatrudnienie w niej 
znajduje 260 mln osób5. 

Uprawianie turystyki jest praktykowane przez większość konsumentów, co oczywi-
ście ma bezpośrednie konsekwencje, m.in. w postaci dewastacji środowiska. Żadna inna 
branża nie musi podchodzić tak ostrożnie do problemów związanych z zanieczyszcze-
niem środowiska. Elementem produktu turystycznego są zazwyczaj walory naturalne, 

3 Komisja Europejska, Opinia Komitetu Regionów: Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świe-
cie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego (Dz. U. C 104 z dnia 2 kwietnia 2011 r., 
s. 13–17).
4 Ibidem.
5 J. Ringbeck, Booz & Company, Cel: Zielona turystyka, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl [10.10.2011].
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np. krajobraz, krystalicznie czysta woda. Stan środowiska przyrodniczego oraz jego ja-
kość bez wątpienia wpływają na atrakcyjność oferowanych produktów turystycznych. 
Jakość środowiska naturalnego, zwłaszcza nieprzekształconego oraz niezniszczonego 
przez człowieka, jest dobrem, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów, 
gdyż zaspokaja ich potrzeby. Nie ma wątpliwości, że istnieje korelacja między stanem 
środowiska a rozwojem turystyki.

Oczywiście związek ten działa i w drugą stronę. Natężony ruch turystyczny, czy też 
niefrasobliwość samych turystów przyczyniają się do degradacji środowiska. Wpływ 
branży turystycznej na środowisko przyrodnicze przejawia się m.in. poprzez emisję 
szkodliwego dwutlenku węgla, zmniejszanie się bioróżnorodności, nadmierne zanie-
czyszczanie odpadami itd. Skutkami tego są coraz częściej występujące negatywne zja-
wiska, takie jak: pustynnienie, wymarcie lub zanikanie gatunków roślin i zwierząt, erozja 
gleb. Dotyczą one niestety wielu regionów przyrodniczych, nawet tych, które są objęte 
ochroną. Przykładowo w polskich Tatrach wzmożony ruch turystyczny powoduje szereg 
niekorzystnych zjawisk, takich jak erozja gleby, zanikanie chronionych gatunków roślin 
i zwierząt. 

Turystyka jest zjawiskiem przenikającym nie tylko wiele branż, ale i obejmującym 
swym wpływem i zakresem szereg sfer działalności człowieka. Oprócz pozytywnych 
efektów, np. tworzenie nowych miejsc pracy i przyczynianie się do wzrostu dochodu 
narodowego, turystyka przyczynia się także do degradacji środowiska oraz często ne-
gatywnie wpływa na społeczności lokalne. Nie można bowiem uprawiać żadnej formy 
turystyki bez styczności z lokalną społecznością, żyjącą na odwiedzanym obszarze. 
Nie jest możliwe odseparowanie konsumpcji usług turystycznych od interakcji z lud-
nością mieszkającą na danym terytorium. Próby takie zostały podjęte np. w Egipcie, 
gdzie kupując wycieczkę all-inclusive turyści spędzają pobyt w kompleksie hotelowym, 
niejako odizolowanym od społeczności lokalnych. W praktyce oznacza to, iż podróżu-
jący są w pewien sposób chronieni przed kontaktem z miejscową ludnością, cały swój 
pobyt spędzając w hotelu i przyległych mu terenach. Oczywiście w ten sposób stają 
się oni ubożsi o poznanie lokalnej kultury, tradycji i zwyczajów, co często stanowi jedną 
z atrakcji oraz jeden z celów podejmowania aktywności turystycznych. Wracając do 
przytoczonego przykładu egipskich celów podróży, niewątpliwie takie posunięcie ze 
strony przedsiębiorców przyczyni się do niezadowolenia lokalnych społeczności, które 
będą tracić możliwość podejmowania drobnych przedsiębiorczych działań, takich jak 
świadczenie usług transportowych, prowadzenie restauracji z lokalną żywnością itd. 
Warto zauważyć, iż rynek turystyczny jest w dużej mierze zdominowany przez tury-
styczne korporacje transnarodowe, np. globalne sieci hotelarskie czy światowe biura 
podróży. Są to ogromni gracze rynkowi, którzy zazwyczaj posiadają własną sieć za-
opatrzenia, która często pomija korzystanie z usług lokalnych dostawców. W takich 
miejscach, gdzie lokalni przedsiębiorcy nie są dopuszczeni do korzystania z profitów 
turystyki, może narastać ich wrogi stosunek, a nawet przemoc w stosunku do samych 
turystów.
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Kontakt podróżujących ze społecznościami lokalnymi może wywołać szereg nega-
tywnych zjawisk, powstałych na skutek działań turystów, którzy często podczas swoich 
wakacji czy urlopów chcą wypocząć w dosyć nietypowy sposób. Niejednokrotnie jest 
to związane m.in. z wzmożonym hałasem. Turyści nierzadko zachowują się w sposób 
niekulturalny oraz rażąco naruszający normy społeczne. Na gruncie polskiej turystyki 
przykładem są niemoralne zachowania turystów brytyjskich organizujących tzw. wieczo-
ry kawalerskie w lokalach na krakowskim Rynku Głównym. Takie zachowanie wpływa 
negatywnie na postrzeganie turystyki przez mieszkańców Krakowa. Skrajnym przypad-
kiem negatywnego wpływu turystów jest zjawisko seksturystyki, czyli podejmowanie wy-
jazdów turystycznych w celach zaspokajania swoich potrzeb seksualnych. Zjawisko to 
uległo znacznemu nasileniu głównie w Tunezji, Kenii, Egipcie, Turcji, na Kubie, Sri Lan-
ce. Co więcej, powstają biura podróży specjalizujące się w tego typu wyjazdach. Niestety 
chętnych na takiego rodzaju „atrakcje turystyczne” nie brakuje. Nie ulega wątpliwości, iż 
ma to bardzo zły wpływ na społeczności lokalne, ponieważ pojawiają się zjawiska takie 
jak prostytucja, alkoholizm oraz zażywanie narkotyków. 

Turystyka czerpie z bogactw środowiska naturalnego oraz różnorodnych i oryginal-
nych form kultury lokalnej. Jednocześnie wywiera negatywny wpływ na stan przyrody 
oraz prowadzi do zanikania kultur lokalnych. J. Krippendorf był zdania, iż turystyka to 
„wąż zjadający własny ogon”6. Pełniąc szereg pozytywnych funkcji, jednocześnie niszczy 
środowisko naturalne i kulturowe, z którego korzysta.

Turystyka zrównoważona

Turystyka jako zjawisko wieloaspektowe odciska piętno nie tylko na samym środowi-
sku, ale i na społecznościach, które są pośrednio lub bezpośrednio związane z regionami 
będącymi obiektami zainteresowania turystów. Negatywne konsekwencje można zniwelo-
wać, opierając działalność turystyczną o zasady zrównoważonego rozwoju turystyki.

Koncepcja zrównoważonej turystyki została szczegółowo zdefiniowana przez Fede-
rację Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody Europy jako „każda forma rozwoju tu-
rystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, spo-
łeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje w niezmienionym stanie 
zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów”7. Najważniejszym elementem tej koncepcji 
jest uzyskanie harmonii pomiędzy potrzebami turystów, środowiska naturalnego oraz lo-
kalnych społeczności8. Zrównoważona turystyka i jej założenia skupiają się na realizacji 
trzech podstawowych celów. Pierwszy z nich – cel ekologiczny – zakłada zachowanie 

6 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 61, [za:] J. Krippendorf, The Holi-
day Makers – Understanding the Impact of Leisure and Travel, Heinemann Publishing, Oxford 1987.
7 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 34, [za:] Parks for life. Action for 
protected Areas in Europe, IUCN, Cland 1994.
8 M. Kachniewska et al., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwers Polska, War-
szawa 2012, s. 240.
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naturalnych zasobów, niezbędnych dla potrzeb turystycznych, oraz redukowanie emi-
sji zanieczyszczeń generowanych przez turystykę. Drugim jest cel ekonomiczny, któ-
ry skupia się na zapewnieniu dobrobytu ekonomicznego społeczności lokalnej, a także 
utrzymaniu i optymalnym wykorzystaniu dostępnej infrastruktury turystycznej. Ostatnim 
celem jest cel społeczny, który obejmuje osiągnięcie zadowalających wskaźników za-
trudnienia w turystyce, zapewnienie wypoczynku zarówno turystom, jak i społeczności 
lokalnej, ochronę lokalnej kultury i dziedzictwa, a także wzrost partycypacji ludności lo-
kalnej w zrównoważonej polityce9. 

Zakres wyrażenia „turystyka zrównoważona” określa także definicja przyjęta w 1995 r. 
przez World Conference on Sustainable Tourism w tzw. Karcie Turystyki Zrównoważonej. 
Definicja ta zakłada, iż rozwój pod wpływem turystyki powinien nawiązywać do zasady 
rozwoju zrównoważonego, co znaczy, że powinien uwzględniać trwałość funkcjonowania 
przyrody, nawiązywać do danej gospodarki oraz być dostosowany pod względem spo-
łecznym i etycznym do norm obowiązujących w danej społeczności. Warunki te mogą 
być spełnione wtedy, gdy wszystkie strony związane z turystyką wzajemnie się szanują 
i współpracują ze sobą10. 

Z kolei R.W. Butler pod pojęciem zrównoważonej turystyki rozumie zjawisko, w któ-
rym działania podejmowane przez turystów nie powodują strat lub trudnych do odwróce-
nia zmian w środowisku przyrodniczym, a jednocześnie przynoszą korzyści samym tury-
stom, społecznościom zamieszkującym odwiedzane przez nich miejscowości i obszary, 
a także osobom i instytucjom świadczącym usługi turystyczne11. Takie ujęcie turystyki 
zrównoważonej można traktować jako swego rodzaju model idealny, które może zaist-
nieć tylko wtedy, gdy między środowiskiem przyrodniczym, turystami, społecznościami 
lokalnymi i  usługodawcami wystąpi stan równowagi. R.W. Butler jednocześnie podkre-
ślał, iż turystyka zrównoważona nie może być traktowana jako lekarstwo na wszystkie 
bolączki współczesnego podróżowania12. 

Korzenie koncepcji turystyki zrównoważonej tkwią w szybkim rozwoju turystyki ma-
sowej, która negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe. Po-
czątkowo nazywano ją turystyką alternatywną, turystyką łagodną oraz turystyką przy-
jazną środowisku. A. Niezgoda uważa, iż koncepcja powstała „(...) na gruncie buntu 
przeciwko cywilizacji przemysłowej i konsumpcyjnemu modelowi życia, który powoduje 
niszczenie środowiska i autentycznych relacji między nimi”13.

Turystyka zrównoważona powinna zaspokajać potrzeby konsumentów i jednocze-
śnie uwzględniać potrzeby społeczności lokalnych oraz przyszłych pokoleń. Zarządza-

9 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Identifying determinants of the development of rural tourist destinations in Poland, 
„Tourism” 2002, Vol. 51, No. 4, s. 451–452.
10 E. Gormsen, The impact of tourism on costal areas, „GeoJournal” 1997, Vol. 42, No. 1, s. 54.
11 R.W. Butler, Sustainable Tourism: a state of the review, „Tourism Geographies” 1999, Vol. 1, No. 1, s. 11.
12 Ibidem, s. 18.
13 A. Niezgoda, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, 
„Turyzm” 2008, 18(2), s. 80.
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nie dostępnymi zasobami powinno uwzględniać potrzeby o charakterze ekonomicznym, 
społecznym, estetycznym oraz chronić życie, kulturę, wspierać działalność ekologicz-
ną14. Proces ten ma charakter holistyczny i jest ściśle powiązany z rozwojem innych 
dziedzin działalności człowieka. Założenia turystyki zrównoważonej bazują na tworzeniu 
przyjaznych ram rozwoju turystyki, racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu zasoba-
mi oraz optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury turystycznej. 

Ze zrównoważonym rozwojem turystyki związanych jest szereg zasad, których prze-
strzeganie przyczynia się do realizowania głównego celu tej koncepcji. Wśród nich moż-
na wymienić:15

 – promowanie zdrowego stylu życia, w harmonii ze środowiskiem naturalnym,
 – ochronę i zachowanie zasobów przyrody,
 – ochronę rdzennej kultury lokalnej,
 – utrzymanie różnorodności naturalnych i kulturowych,
 – zapewnienie udziału ludności miejscowej w turystyce,
 – zmniejszanie ilości generowanych odpadów,
 – oszczędne gospodarowanie energią elektryczną oraz wodą,
 – zachęcanie pracowników, konsumentów i społeczności miejscowej do zachowań 

ekologicznych,
 – integrację ludzi różnych narodowości i kultur.

Wymienione zasady stanowią kwintesencję koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
a wdrożone do turystyki dają podwaliny harmonijnego rozwoju zarówno samych regio-
nów, jak i przedsiębiorstw turystycznych. Oczywiście, działanie zgodnie z nimi rodzi sze-
reg problemów, nie zawsze jest łatwe i stanowi z jednej strony szansę, a z drugiej zagro-
żenie dla branży turystycznej. 

W praktyce gospodarczej można odnaleźć szereg działań zgodnych z ideą zrównowa-
żonej turystyki, które faktycznie podejmowane są przez przedsiębiorstwa turystyczne. Naj-
częściej przestrzeganą i wprowadzaną w życie zasadą jest oszczędne używanie energii 
elektrycznej i wody oraz minimalizowanie ilości produkowanych odpadów. Działania takie 
widać szczególnie w obiektach hotelowych, gdzie w każdym pokoju prąd jest włączany 
tylko wtedy, gdy gość hotelowy użyje magnetycznej karty, tj. klucza. Takie rozwiązanie po-
zwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Ponadto obiekty hotelowe, dążąc do 
zmniejszenia ilości odpadów, kupują produkty w dużych, zbiorczych opakowaniach.

Inna zasada, jaką jest promowanie zdrowego stylu życia w harmonii ze środowiskiem 
naturalnym, jest coraz częściej wdrażana w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym 
także turystycznej. Przedsiębiorstwa promują np. uprawianie sportów poprzez założenie 
firmowej drużyny czy organizację zawodów sportowych dla pracowników i ich rodzin. Czę-

14 A. Panasiuk, Gospodarka turystyczna w warunkach zrównoważonego rozwoju, [w:] Gospodarka turystycz-
na, red. idem, PWN, Warszawa 2008, s. 66. 
15 M. Kachniewska et al., op. cit., s. 242.
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stym elementem takich działań jest organizowanie pikników na świeżym powietrzu połą-
czonych z zabawami ruchowymi, które dodatkowo integrują pracowników i ich rodziny.

Przedsiębiorstwa turystyczne włączają się w ochronę i zachowanie zasobów przyro-
dy. Często organizowane są akcje sprzątania śmieci, sadzenia drzew itd. Podobnie chro-
niona jest rdzenna kultura lokalna – przedsiębiorstwa organizują np. koncerty lokalnych 
zespołów folklorystycznych i włączają je do atrakcji w swojej ofercie turystycznej. 

Wymienione działania są tylko przykładami aktywności przedsiębiorstw w realizowa-
niu postulatów zrównoważonej turystyki. Zostały przytoczone, aby udowodnić, iż rzeczy-
wiście podejmowane są kroki dążące do wypełniania zaleceń i zasad koncepcji zrówno-
ważonej turystyki. 

Szanse dla branży turystycznej

Obecnie dla branży turystycznej istotne są główne trendy i tendencje w popycie i po-
daży turystycznej. Następuje wzrost świadomości środowiskowej, zdrowotnej, zmiana 
stylu życia, obserwuje się wzrost znaczenia ośrodków spa, agroturystyki. Decyzja o wy-
borze celu podróży jest często uwarunkowana proekologicznym podejściem usługodaw-
cy oraz społeczności lokalnej w miejscu, które stanowi obiekt zainteresowania turysty. 
Społeczeństwo starzeje się, w zastraszającym tempie rozprzestrzeniają się choroby 
cywilizacyjne, co przyczynia się do rozmyślań na temat ekologii, zdrowego stylu oraz 
jakości życia. Coraz większą rolę odgrywa dobrostan społeczeństwa, stan środowiska 
naturalnego, rozsądne gospodarowanie surowcami oraz eliminowanie substancji szko-
dliwych. Wszystkie te elementy stanowią szansę dla realizacji różnego rodzaju przedsię-
wzięć turystycznych oraz dla rozwoju turystyki zrównoważonej.

Podejmowanie działań uwzględniających postulaty turystyki zrównoważonej może 
przynosić liczne korzyści, zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla całej branży tury-
stycznej. Zwiększając świadomość ekologiczną turystów i lokalnych społeczności, moż-
na zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa turystycznego (np. poprzez ogranicze-
nie zużycia wody oraz energii elektrycznej). W praktyce organizacje mogą realizować to 
zamierzenie m.in. poprzez używanie alternatywnych źródeł energii, segregację i recy-
kling odpadów, kupowanie produktów w dużych, zbiorczych opakowaniach, instalację 
automatycznych wyłączników prądu, które odcinają jego dostęp w momencie opuszcze-
nia pokoju hotelowego, itd.

Dbając o ochronę środowiska, wzrasta atrakcyjność oferty turystycznej. Więcej tury-
stów chce uprawiać turystykę na terenach czystych oraz posiadających dobrej jakości 
walory przyrodnicze. W takim rozumieniu przestrzeganie zasad turystyki zrównoważonej 
jest niewątpliwie szansą dalszego rozwoju produktów turystycznych i samych przedsię-
biorstw. Turyści charakteryzują się coraz większą świadomością ekologiczną, a trend 
prowadzenia życia przyjaznego środowisku staje się coraz bardziej popularny. Stąd też 
konsumenci produktów turystycznych często sięgają po oferty przedsiębiorstw, które 



Anna Para12

kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju, dbają o środowisko oraz zachowanie 
planety w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.

Wymierne korzyści z ochrony środowiska płyną także oczywiście do samych re-
gionów, w których turystyka może być nie tylko gałęzią oferującą miejsca pracy, ale 
i przyczyniającą się do zwiększenia dobrobytu społecznego i gospodarczego. Czystość 
i atrakcyjne walory przyrodnicze regionu przyczyniają się do zwiększenia napływu tury-
stów, a co za tym idzie do wzrostu przychodów z turystyki.

Świadomość tego, jak ważną rolę odgrywa środowisko naturalne, przyczynia się tak-
że do polepszenia jakości otoczenia społeczności lokalnych. Żyjąc i działając zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, lokalne społeczności dbają nie tylko o jakość śro-
dowiska, które będą konsumować turyści, ale także zapewniają sobie czyste otoczenie, 
w którym żyją na co dzień, a więc czerpią korzyści nieustannie. Ponadto uwzględnia-
nie interesów społeczności lokalnych, chronienie oraz promowanie kultury i dziedzictwa 
regionalnego przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia mieszkańców z obecności 
turystów. Krzewienie kultury i lokalnych tradycji może być podstawą do ukształtowania 
nowego, unikatowego produktu turystycznego, który będzie źródłem przychodów dla 
przedsiębiorstwa oraz okazją do zaprezentowania umiejętności dla społeczności lokal-
nych. Nierzadko zdarza się, iż miejscowa ludność traktuje turystów jako intruzów, nie 
akceptując ich obecności na swoim terenie. Poprzez działania zgodne z zasadami zrów-
noważonego rozwoju przedsiębiorstwa są w stanie zyskać większą przychylność i ak-
ceptację ze strony społeczeństwa. 

Warto wspomnieć, iż prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju niesie ze sobą potrzebę wdrażania pewnych innowacji w firmach. Są to nowe 
rozwiązania np. w zakresie technologii, procesów czy produktów. Jest to z pewnością 
także szansa na podniesienie konkurencyjności firmy poprzez oferowanie udoskonalo-
nych produktów i usług turystycznych. Przywiązanie wagi do ochrony środowiska natu-
ralnego oraz troska o społeczności lokalne może zaowocować przewagą konkurencyjną 
danego przedsiębiorstwa. 

Bariery dla branży turystycznej

Mówiąc o barierach wynikających z idei i zasad zrównoważonej turystyki, warto raz 
jeszcze zastanowić się nad głównym założeniem tej koncepcji. Najistotniejszym jej celem 
jest bowiem uzyskanie harmonii pomiędzy potrzebami turystów, lokalnych społeczności 
oraz środowiska naturalnego. Jest to ogromne wyzwanie, które stoi przed przedstawi-
cielami branży turystycznej, w praktyce gospodarczej założenie trudne do zrealizowa-
nia. Nie zawsze jest przecież możliwe pogodzenie interesów turystów oraz społeczności 
lokalnej przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Może to stanowić pierw-
szą, podstawową barierę dla przedsiębiorstw turystycznych. Podstawowy cel działania 
każdego przedsiębiorstwa stanowi osiąganie zysku, z tego też powodu kluczowe dla 
przedsiębiorcy jest zaspokojenie potrzeb konsumentów, czyli turystów. Na dalszy plan 
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schodzą interesy społeczeństwa oraz dbałość o środowisko. Konsumowanie produktów 
i usług turystycznych trwa przez pewien określony czas, w którym konsument ma zaspo-
koić swoje potrzeby i poczuć satysfakcję z zakupionych usług. Dla turysty mniej istotne 
jest to, co stanie się np. po jego wyjeździe z miejscowości turystycznej, myśli on bowiem 
krótkoterminowo i egoistycznie, a jego celem jest przede wszystkim zaspokojenie swoich 
potrzeb wypoczynkowych. Taki sposób myślenia może znacznie zmniejszać chęć i zdol-
ność do wdrażania zasad zrównoważonej turystyki do praktyki gospodarczej.

Na gruncie polskim istotną barierą związaną z realizowaniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju przez przedsiębiorstwa turystyczne jest niewielka świadomość społecz-
na dotycząca tego zagadnienia. Mieszkańcy obszarów niezurbanizowanych cechują 
się małą świadomością ekologiczną. Na terenach wiejskich dominuje agroturystyka, 
właściciele i społeczność lokalna zaś w większości nie znają pojęć zrównoważone-
go rozwoju oraz zasad ekologicznego funkcjonowania. Ponadto istotnym problemem 
na obszarach wiejskich jest także niska aktywność społeczna i zawodowa ludności, 
a także lokalne postawy społeczne i wzorce kulturowe, które nierzadko są różne od 
oczekiwań turystów. Może to stanowić barierę we wdrażaniu oraz realizowaniu zało-
żeń zrównoważonej turystyki. Przyczyny niskiego poziomu świadomości ekologicznej 
są związane pośrednio z ekonomiczną sytuacją kraju oraz niedostateczną edukacją 
ludności w tym zakresie. 

Nieświadomość oraz brak wiedzy dotyczącej ekologii to także problem pracowników 
branży turystycznej. Przedsiębiorca nierzadko musi ponieść koszty przeszkolenia kadry 
np. z zakresu obsługi specjalistycznych urządzeń, które oszczędzają energię elektrycz-
ną. Szkolenia te powinny dotyczyć nie tylko pracowników szeregowych, ale także kadry 
zarządzającej. Menedżerowie mają dawać przykład podwładnym poprzez krzewienie 
zachowań ekologicznych oraz troskę o lokalną społeczność. Pracownicy szeregowi zaś 
poprzez partycypację powinni czuć się częścią systemu, który realnie wpływa na stan 
środowiska naturalnego oraz dobrostan społeczeństwa. Niemożliwe jest bowiem prowa-
dzenie działalności gospodarczej uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju bez 
aktywnego udziału i zrozumienia tej koncepcji przez pracowników.

Inną barierą jest brak zrozumienia i docenienia wartości wynikających ze zrówno-
ważonej turystyki przez samych konsumentów. Choć odsetek świadomych ekologicz-
nie turystów rośnie, to wciąż – wybierając ofertę turystyczną – konsumenci kierują się 
przede wszystkim ceną. Zwłaszcza w czasie kryzysu finansowego oraz niestabilności 
gospodarki konsumenci zwracają uwagę na koszt produktów turystycznych, pomijając 
inne elementy składowe oferty turystycznej. Cena jest oczywiście związana z kosztami, 
jakie ponoszą przedsiębiorstwa. Dbanie o środowisko nierzadko wymaga instalacji spe-
cjalistycznych urządzeń czy rozwiązań technicznych, a więc generuje koszty. Oferowa-
nie ekologicznych produktów i usług turystycznych powoduje wzrost ich ceny, co może 
zniechęcać odbiorców usług. Może się także zdarzyć, iż konsumenci nie docenią starań 
przedsiębiorstwa turystycznego w zakresie realizowania założeń turystyki zrównoważo-
nej. Wynika to przede wszystkim z braku świadomości ekologicznej oraz społecznej. 
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Zdarza się, że turystom brakuje też zainteresowania lokalną tradycją, kulturą, często 
niechętnie kupują lokalne wyroby, nie doceniając ich wartości.

Poważną barierą dla realizowania zasad zrównoważonej turystyki w Polsce jest bar-
dzo niska skuteczność prawa środowiskowego. Wprawdzie jest ono zgodne z wyma-
ganiami Unii Europejskiej, ale wciąż brakuje sprawnego egzekwowania jego zapisów. 
Widać to wyraźnie na przykładzie gospodarki odpadami. Wciąż jest ona niesprawna 
i nieskuteczna. Nadal spotyka się liczne dzikie wysypiska (np. w lasach, na brzegach 
rzek). Niezadowalający jest także odsetek odpadów poddawanych recyklingowi, a infor-
macje o stanie środowiska są trudno dostępne. Niepokojące wyniki dotyczące np. za-
nieczyszczenia powietrza w miastach są skrzętnie ukrywane bądź też nie podawane do 
wiadomości publicznej. Niepokojący jest również brak spójności między krajową polityką 
ekologiczną a faktycznymi działaniami podejmowanymi przez polityków. Często można 
dostrzec, iż rozwój zrównoważony oraz dbałość o środowisko nie mają dużego znaczenia 
przy realizacji różnorakich inwestycji, czy to budowy autostrady, czy to organizacji imprez 
sportowych lub kulturalnych. Brakuje wyraźnego nakreślenia celów i wdrażania zasad 
zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, a także promowania takich zachowań.

Kolejną istotną barierą mogą być koszty związane z przestawieniem się na działal-
ność zgodną z zasadami turystyki zrównoważonej oraz brak funduszy i zaplecza organi-
zacyjno-edukacyjnego. Inwestycje w specjalistyczne urządzenia lub rozwiązania techno-
logiczne, szkolenia kadry, promowanie podejścia ekologicznego czy też koszty związane 
z ochroną i krzewieniem kultury lokalnej mogą stanowić istotną pozycję w bilansie przed-
siębiorcy. Szczególnie dla firm sektora MŚP może to być bariera nie do przeskoczenia. 
Warto jednak pamiętać, iż poniesione nakłady w długim okresie przynoszą wymierne 
korzyści w sensie ekonomicznym oraz społecznym. 

Podsumowanie

Koncepcje zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej turystyki są obecne 
w świadomości przedsiębiorców i konsumentów. Troska o środowisko naturalne oraz 
oszczędność ograniczonych surowców naturalnych należą do palących problemów 
współczesnego świata, w którym koncentracja na zyskach finansowych często przy-
ćmiewa negatywne efekty zewnętrzne wynikające z działalności gospodarczej. Oby-
dwie koncepcje cieszą się coraz większą popularnością, a ich postulaty i zalecenia są 
uwzględniane w działaniach przedsiębiorstw i organizacji. Branża turystyczna stoi przed 
dylematem oraz wyzwaniem: do jakiego stopnia podporządkować się zasadom i wytycz-
nym związanym z turystyką zrównoważoną? Każde przedsiębiorstwo oraz każda or-
ganizacja stoją przed wyborem drogi działania. Pragnąc realizować założenia rozwoju 
zrównoważonego, przedsiębiorstwa napotykają zarówno na szanse wspierające rozwój, 
jak i na bariery, które ograniczają lub utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. 
Pełne zrozumienie idei turystyki zrównoważonej, jej celów oraz założeń, pozwala czer-
pać korzyści z uwzględniania tej koncepcji w strategii działania przedsiębiorstw. Jedno-
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cześnie otoczenie zewnętrzne, a konkretniej polityka państwa, może przyczynić się do 
powstania barier oraz zahamowania rozprzestrzeniania się koncepcji zrównoważonej 
turystyki. Idea ta z pewnością w kolejnych latach będzie podlegać dalszej ewolucji oraz 
stanie się bardziej popularna w branży turystycznej.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia zagadnienie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej turystyki 
z uwzględnieniem ich naczelnych celów i zasad. W artykule podjęto próbę wskazania głównych 
barier oraz szans, jakie stoją przed przedsiębiorstwami branży turystycznej, które w swej dzia-
łalności biznesowej uwzględniają zasady zrównoważonej turystyki. 
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Abstract

The article presents a concept of sustainable development and sustainable tourism, including 
its main goals and principles. The author attempts to identify key barriers and opportunities, 
faced by tourism companies, which take into account the principles of sustainable tourism in 
their business activity.

Keywords: sustainable development, sustainable tourism, tourism company
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roZwój turystyki Zrównoważonej na obsZarach 
chronionych

susTainable Tourism DevelopmenT in proTecTeD areas

Wstęp

W dziedzinie turystyki XXI w. formułuje nowe wyzwania i stwarza wiele problemów. 
Wiadomo, że podróżowanie jest dobrem dla każdego człowieka – zapewnia wypoczynek, 
pozwala oderwać się od szarości dnia powszedniego, ale intensyfikacja rozwoju turysty-
ki powoduje pewne zagrożenia. Najistotniejsze są zmiany w środowiskach intensywnie 
eksploatowanych turystycznie, prowadzące do zakłócenia równowagi w ekosystemach1. 
Z tych względów rozwój turystyki powinien podlegać różnego rodzaju ograniczeniom, 
zwłaszcza na obszarach chronionych.

Pod pojęciem obszaru chronionego należy rozumieć geograficznie wydzielony ob-
szar, który objęty jest ochroną lub specjalną formą zagospodarowania umożliwiającą 
jego ochronę. Występuje on na terenie o dużych walorach przyrodniczych, atrakcyjnym 
krajobrazie i podlega ochronie prawnej2. 

Obszary chronione, oprócz pełnienia funkcji ochronnej, służą również udostępnia-
niu zasobów i walorów środowiska przyrodniczego do celów rekreacyjnych. Tereny te 
cieszą się największym zainteresowaniem wśród turystów. Oznacza to pojawienie się 
konfliktów między nadrzędnością celów ochrony przyrody a udostępnianiem tych walo-
rów w działalności turystycznej. Rozwój turystyki na takich obszarach ma znaczny wpływ 
na postęp ekonomiczny lokalnej społeczności oraz proekologiczne ożywienie lokalnej 
gospodarki i władz samorządowych. Jedną z form turystyki przyjaznej dla środowiska 
jest ekoturystyka3, oparta na właściwych relacjach człowieka z przyrodą, organizowana 
i uprawiana z zachowaniem trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniem 
zasobów i walorów turystycznych.

1 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 11.
2 Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 1, Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju 
obszarów przyrodniczo cennych, red. T. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 9–14. 
3 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000, s. 47.
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Powiat bieszczadzki jest jednym z niewielu w Polsce, gdzie duży procent powierzch-
ni zajmują obszary chronione. Bieszczadzki Park Narodowy stanowi prawie 15% po-
wierzchni powiatu. Znacznie większy teren zajmowany jest przez trzy parki krajobrazo-
we – ponad 51%, natomiast obszary chronionego krajobrazu to ponad 31% powierzchni 
powiatu bieszczadzkiego. Obszary chronione mają wpływ na charakter i kierunek rozwo-
ju gospodarki i turystyki w powiecie4.

Celem niniejszego opracowania jest ocena skutków oddziaływania turystyki na śro-
dowisko przyrodnicze w Bieszczadzkim Parku Narodowym, a także sprawdzenie, czy 
funkcjonowanie obszarów chronionych w Bieszczadach oraz realizacja zadań ochronnych 
znajdują swoje odzwierciedlenie w podnoszeniu świadomości ekologicznej zwiedzających. 
W ramach badań przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród turystów odwiedzających 
Bieszczady. Jego wyniki pozwoliły na określenie podstawowych cech istotnych dla osią-
gnięcia kompromisu pomiędzy zachowaniem zasad ochrony przyrody a oczekiwaniami 
i potrzebami zwiedzających. Istotnym aspektem opracowania jest przedstawienie proble-
matyki dotyczącej roli walorów przyrodniczych we współczesnym świecie przy zachowaniu 
zasad zrównoważonego rozwoju. Największą grupę walorów przyrodniczych w powiecie 
bieszczadzkim stanowią walory przyrody ożywionej. Najcenniejszym z nich jest Biesz-
czadzki Park Narodowy, położony w południowo-wschodniej części powiatu.

Z uwagi na fakt, że obecnie na świecie coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
turystyka na obszarach mało zurbanizowanych i o wysokich walorach krajobrazowych, 
można sądzić, że Bieszczady będą stanowić w przyszłości cel podróży dla większej 
liczby turystów niż ma to miejsce obecnie. Czy w takiej sytuacji Bieszczady, a przede 
wszystkim Bieszczadzki Park Narodowy, mają szansę na zachowanie unikalnych walo-
rów przyrodniczych? Czy uda się w przyszłości wprowadzić harmonijny, zrównoważony 
rozwój na tym terenie?

Istota turystyki zrównoważonej 

Obecnie, kiedy turystyka jest jednym z największych sektorów gospodarki światowej, 
coraz wyraźniej widać, że jej rozwój odbywa się kosztem lokalnych gospodarek, kultur 
oraz środowiska naturalnego. Z drugiej jednak strony turystyka zarządzana w odpowied-
ni sposób wspomaga przyszły rozwój obszarów, przynosi określone korzyści (dostar-
czając środków na konserwację i utrzymanie zasobów kulturowych), jest też ważnym 
miejscem zatrudnienia ludności i źródłem dochodów wielu krajów i regionów.

Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki były istotną przesłanką powstania kon-
cepcji turystyki zrównoważonej. Jest ona częścią ogólnej idei zrównoważonego rozwo-
ju, zdefiniowanej przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju w 1987 r. jako „rozwój 
zaspokajający potrzeby współczesnych mieszkańców i gwarantujący realizację potrzeb 

4 Użytkowanie turystyczne parków narodowych, red. J. Partyka, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojców 2002, 
s. 123–125. 
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przyszłych generacji”5. Zasady te zostały przyjęte przez przedstawicieli prawie wszystkich 
krajów świata w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. 
Przełomowym wydarzeniem był rok 2002, ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Ekotury-
styki przez UNEP i Światową Organizację Turystyki (UNWTO).

Pojęcie turystyki zrównoważonej zostało opracowane w oparciu o definicję zrównoważo-
nego rozwoju. Według definicji Federacji Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody Euro-
py „turystyka zrównoważona to każda forma rozwoju, zarządzania i aktywności turystycznej, 
która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także za-
chowuje dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe od-
wiedzanych obszarów. Spełnia potrzeby obecnych turystów, jak i odwiedzanych przez nich 
regionów, jednocześnie chroniąc te regiony i zwiększając szanse ich przyszłego rozwoju”6.

Zasoby przyrodnicze stanowią bazę dla różnych form turystyki, zwłaszcza tzw. tury-
styki kwalifikowanej, krajoznawczej, rekreacji, sportów rekreacyjnych i ekstremalnych. 
Z zasobów przyrodniczych korzysta przede wszystkim turystyka wiejska, agroturysty-
ka i ekoturystyka. Głównym przedsięwzięciem Strategii Rozwoju Krajowego Produktu 
Turystycznego Polski jest tworzenie markowych produktów turystycznych, które mają 
największą szansę na odniesienie sukcesu rynkowego. Zalicza się do nich turystykę na 
terenach wiejskich, która obejmuje pobyty wypoczynkowe w atrakcyjnych przyrodniczo 
regionach, a także w uzdrowiskach. 

Aktualne główne trendy światowej turystyki, prognozowane do roku 2020, wskazują, 
że turyści większość swojej aktywności będą przeznaczali na kontakt z przyrodą, szu-
kając przy tym terenów dotychczas jeszcze nieeksplorowanych masowo. Nastąpi więc 
skupienie uwagi na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo7 (rezerwaty przyrody, 
parki narodowe i krajobrazowe)8.

Bieszczadzki Park Narodowy – ogólna charakterystyka

Bieszczady należą do najbardziej znanych przyrodniczo pasm karpackich. Stały się 
również terenem pracy licznych badaczy. Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) jest trze-
cim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce. Obejmuje dwa pasma Karpat Wschod-
nich, tj. pasmo graniczne ze Słowacją i Ukrainą, ze szczytami: Kremenarosem, Wielką 
i Małą Rawką, oraz pasmo połonin, z Połoniną Wetlińską i Caryńską oraz Tarnicą (ryc. 1). 

5 D. Zaręba, op. cit., s. 36–43.
6 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2008, s. 48–52.
7 Obszar przyrodniczo cenny – charakteryzuje się występowaniem wyjątkowych walorów przyrodniczych, 
obecnością bogatej różnorodności biologicznej, tj. organizmu, gatunku, zespołów organizmów bądź też nie-
ożywionych tworów, całych siedlisk, ekosystemów oraz krajobrazów, a także związanych z nimi zasobów na-
turalnych i  kulturowych, wyróżnionych ze względu na ich rzadkość, typowość, użyteczność, naturalność, sym-
boliczność, walor estetyczny itd. Kryteriami wydzielania obszarów przyrodniczo cennych mogą być surowce 
mineralne, energetyczne, cieki i zbiorniki wodne, gorące źródła, borowiny, klimat, piękno krajobrazu, obecność 
parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody czy obszarów chronionego krajobrazu (Zrównowa-
żony rozwój obszarów…, op. cit., s. 9–14).
8 W.W. Gaworecki, Turystyka, Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 182–194.
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Został utworzony 4 sierpnia 1973 r.9 i posiada powierzchnię 292,02 km2. Powierzchnia 
ścisłej ochrony to 184,25 km2, a częściowej – 107,77 km2. Długość szlaków turystycznych 
wynosi 245 km, a liczba odwiedzających w ciągu roku to ponad 270 tys. osób10.

Rycina 1. Położenie i obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Źródło: http://www.nicoz.republika.pl/grafika/bdpnmap.jpg [7.09.2013].

W podziale fizyczno-geograficznym obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
należy do mezoregionu Bieszczadów Zachodnich, podprowincji Zewnętrznych Karpat 
Wschodnich11. Unikatowe wartości przyrodnicze obszarów, na których położony jest 
park, oraz terenów go otaczających znalazły odzwierciedlenie w utworzeniu 27 mar-
ca 1992 r. dwóch parków krajobrazowych – Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, o po-
wierzchni 36635 ha, i Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 
46025 ha. Oba parki, położone wokół Bieszczadzkiego Parku Narodowego, tworzą ro-
dzaj organizacyjnie niezależnej od niego otuliny. Parki krajobrazowe, jak i Bieszczadzki 
Park Narodowy stanowią centralną część pierwszego na świecie trójstronnego Między-
narodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Jednym z jego istotnych zadań 
jest ochrona najcenniejszych wartości przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru.

Bieszczadzki Park Narodowy jest jednym z nielicznych w Europie obszarów górskich 
o dobrze zachowanej rodzimej florze i faunie. Lasy, zajmujące około 80% powierzchni, 

9 http://www.bdpn.pl/ [3.05.2013].
10 K. Szpara, Turystyka w parkach narodowych Karpat Polskich, [w:] Problemy ochrony przyrody, korzystania 
ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachod-
niej Ukrainy, red. J.R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego, Brzozów 2012, s. 17–34.
11 Polskie parki narodowe, red. D. Cyrul, Sport i Turystyka, Warszawa 2003, s. 59.



Rozwój turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych 21

odznaczają się wysokim stopniem naturalności, a w przypadku kilku kompleksów le-
śnych stan zachowania pozwala mówić o ich pierwotnym charakterze. Różnorodność 
biocenotyczna i gatunkowa jest bardzo wysoka. Na dużych przestrzeniach występują 
naturalne zespoły leśne, którym towarzyszą liczne zbiorowiska roślinne o charakterze 
półnaturalnym, porastające tereny dawnych wsi (tzw. bieszczadzka „kraina dolin” – cha-
rakterystyczny element, powstały na skutek prawie całkowitego wyludnienia Bieszcza-
dów po II wojnie światowej). Naturalność i swoistość szaty roślinnej i fauny BdPN wynika 
nie tylko z dobrego zachowania przyrody w przeszłości, lecz także jest efektem spon-
tanicznej renaturalizacji. Procesy sukcesyjne przebiegają nieprzerwanie od pół wieku 
w „krainie dolin” oraz na połoninach i w lasach. Podkreślają one unikatowy charakter 
tego terenu, gdyż w podobnym zakresie czasowym i przestrzennym nie występują w in-
nych obszarach górskich Europy Środkowej. 

Niezwykle bogaty jest świat zwierzęcy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który 
stanowi ostoję dla około 230 gatunków kręgowców, a wśród nich 58 gatunków ssaków 
i ponad 140 gatunków ptaków. Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym parkiem w Pol-
sce chroniącym jednocześnie wszystkie krajowe duże ssaki kopytne i drapieżniki.

Wyróżnienie Karpat Wschodnich na mapie świata, dzięki utworzonemu Rezerwatowi 
Biosfery, jako unikalnego pod względem ekologicznym i kulturowym regionu Ziemi, ma 
duże znaczenie dla tego miejsca i niesie wielki potencjał oraz długofalowe możliwości. Pol-
ska część Rezerwatu Biosfery, znajdująca się na terenach Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Do-
liny Sanu, oferuje największy zakres usług turystycznych i jest odwiedzana przez licznych 
turystów. Region ten posiada potencjał mogący zainteresować kilka różnych segmentów 
rynku turystycznego poprzez wykorzystanie różnorodności jego zasobów. Mozaika wyraź-
nie odróżniających się od siebie krajobrazów wykazuje wyższą wartość ekologiczną i kul-
turową oraz tworzy większe możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej.

Bieszczadzki Park Narodowy, jako pierwszy obszar chroniony w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej, otrzymał we wrześniu 2002 r. Certyfikat europejskiej sieci PAN 
Parks12. Niestety, w czerwcu 2009 r. zawieszono jego współpracę z siecią, a jako przy-
czynę zawieszenia certyfikatu podano brak gotowości BdPN do wdrożenia zasad doty-
czących zrównoważonego rozwoju turystyki i budowy partnerstwa lokalnego.

Bieszczady stanowią niezwykle atrakcyjny region dla turystyki pieszej, jeździectwa, 
kolarstwa górskiego, narciarstwa biegowego, jak również fotografii przyrodniczej. Prawie 
70% parku jest objęte ochroną ścisłą, a udostępnianie do zwiedzania wymaga odpowied-
niego przygotowania szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i stałego nadzoru nad 
przestrzeganiem regulaminu dla zwiedzających. Turystyka na terenie Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego oraz całego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery podporządkowa-
na jest głównemu celowi, jakim jest ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych13. 

12 W. Wojciechowski, G. Sitko, Strategia Zrównoważonej Turystyki, „PAN Parks Magazyn” 2005, nr 1, s. 10.
13 http://www.oie.bdpn/turystyka/dokumenty.asp [11.03.2013].
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Wyznaczone i dobrze oznakowane piesze szlaki turystyczne, z całym systemem punktów 
informacyjno-kasowych, deszczochronami i punktami usługowymi, dają możliwość przej-
ścia i zwiedzenia najciekawszych partii Bieszczadów bez naruszania przepisów obowiązu-
jących w parku narodowym.

Bieszczadzki Park Narodowy jest pierwszym parkiem narodowym w Polsce, który 
umożliwia konne zwiedzanie w oparciu o sieć tras turystyki konnej; jednocześnie jako 
jedyny prowadzi szkolenia przodowników górskiej turystyki jeździeckiej w oparciu o za-
chowawczą hodowlę konia huculskiego w Wołosatem. Na terenie parku szczególnie za-
lecana jest turystyka edukacyjna poprzez odbywanie głównie pieszych wędrówek połą-
czonych z poznawaniem przyrody.

W ramach operatu udostępniania parku do zwiedzania i edukacji ekologicznej – Pla-
nu Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego – wprowadzono system monitorowa-
nia natężenia ruchu turystycznego14 na poszczególnych odcinkach pieszych szlaków 
turystycznych, m.in. na Tarnicę z Wołosatego oraz na Połoninę Caryńską i Wetlińską. 
Dużym problemem jest punktowa presja turystów w miejscach odpoczynku podczas wę-
drówki. Oddziaływanie to jest widoczne przede wszystkim w najbardziej atrakcyjnych 
miejscach, tj. na przełęczach, będących skrzyżowaniami najbardziej uczęszczanych 
szlaków – Pod Tarnicą i Orłowicza, oraz na najbardziej atrakcyjnych widokowo i najwyż-
szych szczytach, takich jak: Tarnica, Mała i Wielka Rawka, Halicz, Szeroki Wierch, obie 
połoniny, Kremenaros. Monitoring skutków oddziaływania turystyki na środowisko przy-
rodnicze w obrębie szlaków pozwala na obserwację degradacji zasobów naturalnych 
i pokazuje jej kierunki oraz rozmiar.

Turystyka zrównoważona w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
w świetle przeprowadzonych badań

Metody badań

Podjęty problem badawczy został zrealizowany w oparciu o materiał empiryczny po-
zyskany przy pomocy ankiet skierowanych do turystów przebywających w Bieszczadach, 
zarówno w obiektach noclegowych, jak i na trasach turystycznych. Przeprowadzone ba-
dania dotyczyły przede wszystkim oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym, a także oceny przyjętych przez park rozwiązań 
w dziedzinie udostępniania jego obszaru do zwiedzania. 

Badania zrealizowano w sezonie letnim (sierpień–wrzesień) 2012 r. Narzędziem ba-
dawczym był kwestionariusz ankiety, który składał się z 15 pytań, w większości o cha-
rakterze zamkniętym. W badaniach wzięło udział 110 osób, przeważnie kobiety (58,2%). 
Badaniem zostali objęci turyści w wieku od 18 do 70 roku życia, przy czym najliczniej-

14 R. Prędki, Dynamika ruchu turystycznego na szlakach pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w la-
tach 2002–2003, „Roczniki Bieszczadzkie” 2004, nr 12, s. 261–282.
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sza grupa mieściła się w przedziale wiekowym 18–30 lat (63,4%), natomiast najmniej 
liczną grupę stanowili turyści w wieku 60–70 lat (9,2%). Większość badanych turystów 
pochodziła z miasta – 73,6 %. Udział turystów pod względem wykształcenia kształtował 
się następująco: podstawowe – 5,1%, zawodowe – 9,1%, średnie – 47,6%, wyższe – 
38,2%. Wszyscy respondenci spędzili co najmniej jedną noc w obiektach noclegowych 
w Bieszczadach. Należy ponadto zaznaczyć, że z uwagi na możliwość wyboru przez 
respondentów kilku odpowiedzi wartości procentowe nie sumują się do 100. Podobnie 
bezwzględna liczba odpowiedzi różni się od łącznej liczby ankietowanych osób.

Analiza wyników badań 

Atrakcyjność dzikich i opuszczonych terenów oraz same góry przyciągają zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn. W tabeli 1 przedstawiono główne motywy przyjazdu w Biesz-
czady.

Tabela 1. Motywy przyjazdu w Bieszczady

Wyszczególnienie Liczba  
respondentów Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Atrakcyjność dzikich i opuszczonych terenów

Teren górzysty

Zachęcająca reklama

Odwiedzenie znajomych

Miejscowy folklor i kultura

54

55

4

35

12

54

49

25

57

33

46

51

75

43

67

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Zdecydowanie większe różnice widoczne są przy oddziaływaniu reklamy, która głów-
nie motywuje mężczyzn (75%). Podobnie miejscowy folklor i kultura w większym stopniu 
przyciągają mężczyzn (67%) niż kobiety (33%). Z danych wynika, iż atrakcyjność gór-
skich i słabo zagospodarowanych terenów stanowi znaczący motyw przyjazdu turystów 
w Bieszczady. Jednocześnie daje się zauważyć małe znaczenie reklamy. Oznacza to, 
iż niewiele uwagi poświęca się w mediach na promocję walorów i produktów turystycz-
nych tego regionu.

W dzisiejszych czasach standard infrastruktury turystycznej odgrywa znaczącą rolę. 
Najlepszym przykładem są wyniki odpowiedzi zamieszczone w tabeli 2, które akcentują 
potrzebę poprawy standardu i jakości bazy noclegowej w Bieszczadach. Szczególną 
uwagę na ten aspekt zwracały kobiety (54%), w mniejszym stopniu mężczyźni (46%). 
Komunikacja to drugi wariant, który powinien ulec poprawie, zarówno w opinii kobiet, 
jak i mężczyzn. Na potrzebę poprawy jakości dróg wskazywali przede wszystkim męż-
czyźni – 54%.
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Tabela 2. Propozycje zmian w Bieszczadach przedstawione przez ankietowanych

Wyszczególnienie Liczba  
respondentów Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Poprawić standard bazy noclegowej

Polepszyć dostępność komunikacyjną

Zwiększyć liczbę miejsc noclegowych

Wyznaczyć nowe szlaki i ścieżki

Poprawić stan dróg

Stworzyć nowe możliwości rozrywki

Obniżyć ceny

Nic nie zmieniać

55

40

3

11

37

–

15

16

54

50

100

64

46

–

67

38

46

50

–

36

54

–

33

62

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Na propozycję obniżenia opłaty za wejście do parku wskazało 15 osób. Z kolei 16 an-
kietowanych stwierdziło, że niczego nie należy zmieniać w Bieszczadzkim Parku Na-
rodowym i jego otoczeniu. Jedynie trzy kobiety proponowały zwiększenie liczby miejsc 
noclegowych, natomiast nikt z respondentów nie zasugerował potrzeby stworzenia no-
wych możliwości rozrywki.

Kolejne pytanie dotyczyło oceny atrakcyjności turystycznej odwiedzanych miejsc. 
Najatrakcyjniejszymi terenami w Bieszczadach dla turystów okazały się najwyższe góry 
z połoninami (tab. 3).

Tabela 3. Atrakcyjność miejsc wg wskazań ankietowanych

Wyszczególnienie Liczba  
respondentów Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Najwyższe góry z połoninami

Najmniej odwiedzane przez turystów

Położone nad wodą

Bieszczadzki Park Narodowy

Ciekawe obiekty turystyczne (kolejka, cerkwie, 
kościoły)

55

25

16

17

27

53

56

37

65

74

47

44

63

35

26

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Góry z połoninami stanowiły główne atuty Bieszczadów zarówno dla kobiet (53%), 
jak i dla mężczyzn (47%). Podobne opinie dotyczyły terenów najmniej odwiedzanych 
przez turystów. Większą różnicę w odpowiedziach zauważa się przy ocenie ciekawych 
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obiektów turystycznych, które bardziej interesowały kobiety (74%) niż mężczyzn (26%). 
Natomiast tereny położone nad wodą były zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla męż-
czyzn – 63%.

W kwestii oczekiwań turystów co do najbliższej przyszłości Bieszczadów zdecydo-
wana większość badanych wypowiedziała się za zachowaniem trwałości przyrody dla 
przyszłych pokoleń. Respondenci oczekują, aby w przyszłości obszar ten nie uległ nad-
miernej zabudowie, kosztem zmniejszenia powierzchni naturalnych i urokliwych terenów. 
Ponad 95% badanych chce nadal „dzikich”, naturalnych Bieszczadów. Pozostałe osoby 
wskazały na kierunek „konsumpcyjny”, z czego 60% stanowili mężczyźni.

Na podstawie badań stwierdzono, że utrzymuje się tendencja do preferowania tu-
rystyki pieszej, rowerowej i konnej, w tym również na obszarze BdPN. Należy jednak 
zaznaczyć, że tylko nieliczna grupa respondentów była skłonna zaakceptować rozwój 
takich form aktywności jak narciarstwo zjazdowe czy paralotniarstwo, które są obecnie 
zabronione w regulaminie parku, co ilustruje poniższa tabela.

Tabela 4. Preferowane rodzaje i formy turystyki w Bieszczadach

Wyszczególnienie Liczba  
respondentów Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Piesza

Rowerowa

Rowerowa po szlakach

Konna

Edukacyjna

Samochodowa

Turystyka pobytowa

Rekreacyjna

Narciarstwo zjazdowe

Loty na lotniach

Konna na szlakach

Wędrówki na nartach

67

44

13

21

8

5

10

17

7

5

29

16

58

43

77

52

100

–

–

71

29

20

66

50

42

57

23

48

–

100

100

29

71

80

34

50

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Turystyką edukacyjną zainteresowane były jedynie kobiety, natomiast turystyką sa-
mochodową i pobytową – wyłącznie mężczyźni. Kobiety przejawiały ponadto ochotę na 
uprawianie turystyki rowerowej po szlakach (77%), rekreacyjnej (71%), konnej na szla-
kach (66%) oraz pieszej (58%). Z kolei mężczyźni preferowali loty na lotniach (80%), 
narciarstwo zjazdowe (71%) oraz turystykę rowerową (57%).
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W ocenie dostępności informacji turystycznej na terenie BdPN respondenci (60%) 
stwierdzili, że istnieje pilna potrzeba rozwoju tego rodzaju usług, tj. zwiększenia liczby 
punktów, wydłużenia czasu ich dostępności oraz podniesienia jakości obsługi. Zdaniem 
większości ankietowanych na terenie parku brakuje kompetentnych osób, które służyły-
by swoją wiedzą w dziedzinie interpretacji zasobów przyrodniczych i wyjaśniania zasad 
jej ochrony. 

Głównie kobiety (60%) opowiedziały się za podjęciem działań w kierunku poszerze-
nia oferty punktów informacji turystycznej oraz wzrostu jakości świadczonych usług. Za-
interesowanie mężczyzn zmianami w tej kwestii było mniejsze.

W ocenie jakości szlaków pieszych na terenie BdPN zaobserwowano dużą zgodność 
między odpowiedziami kobiet i mężczyzn (tab. 5). Zauważa się już świadomość faktu, 
że ruch turystyczny przyczynia się do negatywnych zmian w otoczeniu przyrodniczym 
szlaków. Niemniej jednak zdecydowana większość ankietowanych (90%) stwierdziła, 
że szlaki są dobrze utrzymane. Opinia kobiet i mężczyzn w tej kwestii była zbliżona.

Tabela 5. Stan pieszych szlaków w BdPN wg ankietowanych

Wyszczególnienie Liczba  
respondentów Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Bardzo dobrze utrzymane

Dobrze utrzymane

Rozdeptane i zaśmiecone

Nadmiernie zaśmiecone i rozdeptane

17

82

11

–

59

59

55

–

41

41

45

–

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

W ocenie skuteczności zabezpieczeń technicznych na szlakach turystycznych 
w BdPN opinie były nieznacznie zróżnicowane, bowiem 59 osób (54%) stwierdziło, że 
jest ich za mało, natomiast dla 51 osób (46%) występujące zabezpieczenia w pełni chro-
nią turystę przed ewentualnymi wypadkami i urazami. Głównie kobiety stały na stano-
wisku, że ilość zabezpieczeń jest zbyt mała, natomiast aktualnie zainstalowane dobrze 
spełniają swoją funkcję.

Zdecydowana większość respondentów (68%) nie odczuwała bezpośredniej „opieki” 
straży parku na szlakach turystycznych, przy czym w przewadze były kobiety (66%). 

Wzrasta zainteresowanie ścieżkami dydaktycznymi, ułatwiającymi zwiedzanie 
BdPN z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych materiałów, jak przewodniki, fol-
dery czy broszury (tab. 6). W większości kobiety (76%) często poznają walory przyrod-
nicze w sposób aktywny, korzystając z przewodników. Natomiast mężczyźni sięgają 
po przewodniki, ale czynią to rzadziej – 55%. Kilka osób nie natrafiło na tego rodzaju 
materiały. 
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Tabela 6. Korzystanie z przewodników po ścieżkach przyrodniczych

Wyszczególnienie Liczba  
respondentów Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Tak, ale rzadko

Tak, często

Nie

Nie spotkałem/am takich materiałów

38

41

26

5

45

76

50

60

55

24

50

40

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Zdecydowana większość badanych – aż 105 osób (95% ankietowanych) – była za 
wprowadzeniem surowych kar dla turystów nieprzestrzegających regulaminu, działa-
jących na szkodę środowiska przyrodniczego oraz zanieczyszczających park. Jedynie 
pięć osób było przeciwnych takiemu działaniu.

Zdaniem respondentów najlepszym źródłem informacji popularyzującym park jest 
punkt informacji turystycznej znajdujący się na jego terenie, a także foldery, Internet oraz 
przewodniki, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Materiały popularyzujące BdPN, z których korzystali ankietowani

Wyszczególnienie Liczba  
respondentów Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Informacja turystyczna na terenie parku

Foldery

Internet

Żadne

48

38

23

11

67

68

43

45

33

32

57

55

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Punkty informacji turystycznej w parku oraz foldery to podstawowe źródła wiedzy, 
z których korzystają przede wszystkim kobiety, natomiast mężczyźni pozyskują informa-
cje w głównej mierze z Internetu lub nie korzystają z żadnych materiałów.

W kwestii ponoszenia kosztów przez respondentów z tytułu opłat za wejście do par-
ku lub korzystanie z informacji turystycznej 57% osób było przeciwnych wprowadzaniu 
opłat. Opinia kobiet i mężczyzn była zbliżona. 

Jednym z wyróżników oceny wiedzy oraz świadomości ekologicznej respondentów było 
uzyskanie informacji na temat obecnego poziomu zanieczyszczenia środowiska w Polsce, 
a zwłaszcza zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych w przyszłości. Zdania w tej 
kwestii były podzielone. Około 33% respondentów stwierdziło, że stan środowiska w kra-
ju, także na obszarach chronionych, będzie gorszy, polepszy się lub nie nastąpią istotne 
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zmiany. Pogorszenie jakości środowiska tłumaczono m.in. zwiększonym natężeniem ru-
chu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, niską świadomością ekologiczną 
społeczeństwa, a także złą sytuacją ekonomiczną kraju oraz niskimi nakładami na rozwój 
obszarów Polski Wschodniej. Większymi optymistkami w tym zakresie okazały się kobiety 
(63%), które uważały stan środowiska za dobry i ulegający poprawie z każdym rokiem.

Dyskusja

W innych badaniach15, przeprowadzonych w 2010 r. wśród turystów przebywających 
na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 64% respondentów opowiedziało się 
za rozwojem turystyki na obszarach chronionych, 30% było temu przeciwnych, a 6% 
ankietowanych nie wyraziło w tej kwestii opinii. Zdecydowana większość respondentów 
(92%) dostrzega potrzebę nadania turystyce na obszarach chronionych trwałego i zrów-
noważonego charakteru. 

Wyniki badań ankietowych16 dotyczących oceny atrakcyjności obszarów chronionych 
Roztocza Środkowego wykazały, że ochrona środowiska jest potrzebna i ważna, nie tyl-
ko dla człowieka, ale także dla zachowania trwałości przyrody. Zdecydowana większość 
ankietowanych stwierdziła, iż rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej ma duży wpływ 
na kształtowanie krajobrazu oraz zachowanie jakości poszczególnych elementów przy-
rody. Wśród preferowanych form podróżowania na obszarach chronionych wymieniana 
była głównie turystyka piesza na szlakach turystycznych, rowerowa oraz turystyka piesza 
poza wytyczonymi szlakami. Region Roztocza Środkowego najczęściej kojarzono z róż-
norodną przyrodą i spokojnym wypoczynkiem, który jest uwarunkowany czystym powie-
trzem, malowniczymi krajobrazami oraz nieskażonym środowiskiem naturalnym. Z ba-
dań wynika również, że na obszarach chronionych Roztocza infrastruktura turystyczna 
jest słabo rozwinięta, ale widać efekty jej systematycznego rozwoju, co w konsekwencji 
może przyczynić się do zmian w środowisku przyrodniczym, nie zawsze pozytywnych.

W badaniach przeprowadzonych przez Wnuka i Ziaję wśród studentów różnych 
kierunków kilku uczelni w Polsce (1327 osób)17 większość ankietowanych stwierdza-
ła, że jednorazowo liczba turystów na szlaku turystycznym lub ścieżce dydaktycznej 
w parku narodowym nie powinna być większa niż 15-osobowa grupa z przewodnikiem. 
Respondenci negatywnie wypowiadali się na temat udostępniania szlaków turystycz-
nych o każdej porze roku, a zdewastowane szlaki nie powinny być otwarte dla turystów. 
W przypadku pytania o ruch turystyczny na terenie parku narodowego zdecydowana 
większość zgodnie wskazała na ruch pieszy, rowerowy i konny. Według ankietowanych 
każdy turysta, który będzie zwiedzał park narodowy, powinien znać zasady zachowania 

15 J. Krupa, B. Dec, Ochrona przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym a rozwój turystyki, [w:] Problemy 
ochrony przyrody…, op. cit., s. 35–58.
16 J. Krupa, K. Krupa, Ochrona przyrody i krajobrazu na Roztoczu Środkowym a rozwój turystyki, [w:] Turystyka 
na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, Białystok 2010, s. 210–229.
17 Z. Wnuk, M. Ziaja, Parki narodowe w badaniach ankietowych, [w:] Turystyka w obszarach Natura 2000, red. 
idem, Wyd. UR, Rzeszów 2007, s. 85–96.
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się na jego terenie oraz orientować się, co jest przedmiotem ochrony na danym obsza-
rze. Oczekiwania badanych podczas pobytu na terenie parku dotyczyły głównie ciszy 
i spokoju, a także nieskażonej przyrody, czystości oraz możliwości spotkania z dziko 
żyjącymi roślinami i zwierzętami. Podczas pobytu w parku narodowym respondentom 
najczęściej brakowało koszy na śmieci i toalet. 

Z kolei Prędki stwierdził, że skuteczną metodą ochrony zasobów przyrodniczych 
BdPN i ograniczenia presji zwiedzających jest stałe informowanie gości parku o celach 
funkcjonowania obszaru objętego najwyższą formą ochrony i zasadach jego udostępnia-
nia do zwiedzania18. W opinii wymienionego autora turyści mają możliwość zapoznania 
się z najważniejszymi wytycznymi „Regulaminu dla zwiedzających Bieszczadzki Park 
Narodowy”, gdyż są one prezentowane w parku, w 19 punktach ulokowanych przy wej-
ściach na szlaki piesze.

Wnioski

Na podstawie wyników badań można sformułować kilka wniosków:
1. Turyści postrzegają obszar Bieszczadów, w tym BdPN, jako cenny i wymagający cią-

głej ochrony ekosystem przyrodniczy. Zauważają też znaczną dysproporcję w stop-
niu zanieczyszczenia poszczególnych regionów kraju.

2. Reakcje i opinie zwiedzających dotyczące zakazów i nakazów obowiązujących 
w parku narodowym i na innych obszarach chronionych, a także w zakresie podej-
mowanych działań i rozwiązań w dziedzinie udostępniania tych terenów były różne. 

3. Zauważa się podstawy do osiągnięcia kompromisu pomiędzy zachowaniem zasad 
ochrony przyrody a oczekiwaniami i potrzebami zwiedzających.

4. Rozwój turystyki powinien dokonywać się na wielu płaszczyznach. Nie można bo-
wiem dbać o jej rozwój w oderwaniu od działań związanych z ochroną przyrody i śro-
dowiska, modernizacji infrastruktury technicznej oraz dbałości o szeroko pojęty kra-
jobraz kulturowy.

5. Zdecydowana większość osób odwiedzających Bieszczady była zafascynowana gó-
rami ze względu na ich „dziki” charakter oraz niski stopień urbanizacji i oczekuje trwa-
łości w tym zakresie, z myślą o przyszłych pokoleniach. W opinii badanych należy 
jednak wprowadzać ciągłe udoskonalenia (nowe szlaki), poprawiać standard bazy 
noclegowej, komunikacji i dróg. 

6. Istnieje również potrzeba rozwoju informacji turystycznej na terenie parku, bowiem 
brakuje kompetentnych osób, które służyłyby swoją wiedzą w zakresie opisu zaso-
bów przyrodniczych i wyjaśniania zasad ich ochrony. 

7. Należy dążyć do takiego modelu turystyki, który nie kolidowałby z podstawowym ce-
lem, jakim jest ochrona zasobów przyrodniczych, przy jednoczesnym organizowaniu 
turystyki w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

18 R. Prędki, Uwagi o ochronie otoczenia przyrodniczego pieszych szlaków turystycznych i zasadach zwiedza-
nia Bieszczadzkiego Parku Narodowego, [w:] Turystyka w obszarach… op. cit., s. 69–74.
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Zakończenie

Zrównoważony rozwój to system, którego głównym celem jest harmonijny rozwój 
wszystkich aspektów życia gospodarczego i społecznego obecnie oraz w przyszłości. 
W nadchodzących dekadach świat powinien coraz bardziej świadomie i zdecydowanie 
wkraczać na drogę zrównoważonego rozwoju. Czy nasz kraj podąży tą drogą? Trudno 
odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba jednak śmiało postawić tezę przeciwną ekonomi-
stom i politykom, którzy twierdzą, że na ochronę środowiska będzie nas stać dopiero 
w przyszłości, kiedy poprawi się sytuacja materialna w Polsce. Prawda jednak jest taka, 
że jeżeli nie będziemy chronić środowiska, nigdy nie będziemy bogatsi. Stąd też ochrona 
zdrowia, środowiska, a także edukacja i kultura powinny stanowić najwyższe priorytety 
w działaniu wszystkich struktur państwowych. 

Nierozerwalnie związana ze zrównoważonym rozwojem zasada trwałego, samo-
podtrzymującego się postępu wypływa z konieczności minimalizacji ujemnych skutków 
obecnej aktywności gospodarczej dla warunków życia przyszłych pokoleń. Owo zatro-
skanie o przyszłość cywilizacji wypływa z faktu, iż obecnie człowiek doszedł do granic 
bezkarnej eksploatacji nieodnawialnych bogactw mineralnych i przyrodniczych planety, 
na której żyje. Dlatego zrównoważony rozwój został uznany za jedyną szansę trwałego 
rozwoju ludzkości w XXI w. i później. Apele i deklaracje o konieczności zmiany postaw lu-
dzi wobec natury są niewystarczające. Niezbędne są konkretne działania na wszystkich 
szczeblach życia administracyjnego, społecznego i gospodarczego. Wzrost świadomo-
ści ekologicznej wśród społeczeństw wyraża się poprzez zmiany w stylu życia i określa-
nie kryteriów zachowań oraz wyboru usług i produktów konsumpcyjnych19.

Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki były istotnymi przesłankami do po-
wstania koncepcji turystyki zrównoważonej. Zrównoważony rozwój turystyki określa się 
jako postęp pozwalający na zrealizowanie potrzeb współczesnych turystów oraz regio-
nów turystycznych, który równocześnie chroni i wzmacnia możliwości przyszłych organi-
zatorów (i wytwórców) oraz konsumentów na rynku turystycznym w aspekcie ekologicz-
nym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym20.

Bieszczady to teren o wyjątkowo wysokich walorach przyrodniczych, to obszar chro-
niony, cenny dla obecnego społeczeństwa i dla przyszłych pokoleń. Na podstawie wyni-
ków przeprowadzonych badań można stwierdzić, że turyści przebywający na obszarach 
cennych pod względem przyrodniczym oczekują takiego modelu turystyki, który nie ko-
lidowałby z ochroną środowiska, nie niszczyłby głównego atutu Bieszczadów. Dlatego 
należy ciągle wprowadzać nowe udoskonalenia, prowadzić systematyczne badania oraz 
monitoring środowiska, które pozwolą właściwie chronić przyrodę i jej piękno. Jedynym 
środkiem, który pomoże zrealizować ten model działania, jest harmonijny, zrównoważo-

19 J. Krupa, B. Dec, Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Wyd. 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012, s. 15–33.
20 J. Krupa, B. Dec, Ochrona przyrody…, op. cit., s. 35–58.
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ny rozwój, we właściwych proporcjach dbający o wszelkie aspekty życia ekonomicznego, 
społecznego i ekologicznego. Zrównoważony rozwój to wielka szansa dla przyszłości 
Bieszczadów, ale to również szansa na lepsze jutro dla całego kraju i Europy.
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ocena skutków oddziaływania turystyki na środowisko przy-
rodnicze w Bieszczadzkim Parku Narodowym, jak również sprawdzenie, czy funkcjonowanie 
obszarów chronionych w Bieszczadach oraz realizacja zadań ochronnych znajdują swoje od-
zwierciedlenie w podnoszeniu świadomości ekologicznej zwiedzających. Wyniki przeprowa-
dzonych badań wskazują, że możliwy do osiągnięcia jest kompromis pomiędzy zachowaniem 
zasad ochrony przyrody a oczekiwaniami i potrzebami zwiedzających.

Słowa kluczowe: obszary chronione, turystyka zrównoważona, preferencje turystyczne

Abstract

The purpose of this article is to evaluate the effects of tourism on the natural environment in 
the Bieszczady National Park, as well as to check whether the functioning of protected areas 
in the Bieszczady Mountains and the implementation of protection is reflected in the increasing 
environmental awareness of the visitors. The results of this study indicate that it is possible to 
achieve a balance between the principles of conservation and the needs and expectations of 
the visitors.

Keywords: protected areas, sustainable tourism, tourist preferences
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edukacja turystycZno-ekologicZna uZdolnionej 
młodZieży wiejskiej jako istotny element 
Zrównoważonego roZwoju w turystyce

TourisTic-ecological eDucaTion of gifTeD rural youTh as 
a key componenT of susTainable DevelopmenT in Tourism

Podróże kształcą. Tak, ale ludzi wykształconych. 
Podróże dla nieprzygotowanych to raj dla półgłówków.

R.W. Emerson

Wstęp

Zadaniem współczesnej edukacji turystyczno-ekologicznej dzieci i młodzieży jest 
wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów, nie tylko poprzez rozbudzanie i rozwijanie 
aktywności intelektualnej czy dostarczanie rzetelnej wiedzy, ale również poprzez podej-
mowanie działań sprzyjających rozwojowi inteligencji emocjonalnej. 

Turystyka edukacyjna może pełnić szczególną rolę w rozwoju zainteresowań dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dzieci zdolnych. Ta forma nauczania sprzy-
ja bowiem kształtowaniu się postaw transgresyjnych jednostki, dzięki czemu człowiek 
może uczyć się holistycznego postrzegania i interpretowania rzeczywistości społecznej, 
kulturowej i wychowawczej. Turystyka edukacyjna w szczególny sposób sprzyja roz-
wojowi intelektualno-emocjonalnemu dzieci i młodzieży, przejawiając się w odrzucaniu 
zdezaktualizowanych pojęć i kategorii oraz przyjmowaniu nowych terminów, adekwat-
nych do poznawanej rzeczywistości.

Transgresyjny charakter doświadczeń turystycznych nadal wymaga wnikliwych ba-
dań i refleksji przedstawicieli nauk humanistycznych. Pierwszą tego typu próbę podjął 
w swoich pracach L. Turos: „Można bowiem stwierdzić, że turystyka ze swojej istoty jest 
pewną formą transgresji, gdyż polega przecież na ciągłej zmianie miejsca pobytu i kon-
takcie z coraz to innymi ludźmi, obiektami kultury, cywilizacji i przyrody”1.

1 L. Turos, Turystyka edukacyjna i transgresja, Ypsylon, Warszawa 2003, s. 7.
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Jedną z atrakcyjnych metod dydaktyczno-wychowawczych, przyczyniających się do 
budzenia u młodzieży wiejskiej motywów do podejmowania różnorodnej działalności 
transgresyjnej, przypisuje się wycieczkom, które stanowią bogate źródło przeżyć, a także 
przywołują chęć aktywnego działania. Wycieczki należą do efektywnych i lubianych przez 
dzieci i młodzież form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego. W rze-
czywistości szkolnej mają one najczęściej charakter zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
a więc jednocześnie wprowadzają, pogłębiają, rozszerzają lub utrwalają treści przyswojo-
ne podczas dotychczasowego kształcenia turystyczno-ekologicznego oraz pozwalają mło-
dzieży na przekraczanie własnych granic intelektualnych. Równocześnie uczą myślenia 
problemowego oraz – poprzez bezpośrednie zetknięcie się z otoczeniem przyrodniczym 
– wywołują u dzieci i młodzieży zaciekawienie, zaspokajają potrzebę ciekawości świata, 
nasuwają wiele pytań, dają szerokie możliwości różnorodnych doświadczeń intelektualno-
-emocjonalnych, pobudzają zainteresowania, wyrabiają właściwy stosunek do otoczenia 
i pozwalają na głębokie odczuwanie piękna przyrody. Już samo słowo „wycieczka” wywo-
łuje wśród jej uczestników pragnienie przeżycia przygody i spotkania z czymś nowym i ta-
jemniczym. Wycieczka dostarcza wychowankom wielu przeżyć i wzruszeń, a jednocześnie 
staje się konfrontacją podręcznikowej wiedzy z zastaną rzeczywistością. 

Edukacja turystyczno-ekologiczna stanowi współcześnie przedmiot zainteresowań 
różnorodnych środowisk społecznych. Można by rzec, że dziś o ekologii i turystyce roz-
prawiają wszyscy, ukazało się na ten temat mnóstwo publikacji. Również w badaniach 
socjologicznych i pedagogicznych ta problematyka zajmuje szczególne miejsce. W tych 
obszarach wiedzy pojawia się pytanie np. o świadomość ekologiczno-turystyczną dzieci 
i młodzieży, wydaje się bowiem, że cechą świadomości ekologicznej większości społe-
czeństwa polskiego jest postrzeganie zagadnień ekologicznych wyłącznie w kategoriach 
rodzajów zanieczyszczeń środowiska i ich szkodliwości dla zdrowia. Wciąż centralny 
problem stanowi tu interes człowieka. Zapomina się o aspektach związanych ze zrów-
noważonym rozwojem, wskazującym na konieczność ludzkiego dążenia do zachowania 
równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, na które składa się świat zewnętrz-
ny, a rozwojem wewnętrznym jednostki, związanym z jej zdolnościami i potrzebami. 

Znaczenia nabiera dziś taka edukacja, która potrafi regulować nasze funkcjonowanie 
we wszystkich płaszczyznach życia społecznego, kulturowego, ekonomicznego i przy-
rodniczego. Rozwój zrównoważony, w najprostszym rozumieniu, najczęściej dotyczy ze-
wnętrznego wymiaru życia człowieka, ale nie można zapominać, że sfery zewnętrznego 
i wewnętrznego funkcjonowania istoty ludzkiej są od siebie zależne i współtworzą jedną 
rzeczywistość, która – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – powinna rozwijać się w spo-
sób zrównoważony, a więc z poszanowaniem dynamiki rozwoju każdej z nich. 

Zatem zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju można przyjąć tezę, że pełnię swoje-
go życia wewnętrznego człowiek może osiągnąć jedynie wówczas, gdy nie ograniczy się 
wyłącznie do poznania otaczających go czynników biologicznych, przyrodniczych, ekono-
micznych czy psychologicznych. Znajomość tych dziedzin może stanowić jedynie podsta-
wę i przygotowanie do samorozwoju. Człowiekowi do pełni szczęścia – oprócz wody, po-
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żywienia i innych rzeczy świata materialnego – potrzebny jest również, a zapewne przede 
wszystkim, rozwój intelektualno-emocjonalny, który możemy stymulować z dużym powo-
dzeniem, wykorzystując do tego celu turystykę edukacyjną w pracy z uczniem zdolnym.

Wydaje się, że właściwa edukacja turystyczno-ekologiczna uzdolnionej młodzieży 
wiejskiej, która stanowi przedmiot zainteresowań naukowych autorki tego artykułu, jest 
istotnym elementem zrównoważonego rozwoju turystyki edukacyjnej, bowiem jak pod-
kreśla P. Tobera: „(…) Problemy ekologiczne najlepiej uświadamiają sobie i najbardziej 
się nimi interesują wykształcone warstwy społeczne”2.

Właściwa edukacja turystyczno-ekologiczna uzdolnionej młodzieży wiejskiej – wyko-
rzystująca turystykę jako narzędzie poznawcze różnych ekosystemów, w tym również 
najbliższego otoczenia, jakim jest miejsce zamieszkania – może posłużyć do budzenia 
świadomości ekologicznej i rozwinięcia wśród młodzieży zainteresowania tą problematy-
ką. Jest to przykład dobrych praktyk edukacyjnych, wyrażających się w takim obcowaniu 
z przyrodą, które może przyczynić się do zrozumienia przez młodzież wiejską koniecz-
ności ochrony środowiska, w którym żyje, rozbudzić potrzebę nauczenia się współżycia 
w tym konkretnym środowisku, ekosystemie regionalnym czy lokalnym, oraz stać się 
celem w dążeniu do budowania społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego za 
swój los i żywot przyszłych pokoleń.

Warto wyjaśnić w tym miejscu kwestię związaną z przedmiotem zainteresowań au-
torki, czyli środowiskiem wiejskim: dlaczego ta konkretna społeczność przedstawia tak 
istotną wartość badawczą? 

Otóż, wspólnota wiejska – w przekonaniu autorki – stanowi niezwykłe i specyficzne 
środowisko społeczne, które przejmuje ze swojego otoczenia elementy funkcjonującej 
w nim kultury, w postaci: norm zachowań, wartości, społecznych oczekiwań, oraz wszyst-
kie informacje dotyczące ważnych dla wspólnoty wydarzeń. Stąd mieszkańcy wsi są tak 
mocno zintegrowani ze swoim środowiskiem lokalnym. Życie wspólnoty wiejskiej stanowi 
dobry przykład społeczności zrównoważonej, zdolnej do przetrwania, którą łączą wspól-
ne problemy społeczne, jak: pielęgnowanie wartości kultury ludowej, wzajemna pomoc 
sąsiedzka w sytuacjach zagrożenia, poczucie godności i społecznej sprawiedliwości, po-
moc dla biednych. Ze względu na specyfikę obszarów wiejskich z celami na płaszczyźnie 
społecznej współgrają również cele ekologiczne, do których można zaliczyć: dążenie do 
powstrzymania degradacji ekosystemów, szacunek do ziemi i przyrody, wykorzystywanie 
w pracy rolników technik i technologii przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. 
Trudno nie zauważyć, że tak sprecyzowane priorytety na różnych płaszczyznach mają 
wyraźny, humanistyczny profil. Zrównoważony rozwój we wspólnocie wiejskiej oznacza 
zatem znalezienie harmonii między aspektem społecznym, przyrodniczym, kulturowym 
i gospodarczym w każdym ludzkim działaniu. To poszukiwanie harmonii dotyczy nie tylko 
ludzi żyjących obecnie we wspólnocie wiejskiej, ale również przyszłych pokoleń.

2 P. Tobera, Świadomość ekologiczna w perspektywie socjologicznej, [w:] Polski Uniwersytet Ludowy, red. 
B. Gołębiowski i in., Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych, Warszawa 2004, s. 33.
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Rodzaje turystyki

Istnieje wiele rodzajów turystyki, opisywanych przez wielu autorów. Każdy z nich pro-
ponuje swoją typologię ze względu na formy i przyjęte kryteria. Wskazując na aspekty 
gospodarcze i społeczne, warto podkreślić, że turystyka jest doskonałą formą wypoczyn-
ku, ale również poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił fizycznych i psychicznych 
człowieka. 

Turystyka pełni określone funkcje, czyli wywołuje różne konsekwencje w różnych ob-
szarach działalności ludzkiej. Oczekiwania wobec turystyki w pracy edukacyjnej z uzdol-
nioną młodzieżą wiejską mogą być rozbieżne ze spodziewanymi rezultatami. Niejed-
nokrotnie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sprzeczności między tym, czego 
się oczekuje, a tym, co zostało zaprezentowane. Znawcy tej tematyki wymieniają wiele 
funkcji turystyki edukacyjnej, na użytek naszych rozważań odniesiemy się tylko do wy-
branych elementów, a mianowicie edukacji ekologiczno-turystycznej w pracy z uczniem 
zdolnym, i tak wyróżnia się:3

 – Funkcję wychowawczą – odnosi się ona do roli bezpośredniego kontaktu ucznia zdol-
nego z przyrodą, życiem społecznym, kulturą i ludnością mieszkającą w miejscu jego 
pobytu. Tego typu kontakty będą wpływały i kształtowały określone cechy osobowości 
i różne umiejętności ucznia zdolnego.

 – Funkcję kształceniową – może być spełniona zarówno w sensie poznawczym, jak 
i praktycznym. Zdobywając orientację dotyczącą otaczającej rzeczywistości przy-
rodniczej, kulturowej i społecznej, uczeń zdolny będzie miał możliwość przyswajania 
pewnych umiejętności oraz nawyków, które może później wykorzystać w praktyce.

 – Funkcję edukacji kulturowej – ma wypływ na rozwój kulturalny rdzennej ludności 
i poziom jej życia, z kolei uczniowie zdolni mogą przyswajać w ten sposób różnego 
rodzaju zachowania zaobserwowane u miejscowej ludności, które pozwolą na po-
znanie nowych zjawisk, sposobów życia, podnosząc tym samym swój poziom wie-
dzy na ten temat.

 – Funkcję kształtowania świadomości ekologicznej – skupia się ona wokół potrzeby 
uświadomienia sobie przez ucznia uzdolnionego konieczności dbania o środowisko 
przyrodnicze i społeczne, które należy do ważnych zagadnień współczesnego ży-
cia. Uczestnicy doświadczenia turystycznego powinni dbać o ochronę środowiska 
i należy podejmować taką aktywność, która przyczyni się do tego, że świadomość 
ekologiczna uczestników sytuacji turystycznej będzie współgrała z postępowaniem 
zgodnym z zasadami ekologii.
Z pedagogicznego punktu widzenia edukacja turystyczno-ekologiczna w pracy 

z uczniem zdolnym mieszkającym na wsi odgrywa ważną rolę w: 
 – poznaniu i zrozumieniu podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku wiejskim,
 – zrozumieniu zależności między działalnością człowieka a środowiskiem,

3 Zob. S. Trojniel, Turystyka – pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki, „Lider” 2007, nr 7/8, s. 11–16.
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 – podkreślaniu znaczenia czystości środowiska dla jakości życia obecnych i przyszłych 
pokoleń,

 – wzbogacaniu wiedzy o środowisku i jego stanie w okolicy, regionie,
 – kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za własne środowisko, 
 – dostrzeganiu związku między stanem środowiska a jego atrakcyjnością i zdrowiem 

mieszkańców,
 – promowaniu zdrowego stylu życia. 

Za najważniejszą rolę edukacji turystycznej należy uznać rozwinięcie zainteresowań 
uczniów zdolnych, zwrócenie uwagi na problematykę środowiska przyrodniczego i jego 
związku z działalnością człowieka oraz wpływem poszczególnych osób na jego stan.

Reasumując, pobudzanie potrzeb transgresji wśród zdolnej młodzieży wiejskiej jest 
ściśle związane z takimi składnikami turystyki edukacyjnej, jak: możliwość kontaktu z tym, 
co w kulturze, życiu społecznym, środowisku przyrodniczym zwiedzanych miejsc budzi 
zdziwienie, podziw, refleksję oraz potrzebę głębszego poznania i zrozumienia specyfiki 
obserwowanej rzeczywistości. Warto podkreślić, że takie antropologiczno-aksjologiczne 
spojrzenie na rolę turystyki edukacyjnej ukazuje możliwość kierowania procesem pozna-
nia turystycznego, które przyczynia się do postrzegania obiektów kultury i przyrody oraz 
naszego w nich udziału przez pryzmat szans rozwoju własnego talentu i człowieczeństwa. 
Tak rozumiana edukacja turystyczno-ekologiczna stanowi ważny etap, w którym przygo-
towuje się młodego człowieka do uprawiania turystyki w szerszym wymiarze społecznym, 
w oparciu o niepodważalne wartości dydaktyczne, estetyczne, zdrowotne, hedonistyczne. 
To kształcenie powinno zajmować ważne miejsce w samorozwoju każdego ucznia, nie 
tylko tego zdolnego, ponieważ poprzez aktywność turystyczną dzieci i młodzież zdobywają 
nową wiedzę i umiejętności w sposób atrakcyjny oraz kształtują postawy autokreacyjne. 

Należy zatem uznać sytuacje turystyczne za czynnik sprzyjający rozwojowi aspiracji 
poznawczych i transgresyjnych w procesie samorozwoju ucznia zdolnego. Korzyści wy-
nikające z zastosowania turystyki jako określonego systemu dydaktycznego wymienia L. 
Turos, według którego uczeń ma możliwość:4

 – korzystania z różnych interesujących źródeł wiedzy,
 – łączenia indywidualnych ambicji edukacyjnych z programem wycieczki,
 – tworzenia warunków do konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką,
 – pogłębienia motywacji samokształceniowej,
 – potęgowania atrakcyjności wiadomości i doświadczeń poznawczych, które uzyska 

na wycieczce.

Rola wycieczek edukacyjnych w rozwoju ucznia zdolnego

W edukacji młodych ludzi wycieczki uznawane są za bardzo atrakcyjną formę po-
znawania świata. Poprzez wycieczki rozumiemy zorganizowane i celowe wyjścia dzieci 

4 L. Turos, Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Ypsylon, Warszawa 2001, s. 16.
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i młodzieży w środowisko społeczne czy przyrodnicze. Wycieczka jest formą działalno-
ści pobudzającą do tworzenia pojęć, dzięki którym uczniowie są zmotywowani do pracy 
umysłowej, rozwijania mowy, jak również jest źródłem wzorców postępowania. Stwarza 
ona dobre warunki do zetknięcia się uczniów z rzeczywistością i do przeprowadzenia 
wnikliwych obserwacji.

Istnieje wiele typologii poszczególnych rodzajów wycieczek. Na użytek niniejszego 
opracowania posłużymy się wybraną klasyfikacją przedstawioną przez M. Jakowicką. 
Wyróżnia ona pięć kategorii wycieczek: rozpoznawcze, poznawcze, pogłębiające, po-
równawcze i podsumowujące. 

Tabela 1. Podział wycieczek według M. Jakowickiej

Rozpoznawcza Służy poznaniu zachowań i doświadczeń ucznia w stosunku do określonych 
obiektów środowiska.

Poznawcza Jej celem jest pogłębienie lub zdobycie nowych wiadomości uczniów na dany 
temat w bezpośredniej styczności z rzeczywistością.

Pogłębiająca
Nauczyciel organizuje taką wycieczkę, jeśli podczas opracowania materiału 
z wycieczki poznawczej pojawiły się jakieś luki w wiadomościach uczniów. 
Ma ona na celu pogłębienie i utrwalenie wiedzy na dany temat.

Porównawcza Prowadzona zazwyczaj podczas końcowych zajęć cyklu dydaktycznego, 
zwłaszcza w części podsumowującej, porównawczej.

Podsumowująca Organizowana jest po zakończeniu cyklu zajęć, podczas których powstały 
wytwory uczniów, np.: prace techniczne, ilustracje, wypracowania.

Źródło: M. Jakowicka, Wzbogacenie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze środowi-
skiem, Wyd. WSP, Warszawa 1982, s. 127.

Każda wycieczka powinna mieć wyraźnie sprecyzowaną myśl przewodnią. Możemy 
wyróżnić następujące cele:
1. Poznawcze – kształtujące:

 – rozwijanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych,
 – sprzyjanie rozwojowi zainteresowań i uzdolnień,
 – kształtowanie naukowego poglądu na świat,
 – wyrabianie umiejętności obserwacji,



Edukacja turystyczno-ekologiczna uzdolnionej młodzieży wiejskiej… 39

 – stwarzanie warunków do kształcenia przyrodniczego,
 – rozbudzanie nawyków samokształcenia,
 – wzbogacanie wiadomości i umiejętności,
 – wiązanie nauki szkolnej z życiem,
 – kształtowanie dialektyczno-materialistycznych postaw poznawania świata,
 – stwarzanie sytuacji sprzyjających poglądowemu nauczaniu,
 – umożliwianie międzyprzedmiotowej korelacji wiedzy,
 – ułatwianie świadomego i aktywnego zdobywania wiedzy,
 – uczenie samodzielnego i racjonalnego myślenia i krytycyzmu.

2. Cele rekreacyjne – zdrowotne:
 – wypoczynkowy – zaspokajanie potrzeby odprężenia, spokoju i odpoczynku od co-

dziennych problemów i ograniczeń;
 – restytucyjny – odpowiadanie na potrzeby regeneracji utraconych sił psychicznych 

i fizycznych;
 – zabawowy – zaspokajanie potrzeby rozrywki i odczuwania przyjemności;
 – kondycyjny – podnoszenie sprawności fizycznej oraz jej utrzymanie;
 – sportowo-wypoczynkowy – zaspokajanie potrzeby osiągnięcia sukcesu w walce z in-

nymi lub samym sobą oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
 – poznawczo-kształtujący – wychodzenie naprzeciw potrzebom poznawania i zdoby-

wania nowych doświadczeń oraz znajomości.
3. Cele wychowawcze:

 – rozbudzanie uczuć patriotycznych, poznawanie kraju, jego środowiska przyrodnicze-
go, tradycji, zabytków kultury i historii;

 – poznawanie kultur i języków innych państw;
 – wyrabianie postawy obywatelskiej, sprowadzającej się do poszerzania wiedzy z róż-

nych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz gotowości do 
aktywnego w nim udziału;

 – uczenie dzieci i młodzieży zasad demokratycznego współdziałania;
 – wyrabianie postawy opiekuńczej;
 – upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 – przeciwdziałanie patologii społecznej;
 – poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;
 – rozwijanie tendencji do etycznych zasad współżycia, dotrzymywania słowa, prawdo-

mówności, życzliwości, uczciwości, uprzejmości;
 – wyrabianie zdolności adaptacji do nowych sytuacji i warunków5. 

Wycieczka jest najbogatszą i najbardziej atrakcyjną formą procesu nauczania–uczenia 
się. Dobrze zorganizowana, spełnia niezastąpioną rolę w procesie wychowania i kształ-

5 M. Drogosz, Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych, ABC Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2009, s. 112.
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cenia uczniów w każdym wieku. Umiejętność wykorzystania tej formy edukacji w pracy 
z uczniem zdolnym spełnia jeden z najważniejszych postulatów współczesnej edukacji, 
czyli aktywizację i zaangażowanie ucznia oraz odpowiedzialność za własną edukację. 

Edukacja turystyczna polega na wszechstronnej organizacji działalności uczniów 
oraz zapewnieniu im jak najlepszych warunków do rozwoju. Warunkiem takiego kształ-
cenia jest integracja celów, treści, metod i form różnych obszarów tematycznych, tak 
by uczniowie mogli dostrzec związki między poszczególnymi elementami poznawczymi 
rzeczy i zjawisk. Wycieczka jako forma organizacyjna w pracy z uczniem zdolnym może 
pełnić ważne funkcje we wspomaganiu zrównoważonego rozwoju samego wychowanka.

Płaszczyzny tej integracji można ująć następująco:
 – integracja dokonuje się w samym dziecku, które doświadcza, przeżywa i poznaje 

rzeczywistość we wszystkich jej aspektach: intelektualnym, emocjonalnym, motywa-
cyjnym i działaniowym, w sposób holistyczny;

 – integracja zachodzi na poziomie współpracy ucznia i nauczyciela, to znaczy że 
wspólnie konstruują oni sposób działania;

 – integracja ma miejsce na poziomie scalania ofert edukacyjnych, szkolnych  
i pozaszkolnych;

 – integracja naturalnego środowiska życia ucznia;
 – integracja wszystkich podmiotów, czyli rodziców, nauczycieli oraz uczniów, w proce-

sie edukacji.
Wycieczka jest zatem formą aktywną, podczas której dzieci pobudzają swoją do-

ciekliwość i wnikliwość, ułatwia ona uczniom zaangażowanie w procesy doświadczania 
i rozumienia otaczającego ich świata. 

W procesie dydaktycznym wycieczki szkolne mają istotne znaczenie. Ich uczestni-
cy mają możliwość bezpośredniego pogłębienia wiedzy w sposób aktywny. Wycieczka, 
która jest odpowiednio zorganizowana i metodycznie dobrze przeprowadzona (tak by 
uświadomić uczniom zadania i cele nauczania), odgrywa ogromną rolę we wzbudza-
niu zainteresowań, aktywności, przyswojeniu treści nauczania i kształtowaniu postawy 
badacza. Takie wycieczki spełniają różne zadania – powinny one zarówno zaspokajać 
różnorakie potrzeby uczniów, jak i rozszerzać ich wiedzę na różne tematy poprzez:

 – obserwację środowiska przyrodniczego,
 – zwiedzanie zabytków kultury i historii,
 – poznawanie tradycji, języka i folkloru różnych grup społecznych,
 – samoistne zdobywanie wiedzy i samodzielnie przygotowanie konkretnych zadań na 

dany temat,
 – kojarzenie faktów, twórcze myślenie czy wyciąganie wniosków,
 – zainteresowanie własnym regionem, krajem i darzenie go szacunkiem,
 – postawę aktywnego spędzania czasu,
 – rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Wycieczki mają istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Nie tylko ukazują 
wzorce postępowania czy rozwijają umiejętności zachowania się wobec innych ludzi, 
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społeczeństwa lub przyrody, ale także kształtują wśród uczestników wrażliwość estetycz-
ną, dzięki której rozwijamy zdolność przeżywania piękna i potrzeby obcowania z nim. 
Udział w wycieczce staje się niezbędnym warunkiem do tego, aby umieć przeżyć zja-
wiska i rzeczy w ich naturalnym środowisku i postaci. Uczestnictwo dzieci w doświad-
czeniu turystycznym daje im możliwość pozyskania nowych doświadczeń, przeżyć es-
tetycznych, niweluje zmęczenie i znudzenie spowodowane szkolną nauką i codzienną 
monotonią. 

Bezpośredni kontakt z przyrodą sprawia, iż jej obserwacja przez dzieci nie tylko po-
głębia ich dotychczasową wiedzę, ale i rozwija oraz wzbogaca wyobraźnię. Obcowanie 
z przyrodą budzi u małych obserwatorów zainteresowanie, radość, czy nawet miłość 
do ziemi ojczystej, patriotyzm. Niezapomniane przeżycia, jakie zapisuje ludzka pamięć 
podczas wycieczek, w przyszłości mogą wpłynąć na to, jak ukierunkują się nasze zainte-
resowania, życie społeczne, poglądy na świat, a nawet mogą przyczynić się do wybrania 
zawodu. 

Ponadto K. Denek uważa, iż wycieczki wzmacniają i rozwijają u dzieci szereg pozy-
tywnych cech osobowych, jak:

 – ciekawość świata,
 – pragnienie pogłębiania wiedzy,
 – fantazja, 
 – radość z przyrody, przygody i zabawy,
 – otwartość,
 – chęć eksperymentowania,
 – humor,
 – energia,
 – gotowość przyjmowania nowych idei,
 – poczucie godności,
 – wola uczenia się6.

Nieodparta ciekawość świata inspiruje dzieci do działania, dzięki któremu poznają 
otaczającą rzeczywistość. Aktywność dzieci i młodzieży daje szerokie możliwości nauki 
poprzez działanie. Istotne jest, by jak najwcześniej podjąć proces wspierania wychowan-
ków w tej formie rozwoju. Należy objąć uczniów powszechną edukacją i dążyć do tego, 
aby organizowane wycieczki stanowiły dobry wzorzec aktywnej i twórczej postawy, kultu-
ry współżycia z naturalnym środowiskiem, pasji krajoznawczej, wynikającej z umiłowania 
i rozumienia swojej małej ojczyzny.

Umiejętności i wiedza, które wyniesiemy z wycieczek, są dla nas ciekawsze, peł-
niejsze, i co najważniejsze: trwalsze, gdyż bazują one na naszych przeżyciach  
i doświadczeniach. Możliwość bezpośredniego kontaktu z różnymi zjawiskami przyrodni-
czymi stanowi dla dzieci inspirację do poznania otoczenia, wywołuje silne emocje, wpły-
wa na lepsze przyswajanie wiedzy i późniejsze jej wykorzystanie. Wycieczka jest jedną 

6 Ibidem, s. 20.
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z ciekawszych i realnych form kontaktu z otaczającą rzeczywistością. Jest źródłem in-
tensywnych wrażeń, potrzebnych do rozwoju abstrakcyjnego myślenia, pamięci i uwagi. 
Wycieczki wnoszą w proces edukacji wiele aspektów filozoficznych i humanistycznych. 
Za najważniejsze z nich należy uznać:

 – piękno,
 – prawdę,
 – dobro7.

Każdy z wymienionych elementów wywiera wpływ na kształtowanie się osobowości 
ucznia. Tak rozumiane walory humanistyczne wycieczek pełnią funkcje:

 – hedonistyczną,
 – zdrowotną,
 – poznawczą,
 – resocjalizacyjną,
 – estetyczną8.

Natomiast z punktu widzenia dydaktycznego wycieczki pełnią funkcje:
 – kształcącą,
 – motywacyjną.

Często to właśnie wycieczki są głównym źródłem wiedzy uczniów i podstawą kształ-
towania wartości społecznych, przekonań, poglądów, umożliwiają wychowankom formu-
łowanie i przestrzeganie kryteriów oceny zjawisk, procesów kulturowych, faktów, tech-
nicznych, społecznych i przyrodniczych. 

Należy również podkreślić, że dla nauczycieli, wychowawców wycieczki szkolne sta-
nowią doskonałe narzędzie dydaktyczno-wychowawcze, dzięki któremu mają możliwość:

 – pracy nad rozwojem obserwacyjnych zdolności swoich uczniów,
 – efektywniejszej nauki nowych pojęć dotyczących znanych obiektów i zjawisk,
 – uczenia tego, jak znaleźć związki między procesami a zjawiskami.

Zakończenie

Turystyka jest tą formą aktywności człowieka, która przyczynia się do tego, że osoby 
w niej czynnie uczestniczące osiągają wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 – korzyści społeczne: poczucie dumy i zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania, 
poczucie wspólnoty, nowe idee, wymiana kulturowa, wzrost tolerancji i zrozumienia 
dla innych kultur; 

 – korzyści dla środowiska: zachowania proekologiczne, nakłanianie do ochrony środowi-
ska, odnawianie siedlisk, ochrona i restauracja różnych form dziedzictwa kulturowego, 
poprawa infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków) 
oraz estetyki krajobrazu (poprzez budowanie nowych parków czy terenów zielonych).

7 G. Błażejczyk, Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, „Lider” 2008, nr 7/8, s. 15.
8 Ibidem, s. 15.
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Warto pamiętać, że każde dziecko rozwija się we właściwym dla siebie tempie, a jego 
rozwój jest ciągłym procesem, dostarczanie zaś wiedzy czy różnych doświadczeń przy 
pomocy turystyki edukacyjnej ma duży wpływ na rozwój poznawczy małego człowie-
ka. Nieodzowność poznawania świata przyrody, problemów ekologicznych przez dzie-
ci i młodzież oraz kształtowanie właściwych postaw wobec tych zagadnień stanowią 
niezbędny element edukacji. Teoretycy wychowania podkreślają doniosłą rolę kontaktu 
dziecka z przyrodą w prawidłowym procesie jego rozwoju intelektualno-emocjonalnego. 

Dzięki turystyce dzieci i młodzież obserwują otaczający ich świat i napotykają na róż-
ne problemy, które rodzą ich ciekawość, a z którymi nie zawsze potrafią sobie poradzić. 
Szukają więc odpowiedzi na swoje pytania i równocześnie odkrywają różne zależności 
występujące w przyrodzie. Wszystkie działania prowadzą do poznania nowych pojęć eko-
logicznych i rozwijania już poznanych. Zatem rola edukacji turystyczno-ekologicznej w pra-
cy z dziećmi i młodzieżą ma nieoceniony wpływ na ich samorozwój. Częste przebywanie 
wychowanków w środowisku naturalnym wyzwala w nich potrzebę dbałości o przyrodę, 
budzi zdolność doceniania i szanowania jej ogromnej wartości. Zasadniczy wpływ należy 
przypisać wycieczkom odbywającym się w środowisku naturalnym, które ze wzmożoną 
intensywnością oddziaływają na rozwój wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży. Edukacja 
przyrodnicza poprzez turystykę stanowi doskonałą metodę rozwijania wiedzy ekologicznej.

Zamiast podsumowania autorka przedstawia kilka konkluzji dotyczących pracy 
z uczniem zdolnym:
1. Aktywność turystyczna jest skuteczną i atrakcyjną formą organizacyjną w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej z uczniem zdolnym, a jej przeprowadzenie powinno 
przebiegać w taki sposób, aby dziecko miało możliwość obserwacji zmian zacho-
dzących w środowisku, używając wszystkich swoich zmysłów. Ważna jest zasada 
ciągłości obcowania z przyrodą.

2. Poprzez pielęgnowanie i zapoznawanie się ze zjawiskami zachodzącymi w przyro-
dzie budzimy u dzieci wrażliwość na dobro, piękno.

3. Osobowość nauczyciela odgrywa istotną rolę w edukacji turystycznej.
4. Nauczyciel powinien po wycieczce utrwalać zdobyte na niej wiadomości  

i umiejętności, odniesione wrażenia. Powinien zachęcić dzieci do odtwarzania ich 
w różnych formach ekspresji.

5. Można stwierdzić, że aktywność turystyczna, która jest odpowiednio przemyślana 
i zrealizowana, uatrakcyjnia poznawanie zjawisk przyrodniczych, wpływa na rozwój 
zainteresowań, wyobraźni i procesów myślowych dzieci i młodzieży, przyczyniając 
się do kształtowania uczuć patriotycznych czy estetycznych. Wpływa również na 
kształtowanie pozytywnych cech osobowości, takich jak: zaradność życiowa, odpo-
wiedzialność, kreatywność, koleżeńskość. 
W procesie doświadczeń turystycznych dzieci i młodzież mieszkający na wsi nabywają 

wiedzę o walorach przyrodniczych środowiska wiejskiego, potrafią docenić ich znaczenie 
i określają własny stosunek do nich, poznają istotę tych wartości w życiu człowieka i śro-
dowiska lokalnego, uczą się poszanowania przyrody i nabierają przekonania o słuszności 
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i potrzebie działań proekologicznych w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, społeczności 
lokalnej i w szerszych kręgach ponadlokalnych. Człowiek, rozwijając się w działaniu, po-
przez aktywność także się doskonali, poznaje siebie oraz obiektywną rzeczywistość. Dla-
tego nieodzownym elementem edukacji turystyczno-ekologicznej w pracy z uczniem zdol-
nym jest podejmowanie aktywności turystycznej, która pomaga w wartościowaniu działań 
podejmowanych na rzecz propagowania wartości przyrodniczych obszarów wiejskich. 

Zdaniem K. Chałas wychowanie ku wartościom, w tym wartościom przyrodniczym 
środowiska wiejskiego, powinno się koncentrować na: „Integracji wartości wiejskich 
z wartościami powszechnie uznawanymi za nieodzowne w edukacji szkolnej, łączenia 
edukacji szkolnej z edukacją środowiskową w powiązaniu ze sferą publiczną, powiąza-
niu procesu wychowania szkolnego z wychowaniem rodzinnym”9.

Dokonywanie wyborów oznacza poruszanie się w sferze wartości. Oddziaływanie na 
tę sferę jest szczególną cechą edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oznacza 
to, że mamy obowiązek przekazywać kolejnym pokoleniom wiedzę o różnych ideach, 
uczyć umiejętności wyboru, a przede wszystkim pokazać właściwą hierarchię wartości. 
Oznacza to, że nieustannie powinniśmy podejmować próby porównywania wzorców du-
chowych i różnych punków widzenia na dany problem, próby takiego edukowania, aby 
te eksperymenty mogły się zakończyć sukcesem. Wzmacnianie i uświadamianie wycho-
wankom obszaru wartości przyrodniczych ich rodzinnych terenów zamieszkania przy-
czyni się do kształtowania postawy współodpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. 
Edukacja turystyczno-ekologiczna może być porównana do szkoły życia, dzięki której 
możemy uczyć młodzież moralnej odpowiedzialności za swoją wieś, ojczyznę, a nawet 
świat. Dzisiaj coraz bardziej uświadamiamy sobie, zwłaszcza w kontekście ogromnych 
szkód wyrządzonych środowisku przyrodniczemu, że poczucie moralnej współodpowie-
dzialności powinno obejmować całą ludzkość i cały świat. Reasumując, edukacja na 
rzecz zrównoważonego rozwoju powinna być intensywnym oddziaływaniem na świado-
mość (a w konsekwencji na postawy i style życia) dzieci i młodzieży w celu umożliwienia 
im harmonijnego funkcjonowania i rozwoju we wszystkich obszarach życia społecznego, 
kulturowego, ekonomicznego i przyrodniczego. 
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Streszczenie

Wspólnota wiejska jest niezwykłą społecznością, która przejmuje ze swojego otoczenia ele-
menty funkcjonującej w nim kultury w postaci: norm zachowań, wartości, społecznych oczeki-
wań oraz wszystkie informacje dotyczące ważnych dla wspólnoty wydarzeń. Stąd mieszkańcy 
wsi tak mocno się utożsamiają i integrują ze swoim środowiskiem lokalnym. Taką zależność 
można z powodzeniem wykorzystać w edukacji ekologiczno-turystycznej uzdolnionej młodzieży 
wiejskiej, która stanowi przedmiot badań autorki. Właśnie w specyficznym środowisku, jakim 
jest wieś, nieocenioną rolę może odgrywać lepsze poznanie otoczenia, w którym ta młodzież 
żyje, poprzez turystykę. Poszerzenie zainteresowań uzdolnionej młodzieży wiejskiej o tematy-
kę związaną z ochroną praw przyrody, poznanie zasad, które nią rządzą, odkrywanie piękna ro-
dzimej okolicy, propagowanie jej walorów – to wszystko może stanowić istotny element rozwoju 
młodych ludzi i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju turystyki.

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczno-turystyczna, rozwój zdolności młodzieży wiejskiej

Abstract

A rural community is a unique place that takes over particular elements functioning in its culture 
from the surroundings in the form of standards of behaviour, values, social expectations and all 
the information concerning significant community events. Hence, villagers identify and integrate 
with their local environment to such an extent. The described dependence may be  success-
fully used in  touristic-ecological education of gifted rural youth, which is studied by the author. 
Bearing in mind that the countryside is a specific milieu, a better understanding of environment, 
in which rural youth live, via tourism can play an invaluable role. The development of interests 
among talented youth from rural areas, referring to the issues related to the protection of na-
ture and the rules that govern it, discovering the beauty of one’s native area and promoting 
its values, may constitute a significant element of the development of rural youth abilities and 
contribute to the sustainable development of tourism.

Keywords: touristic-ecological education, development of rural youth abilities
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MAGDALENA KOZIKOWSKA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Zrównoważony roZwój a turystyka w Polsce

susTainable DevelopmenT anD Tourism in polanD

Wstęp

Zasady zrównoważonego rozwoju są wpisane w strategie wszystkich dziedzin gospo-
darki, w tym także turystycznej. W Polsce istnieją podstawy rozwoju zrównoważonego 
zapisane w Konstytucji, Polityce ekologicznej państwa i innych aktach prawnych, ale 
nadal niewielka jest świadomość ekologiczna turystów, jak również społeczna świado-
mość bezpośredniej zależności między wyczerpywaniem zasobów naturalnych regionu, 
ubożeniem jego walorów a zmniejszaniem potencjału turystycznego. 

Ponadto warunki życia mieszkańców regionów atrakcyjnych turystycznie (m.in. wiel-
kość dochodów, ich źródła oraz poziom edukacji) oraz brak planów zagospodarowania 
przestrzennego determinują rozwój zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, 
który odbywa się często w sposób chaotyczny, jest podporządkowany doraźnym celom 
(szczególnie finansowym) i rzadko nawiązuje do zasad zrównoważonego rozwoju.

Geneza i definicja pojęcia „zrównoważony rozwój”

Pojęcie zrównoważonego rozwoju znane jest od kilkudziesięciu lat, ale zarówno okre-
ślenie terminu, jak i jego definicja nie zostały doprecyzowane. W dostępnej literaturze po-
jawiają się znaczeniowo zbliżone określenia, jak: „rozwój trwały”, „zrównoważony wzrost”, 
„rozwój zgodny z wymogami środowiska”, „ekorozwój”, „rozwój zintegrowany”, które jednak 
mają nieco odmienne znaczenie. W języku angielskim jest to sustainable development, 
gdzie „sustainable” oznacza «zrównoważony, jako nienaruszający równowagi ekologicz-
nej» (w odniesieniu do środowiska przyrodniczego), a także «trwały» (w aspekcie ekono-
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micznym)1, dlatego wydaje się, że najczęściej pojawiający się w polskich publikacjach ter-
min „zrównoważony rozwój” jest najtrafniejszym tłumaczeniem angielskiej wersji pojęcia.

Geneza pojęcia zrównoważonego rozwoju sięga lat 60. XX w. Pierwszą Międzyrządo-
wą Konferencję Ekspertów Naukowych UNESCO, która odbyła się w 1968 r., poświęco-
no wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju. Efektem opracowanych ustaleń była 
pierwsza na świecie konferencja, na której poruszono problemy środowiska naturalnego, 
zwołana w 1972 r. (tzw. konferencja sztokholmska). Omawiano wtedy kwestie związane 
z zanieczyszczeniami transgranicznymi oraz globalnymi, wymagającymi ponadnarodo-
wych działań, a tym samym zapoczątkowano międzynarodową współpracę w dziedzinie 
ochrony środowiska. Podczas spotkania opracowano Deklarację Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka.

W 1987 r. ukazał się raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju przy ONZ, de-
finiujący podane na wstępie pojęcie zrównoważonego rozwoju. Warto podkreślić, że 
nowa polityka zrównoważonego harmonijnego wzrostu miała polegać na uwzględnianiu 
sytuacji krajów biednych, tak żeby mogły one również spełnić wymogi ekologicznego roz-
woju. W opracowaniu przyjęto, że poziom dobrobytu osiągnięty przez naszą cywilizację 
jest możliwy do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania zasobami 
naturalnymi oraz już wytworzonymi dobrami. Modelowy sposób gospodarowania zakła-
da świadome kształtowanie właściwych relacji pomiędzy wzrostem w trzech obszarach: 
gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym. Wzrost gospodarczy powinien prowa-
dzić do zmian w obszarze społecznym, m.in. do zmniejszenia rozwarstwienia społecznego 
przez wyrównywanie szans, edukację dla wszystkich oraz przeciwdziałanie marginalizacji 
i dyskryminacji. Rozwój społeczny powoduje podniesienie świadomości obywateli również 
w zakresie ekologizacji życia (dbałości o zdrowie, rozumienia wpływu produkcji i kon-
sumpcji na stan środowiska, ochrony zasobów przyrodniczych), a co za tym idzie realne 
zainteresowanie społeczeństwa ograniczeniem degradacji środowiska przez wywieranie 
nacisków na władze różnych szczebli w celu aktywizacji działań chroniących środowisko2.

Działania Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju doprowadziły do zwołania 
w 1992 r. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, na którym opracowano jeden z najważniej-
szych dokumentów związanych ze zrównoważonym rozwojem: Agendę 213. W opraco-
waniu, które było sygnowane przez 172 państwa (w tym Polskę), zapisano krytyczne 
podsumowanie dotychczasowej polityki światowej, skutkującej pogłębieniem się przepa-
ści gospodarczej między państwami, rozszerzeniem się głodu, chorób cywilizacyjnych 
i analfabetyzmu oraz degradacją środowiska naturalnego na świecie. Jednocześnie 
określono wszechstronny plan działania dla uczestniczących w konferencji państw, który 

1 Wielki słownik angielsko-polski PWN–Oxford, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk et al., PWN i Oxford 
Press, Warszawa 2007.
2 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University 
Press, Oxford 1987.
3 Materiały konferencyjne z Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” – Szczyt Ziemi: Rio de 
Janeiro 3–14 czerwca 1992 r., Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
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miał stanowić remedium na przedstawione problemy. Zawarta w nim wizja rozwoju świa-
ta – uwzględniająca problematykę społeczną (m.in. walkę z ubóstwem, równość płci, 
prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, poprawę zdrowia, edukację dla wszystkich, dia-
log międzykulturowy), ochronę zasobów naturalnych oraz aktywne uczestnictwo w two-
rzeniu gospodarki zrównoważonej – miała być realizowana m.in. dzięki: zastosowaniu 
nowych metod edukacji, wykorzystania surowców i gospodarowania odpadami czy ak-
tów prawnych chroniących zasoby naturalne o zasięgu ponadnarodowym. Ideą Agendy 
21 było podkreślenie, że w procesie dążenia do modelu zrównoważonego rozwoju wy-
magane są zróżnicowane i zintegrowane działania międzynarodowe w poszczególnych 
regionach świata, w trzech podstawowych obszarach. Rozwój w obszarze gospodarki 
obejmuje osiągnięcie długookresowego wzrostu oraz równomiernego podziału korzyści 
przy udziale wszystkich społeczności, co wymaga zmian w powiązanych ze sobą świa-
towych systemach gospodarczych. Rozwój społeczny powinien z jednej strony odpowia-
dać na zapotrzebowanie w dziedzinie dostępu do niezbędnych dla życia dóbr, jakimi są: 
woda, energia oraz opieka zdrowotna, z drugiej strony zabezpieczać różnorodność oraz 
bogactwo kulturowe i społeczne. W celu ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia 
ich rabunkowej eksploatacji istotne jest opracowanie nie tylko ekonomicznych rozwiązań 
ograniczających lub eliminujących czynniki degradacji środowiska, ale także prioryteto-
wej ścieżki postępowania przy ich wdrażaniu.

W 2000 r. podczas Szczytu Milenijnego Organizacji Narodów Zjednoczonych zdefi-
niowano szczegółowe Milenijne Cele Rozwoju, które miały zostać osiągnięte do 2015 r. 
W sferze społecznej założono: zmniejszenie o połowę liczby ludzi, których dochód nie 
przekracza jednego dolara dziennie, zapewnienie wszystkim możliwości ukończenia peł-
nego cyklu nauki na poziomie podstawowym, wyeliminowanie do 2015 r. nierównego do-
stępu płci do wszystkich szczebli edukacji oraz awansu społecznego, zmniejszenie o 2/3 
wskaźnika umieralności dzieci w wieku do pięciu lat, obniżenie wskaźnika umieralności 
matek przez poprawienie opieki zdrowotnej, ograniczenie rozprzestrzeniania się cho-
rób epidemiologicznych (AIDS, malarii), zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawio-
nych dostępu do czystej wody pitnej. W obszarze środowiskowym przyjęto konieczność 
uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju oraz metod ograniczających degradację 
zasobów środowiska naturalnego w krajowych strategiach. Jednakże najistotniejszym 
przesłaniem spotkania było stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz 
rozwoju, co miało oznaczać przejście od formułowania teorii do działań praktycznych4. 

Na kolejnym Światowym Szczycie Ziemi, który odbył się 2002 r. w Johannesburgu, 
podsumowano 10-letni okres globalnych zmian oraz zaproponowano konkretne działa-
nia służące zarówno poprawie warunków życia ludzi, jak i ochronie zasobów natural-
nych na świecie. Wypracowano wspólne decyzje również w nowych dziedzinach, m.in. 
postanowienie o konieczności ograniczenia do 2012 r. emisji gazów cieplarnianych do 

4 K.A. Annan, Millennium Report of the Secretary General: „We the peoples: the role of the United Nations in 
the 21st century”, United Nations Department of Public Information, New York 2000.
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atmosfery o 5,2%5. Ustalenia szczytu stały się podstawą do zawiązania nowych form 
partnerstwa, których zadaniem miało być angażowanie w realizację koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju nie tylko instytucji rządowych, ale także społeczeństw.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju

Terminem „zrównoważony rozwój” określa się «proces mający na celu zaspokojenie 
aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych 
dążeń następnym pokoleniom»6. Definicja ta została sformułowana w 1987 r. w Raporcie 
Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju „Nasza Wspólna Przyszłość”. W raporcie 
określono wizję rozwoju świata, w której uwzględniono rozwój populacji ludzkiej i gospoda-
rowanie zasobami naturalnymi Ziemi, oraz podjęto kwestię minimalizowania różnic w roz-
woju gospodarczym regionów. W międzynarodowych źródłach funkcja koncepcji susta-
inable development polega nie na gwarantowanym wzroście wskaźników rozwoju polityki 
społecznej, ekonomicznej, ochrony środowiska, występującym niezależnie od siebie, ale 
na ich zharmonizowanym (zrównoważonym) procesie rozwoju w ścisłej korelacji7. W nieco 
innym ujęciu idea koncepcji zrównoważonego rozwoju jest nową filozofią rozwoju, w której 
prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej odbywa się w harmonii ze środowiskiem 
i w taki sposób, aby nie powodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju dotyczy całej błękitnej planety, ale warto zauwa-
żyć, że ogromne dysproporcje w rozwoju gospodarczym świata uniemożliwiają krajom 
biednym – mającym problem z zapewnieniem obywatelom podstawowych warunków 
egzystencji – podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska, właściwego wykorzysta-
nia zasobów naturalnych i zabezpieczenia ich przed degradacją, edukacji ekologicznej, 
profilaktyki przez propagowanie zdrowego stylu życia i roli wypoczynku w codziennym 
funkcjonowaniu. Jednocześnie zmniejszyła się ilość środków finansowych przeznaczo-
nych na pomoc krajom najbiedniejszym. W 2012 r. kraje rozwinięte przekazały krajom 
rozwijającym się o 4% mniejsze środki finansowe w stosunku do 2011 r., w którym od-
notowano już 2% zmniejszenie środków pomocowych w stosunku do roku 20108. Niski 
poziom życia i nierówności w sferze społecznej powodują, że społeczeństwa rozwijające 
się realizują przede wszystkim podstawowe potrzeby egzystencjalne związane z wyży-
wieniem, schronieniem i poczuciem bezpieczeństwa. W tej sytuacji inne potrzeby, w tym 
związane z wypoczynkiem, samorealizacją, potrzebą wiedzy, nie występują lub są za-
spokajane w ograniczonym zakresie. 

Wszystkie działania wynikające z ustaleń i decyzji światowych szczytów były i nadal 
są monitorowane, a analizy zostają przedstawiane w corocznych raportach. Rezultaty 

5 http://www.un.org/jsummit/html/documents/documents.html [15.07.2013].
6 http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-roz-
woj/ [15.07.2013].
7 J. Ciechanowicz, Międzynarodowe Prawo Ochrony Środowiska, PWN, Warszawa 1999.
8 http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2458&wid=34 [14.07.2013].
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podjętych działań w zakresie postanowień Szczytu Milenijnego wskazują, że wiele celów 
nie ma szans na realizację w założonej perspektywie czasowej (do 2015 r.). W Raporcie 
o Milenijnych Celach Rozwoju na 2013 r. podkreślono, że w latach 2000–2010 spadły 
wskaźniki umieralności na choroby epidemiologiczne, poprawiła się sytuacja w obszarze 
opieki zdrowotnej oraz warunków egzystencji (dostęp do wody, urządzeń sanitarnych, 
ograniczenie głodu), nadal jednak obserwuje się ogromne nierówności w dostępie do 
wytworzonych dóbr zarówno pomiędzy regionami na świecie, jak i w poszczególnych pań-
stwach. W raporcie również odnotowano, że zasoby świata stale zmniejszają się i ulega-
ją degradacji9. W wielu regionach kolejne powierzchnie są wylesiane z przeznaczeniem 
na uprawy rolne lub zabudowę, giną gatunki zwierząt i ryb, a nadal nie wprowadzono 
spójnych działań niwelujących negatywne skutki zmian klimatycznych. Przykładem może 
być nieratyfikowanie przez część państw porozumienia dotyczącego obniżenia emisji tzw. 
gazów cieplarnianych (protokół z Kioto, 1997 r.). W efekcie braku stosownych działań od 
roku 1990 do 2010 na świecie nastąpił wzrost emisji CO2 o 49%10 (tab. 1).

Tabela 1. Emisja CO2 przy spalaniu paliw (w mln ton)

KRAJ 1995 2000 2005 2010

Argentyna 118,0 139,0 151,0  170,2 

Brazylia 240,4 303,5 322,5 387,7 

Chile 38,9 52,5 58,2 69,7 

Chiny 2 986,1 3 037,3 5 062,4 7 217,1 

Dania 58,0 50,6 48,3 47,0 

Egipt 83,1 101,3 152,6 177,6 

Francja 353,8 376,9 388,4 357,8 

Grecja 75,8 87,4 95,0 84,3 

Hiszpania 232,7 283,9 339,4 268,3 

Indie 776,6 972,5 1 164,8 1 625,8 

Indonezja 214,4 272,9 335,7 410,9 

Irlandia 32,3 40,9 43,6 38,7 

Izrael 46,3 55,2 58,7 68,1 

Japonia 1 147,9 1 184,0 1 220,7 1 143,1 

Korea Południowa 358,6 437,7 469,1 563,1 

Meksyk 296,6 349,3 385,5 416,9 

Niemcy 867,8 825,0 809,0 761,6 

Norwegia 32,8 33,5 36,3 39,2 

9 United Nations Department of Economic and Social Affairs, The Millennium Development Goals Report, New 
York 2013.
10 http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget [14.07.2013].
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KRAJ 1995 2000 2005 2010

Polska 331,1 290,9 292,9 305,1 

Republika Południowej Afryki 274,5 296,7 329,2 346,8 

Rosja 1 574,5 1 505,5 1 516,2 1 581,4 

Stany Zjednoczone 5 138,7 5 698,1 5 771,7 5 368,6 

Szwecja 57,5 52,8 50,3 47,6 

Turcja 152,7 200,6 216,4 265,9 

Ukraina 392,8 292,0 305,6 266,6 

Węgry 57,3 54,2 56,4 48,9 

Wielka Brytania 516,6 524,3 533,0 483,5 

Włochy 409,4 426,0 460,8 398,5 

ŚWIAT 21 843,8 23 509,1 27 187,4 30 276,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: GUS, Stan i Ochrona Środowiska, [w:] Rocznik 
Statystyki Międzynarodowej, red. H. Dmochowska et al., Zakład Wyd. Statystycznych, Warszawa 2012.

Na 51 państw świata wymienionych w statystykach GUS 19 krajów (w tym Polska) 
zmniejszyło emisję CO2 przy spalaniu paliw w ciągu ostatnich 18 lat. Pozostałe państwa 
zwiększyły emisję tego gazu, przy czym Indie, Chiny, Egipt i Indonezja – nawet ponad 
dwukrotnie. Największy udział w emisji CO2 – przekraczający milion ton rocznie – mają: 
Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Rosja i Japonia. 

Kwestie zrównoważonego rozwoju mają szczególne znaczenie w okresie kryzysu 
gospodarczego, kiedy relacje pomiędzy uczestnikami rynku są wyraźnie zachwiane za-
równo w obszarze międzynarodowym, jak i w poszczególnych krajach. Dlatego zrów-
noważony wzrost jest jednym z priorytetów w nowym, długookresowym programie spo-
łeczno-gospodarczym Unii Europejskiej – Strategia Europa 202011. Jest on również ujęty 
w polskiej strategii rozwoju kraju, w szczególności w Strategii innowacyjności i efektyw-
ności gospodarki, za której przygotowanie odpowiada Minister Gospodarki. 

W polskim prawodawstwie rozwój zrównoważony, zdefiniowany w Ustawie z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozumie się jako: „rozwój społeczno-gospo-
darczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawo-
wych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego po-
kolenia, jak i przyszłych pokoleń”12.

Bardzo istotny wydaje się rozwój w sferze edukacji, dzięki której istnieje szansa na 
poprawienie wskaźników gospodarczych krajów, a co za tym idzie wzrost świadomości 

11 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajo-
wy Program Reform, Warszawa 2010.
12 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
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obywateli w zakresie udziału w podziale wytworzonych dóbr, a w efekcie wprowadzenie 
w życie filozofii zrównoważonego rozwoju. W 2002 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych ustanowiło lata 2005–2014 Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, 
nazywaną później także Dekadą Zmiany. Jej zadaniem jest propagowanie odpowiedzial-
nych zachowań, inspirowanie krytycznego i twórczego myślenia, pozwalającego znaleźć 
rozwiązanie problemów uniemożliwiające trwały rozwój. Podczas Szczytu ONZ w 2010 r., 
w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, za podstawowy warunek postępu we wszystkich 
dziedzinach ludzkiego życia uznano edukację, co zostało zaprezentowane w raporcie pro-
gramu „Edukacja dla Wszystkich” (Education for All Global Monitoring Report)13.

Rozwój turystyki w Polsce

Od czasów średniowiecza rozwój turystyki w Polsce, podobnie jak na świecie, był 
związany przede wszystkim z migracjami o charakterze religijnym, handlowym, leczni-
czym oraz podróżami dyplomatycznymi. Z czasem wzrosła rola podróży poznawczych, 
połączonych z działalnością naukową i wyjazdami do ośrodków uniwersyteckich. Była 
to jednak turystyka elitarna, dostępna dla zamożnych warstw społecznych. Na przeło-
mie wieku XIX i XX w Polsce nastąpił rozwój turystyki poznawczej (związanej z patrioty-
zmem i poszukiwaniem tożsamości narodowej), kwalifikowanej (turystyki górskiej) oraz 
wypoczynkowej (uzdrowiskowo-letniskowej); powstały pierwsze organizacje turystyczne: 
Towarzystwo Tatrzańskie (1873 r.) i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906 r.), które 
działały na rzecz ochrony środowiska, popularyzacji wiedzy o górach oraz tworzenia wa-
runków do uprawiania turystyki przez zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich.

Dynamiczny rozwój przemysłu związanego z postępującą urbanizacją oraz powsta-
nie realnego czasu wolnego wywołały społeczną potrzebę wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania. Jednocześnie podniesienie poziomu życia i popularyzacja turystyki dały 
możliwości realizacji różnych jej rodzajów14. 

Szczególnym czynnikiem, który wpłynął na upowszechnienie podróży turystycznych, 
był rozwój taniego i masowego środka transportu – kolei. Wzrost liczby turystów począt-
kowo dotyczył miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowych na obszarach górskich 
i nadmorskich, ale również w miejscowościach letniskowych wokół większych miast. 
Zwiększona mobilność turystów wpłynęła również na wzrost zagranicznego ruchu tury-
stycznego. W efekcie pod koniec lat 30. w ruchu wycieczkowym w Polsce brało udział od 
dwóch do trzech mln osób rocznie, natomiast w ruchu uzdrowiskowo-letniskowym – ok. 
650 tys. osób15. Jednocześnie z dostępnością komunikacyjną obszarów atrakcyjnych 
turystycznie nastąpił rozwój infrastruktury – przede wszystkim obiektów zakwaterowania 
(hotele, pensjonaty, domy letniskowe o coraz wyższym standardzie) oraz gastronomicz-

13 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/ [14.07.2013].
14 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Wyd. PWE, Warszawa 2002.
15 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa 1978.
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nych (zajazdy, restauracje, kawiarnie), ale również towarzyszących (kolejki linowe na 
Kasprowy Wierch, Gubałówkę i Górę Parkową w Krynicy).

W okresie powojennym rozwój turystyki w Polsce został wpisany w planową politykę, 
powołano odpowiednie struktury państwowe zajmujące się jej realizacją, wznowiły dzia-
łalność oraz powstały nowe organizacje turystyczne, zrzeszające coraz większą liczbę 
członków. Jednocześnie nastąpił dynamiczny rozwój bazy turystycznej i polepszenie jej 
dostępności, co poszerzyło możliwości realizacji różnych rodzajów turystyki przez coraz 
szersze kręgi społeczne. Stały wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny spowodowały 
przewartościowanie potrzeb i zwiększenie zainteresowania niedostępnymi wcześniej do-
brami uznawanymi za luksusowe i elitarne, które z upływem czasu stały się dobrami pod-
stawowymi i masowymi16. Rosnący z roku na rok ruch turystyczny w określonym czasie 
(przypadającym najczęściej na trzy miesiące sezonu letniego), koncentrujący się na ob-
szarach atrakcyjnych, powoduje przekroczenie pojemności obiektów i urządzeń turystycz-
nych (zatłoczone plaże, kolejki do obiektów gastronomicznych, miejsc zwiedzania) oraz 
wytworzenie dużej ilości usług o bardzo różnym poziomie jakości. Ponadto zapewnienie 
rzeszom ludzi czasu wolnego od pracy stało się istotnym warunkiem powstania zjawiska 
turystyki masowej, które można definiować zarówno w aspekcie ilościowym (miliony ludzi 
realizujących podróże turystyczne) i jakościowym (oferta najbardziej popularnych, kon-
wencjonalnych produktów turystycznych).

Turystykę masową, komercyjną charakteryzują podróże w dużych grupach, brak pry-
watności, ciągły pośpiech w realizacji kolejnych punktów programu wyjazdu, pasywne 
uczestnictwo w zwiedzaniu, powierzchowna wiedza krajoznawcza, brak rzeczywistego 
kontaktu z kulturą odwiedzanego miejsca17. Jednocześnie jest to tańsza forma podróży 
niż organizowana indywidualnie i najczęstsza forma wypoczynku. Do turystyki masowej 
zalicza się m.in. wyjazdy na duże imprezy sportowe, festiwale, targi turystyczne, piel-
grzymki do miejsc kultu religijnego.

Problemem turystyki masowej jest duży, najczęściej negatywny wpływ na środowi-
sko geograficzne (kulturowe i przyrodnicze), przejawiający się powstawaniem odpadów 
i zanieczyszczeń, zaburzeniami w krajobrazie, erozją, pojawianiem się zniekształconych 
relacji pomiędzy społecznością zamieszkującą tereny atrakcyjne turystycznie oraz tury-
stami, rozbudowaną infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną itp.

Turystyka w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Na przełomie XIX i XX w. ludzie zaczęli zauważać zmiany w otaczającym środowisku, 
które wywołali swoją działalnością. Wymieranie gatunków zwierząt, zanikanie natural-
nych krajobrazów spowodowane przekształcaniem środowiska, zmniejszanie powierzch-
ni naturalnych kompleksów leśnych stało się podstawą do pewnego przewartościowania 

16 W.W. Gaworecki, Turystyka, Wyd. PWE, Warszawa 1998.
17 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace habilitacyjne, 24, 
Wyd. AE, Poznań 2006.
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w myśleniu o środowisku naturalnym, z czego wynikła potrzeba ochrony jego elementów. 
W efekcie troski o zasoby środowiska powstały parki narodowe, rezerwaty i inne formy 
ochrony przyrody, które stały się podstawą potencjału turystycznego regionów.

Od lat 70. XX w., kiedy został powołany przez ONZ Program Środowiskowy Narodów 
Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP), zainicjowano wiele 
działań, których efektem stała się m.in. jednolita polityka ekologiczna Wspólnoty Euro-
pejskiej. Światowy system ochrony środowiska i wspierania polityki ekorozwoju, a wła-
ściwie rozwoju ekologicznego, opiera się na postanowieniach zawartych w dokumentach 
międzynarodowych, przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Uchwalone 
w ramach konferencji dokumenty (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu, Agenda 21 – zestawienie celów, zaleceń i kierunków działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w XXI w., Konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej, 
Deklaracja dotycząca kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów) określają podsta-
wowe zasady polityki społeczno-gospodarczej, uwzględniające ochronę środowiska oraz 
przewidujące działania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym prowadzone w celu 
koordynacji wysiłków rozwiązywania problemów światowej ekologii i polityki rozwoju. 

Pojawiające się nowe określenie „ekorozwój” jest bardzo zbliżone znaczeniowo do po-
jęcia „rozwój zrównoważony”. Według autorów encyklopedii PWN oznacza ono „proces 
długotrwałego, permanentnego i samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego, do-
konującego się z uwzględnieniem ochrony środowiska, powodowany dbałością o spra-
wiedliwość międzygeneracyjną”18. Z definicji wynika, że rozwój społeczno-gospodarczy 
powinien być podporządkowany zasadom ochrony środowiska naturalnego i racjonalnemu 
wykorzystywaniu zasobów naturalnych w celu zachowania zasobów środowiska w stanie 
niezagrażającym możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Istotne jest pod-
kreślenie roli środowiska, jako nieodłącznej części procesów rozwojowych, oraz ograni-
czenie lub wyeliminowanie modeli produkcji i konsumpcji, które mogą zakłócić te procesy.

Dążenie do prowadzenia polityki ekorozwoju ujęte jest w dokumentach stanowiących 
podstawę polskiego systemu prawnego. W Konstytucji RP zapisano, że Rzeczpospolita 
Polska „zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”19, 
jak również że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które po-
przez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym oby-
watelom i przyszłym pokoleniom20. 

Polityka ekorozwoju dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki, w tym także turystyki. 
Działania światowych organizacji turystycznych, instytucji państwowych i pozarządo-
wych organizacji ekologicznych mają istotny wpływ na rynek turystyczny. Nowe potrzeby 
i oczekiwania turystów są podstawą do tworzenia ofert produktów turystycznych zgod-
nych z zasadami ekorozwoju. 

18 Encyklopedia PWN Biznes, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3897021 [20.07.2013].
19 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r., art. 5.
20 Ibidem, art. 74.
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Wprowadzenie przez przemysł turystyczny strategii zrównoważonego rozwoju do tu-
rystyki spowodowało powstanie koncepcji turystyki zrównoważonej, która została zdefi-
niowana w Karcie Turystyki Zrównoważonej (Charter for Sustainable Tourism) podczas 
Światowej Konferencji na temat zrównoważonej turystyki w 1995 r. 

W literaturze określenia „zrównoważony rozwój” w odniesieniu do turystyki oraz 
„zrównoważona turystyka” bardzo często występują zamiennie, a towarzyszą im bardzo 
zbliżone sformułowania i dlatego wskazane jest doprecyzowanie definicji wymienionych 
terminów, ponieważ nie są one tożsame21. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki, która coraz częściej pojawia się 
w litera turze, jest wynikiem poszukiwania powiązań pomiędzy czynnikami gospodarczo-
-ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi determinującymi ten rozwój z zachowa-
niem równowagi pomiędzy wskaźnikami wzrostu każdego z nich22. Realizując koncepcję 
zrównoważonego rozwoju turystyki, należy odnieść ją do konkretnego obszaru o okre-
ślonym potencjale turystycznym (walory środowiska przyrodniczego, istniejące zagospo-
darowanie, dostępność komunikacyjna obszaru) i wykonać prace studialne dla danego 
przypadku zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem za-
sad ochrony środowiska i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz przewidywanej 
wielkości ruchu turystyczno-rekreacyjnego. Tym samym jest to koncepcja zrównoważo-
nego zarządzania turystyką w regionie.

Natomiast pojęcie turystyki zrównoważonej jest określeniem dla takich rodzajów tu-
rystyki, które są realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Turystyka 
zrównoważona jest również utożsamiana z turystyką alternatywną. Jest to termin, który 
powstał w związku z obserwowanym negatywnym wpływem turystyki na środowisko już 
w latach 70. XX w. Turystyka alternatywna, jako przeciwstawna do turystyki masowej 
(powszechnej), może jedynie w minimalnym stopniu ingerować w środowisko przyrod-
nicze, powinna zapewniać odpowiedni kontakt z naturą i kulturą społeczności lokalnej, 
a także przeciwstawiać się komercji w turystyce23. 

Pojęciem o węższym zakresie jest termin „ekoturystyka”, który stanowi podstawę kon-
cepcji turystyki zrównoważonej. Pomimo że rok 2002 został ogłoszony Międzynarodowym 
Rokiem Ekoturystyki przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNEP) i Światową Organizację Turystyki (UNWTO), a podczas międzynarodowej konfe-
rencji w mieście Quebec w Kanadzie sformułowano w 2002 r. Deklarację o Ekoturystyce 
z Quebecu (Quebec Declaration on Ecotourism), do dziś to pojęcie nie ma jednoznacznej 

21 W literaturze przedmiotu stosowanych jest wiele synonimów pojęcia: turystyka inteligentna, odpowiednia, 
odpowiedzialna, zielona, miękka, przyrodnicza, eko- i agroturystyka.
22 A. Niezgoda, Uwarunkowania i możliwości zachowania środowiska przyrodniczego na obszarze recepcji 
turystycznej, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bo-
siacki, Poznań 2006.
23 A. Szwichtenberg, Ekoturystyka, turystyka alternatywna – nowe pojęcia w geografii turyzmu, „Turyzm” 1993, 
t. 3, z. 2.
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definicji, o czym świadczy wiele różnorodnych określeń znaczenia tego terminu zarówno 
w literaturze polskiej, jak i obcojęzycznej24.

Jedna z definicji opiera ekoturystykę na świadomości ekologicznej, która kształtuje 
postawę człowieka, determinuje jego wybory, potrzeby, motywacje i z której wynika:

 – rozumienie zagrożeń antropogenicznych dla środowiska przyrodniczego i potrzeby 
jego ochrony,

 – zainteresowanie profilaktyką zdrowotną – wybór aktywnych rodzajów turystyki,
 – potrzeba doznań – nastawienie na autentyczne przeżycia i wrażenia podczas podró-

ży turystycznej, a nie „zaliczanie” kolejnych atrakcji turystycznych,
 – zmiana stylu życia – poszukiwanie nowych form podróżowania turystycznego: pieszo 

lub z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (rower, koń), wykorzystanie 
prostej bazy zagospodarowania turystycznego (namiot na polu biwakowym, kuchnia 
turystyczna) i rekreacyjnego (wyznaczony plac do gier),

 – poczucie harmonii wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju regionu – zain-
teresowanie miejscami o małym ruchu turystycznym, obszarami przyrodniczo cenny-
mi i chronionymi, wspieranie działań lokalnych społeczności25.
Ekoturystyka nie jest właściwie rodzajem turystyki, ale filozofią podróżowania tury-

stycznego, w którym turysta świadomie minimalizuje swoją ingerencję w środowisko 
przyrodnicze i kulturowe odwiedzanego obszaru oraz przejawia dużą aktywność po-
znawczą otaczającego świata. Koncepcja ekoturystyki wymaga również od podróżują-
cego pewnego wysiłku związanego z rodzajem i poziomem jego aktywności oraz organi-
zacją wyjazdu i pobytu turystycznego.

Ekoturystyka jako forma podróży turystycznej (pobytu) jest kierowana do turysty indy-
widualnego i, oferując pobyt w miejscach o małym ruchu turystycznym, jest z założenia 
turystyką niszową. Dlatego istotna jest również pewnego rodzaju filozofia organizacji po-
bytu ekoturysty, dzięki której mieszkańcy uzyskują większe dochody, angażują się w usługi 
turystyczne oraz podnoszą swoją świadomość ekologiczną, region rozwija się poprzez 
nowe inwestycje techniczne, infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, ale również wykorzy-
stanie istniejącej bazy, a środowisko przyrodnicze i kulturowe podlega ochronie biernej lub 
czynnej dzięki przeznaczaniu wpływów z turystyki na tworzenie i utrzymywanie różnych 
form ochrony przyrody, a także eliminowanie i ograniczanie negatywnych skutków pobytu 
turystów (np. usuwanie odpadów i zanieczyszczeń); jednocześnie nie dochodzi do przein-
westowania w regionie i przekształcenia turystyki alternatywnej w turystykę masową.

Turystyka zrównoważona (alternatywna) obejmuje: turystykę przygodową, kwalifikowa-
ną, wypoczynkową i agroturystykę, które spełniają założenia koncepcji zrównoważonego 
rozwoju w aspekcie organizacyjnym oraz ekoturystyki w odniesieniu do uczestnika – od-
biorcy oferty turystycznej (ryc. 1).

24 M. Durydiwka, A. Kowalczyk, S. Kulczyk, Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”, [w:] Turystyka 
zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
25 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2008.
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Rycina 1. Powiązania rodzajów turystyki w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Źródło: Opracowanie na podstawie: D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2008.

Przedstawione powyżej definicje zrównoważonego rozwoju turystyki, turystyki zrów-
noważonej oraz koncepcji ekoturystyki w wystarczającym stopniu odpowiadają na po-
trzebę usystematyzowania terminologii i wydaje się, że nie ma potrzeby dodawania no-
wych pojęć określających intencje w nich zawarte. 

Możliwości realizacji turystyki zrównoważonej w Polsce

Możliwości realizacji różnych rodzajów turystyki zależą od występujących na danym 
obszarze walorów turystycznych, obejmujących: wartości środowiska przyrodniczego 
(szata roślinna, fauna), istniejącego zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego 
(baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca) oraz dostępności komunikacyjnej ob-
szaru atrakcyjnego turystycznie26.

Zgodnie z definicją czynniki warunkujące realizację turystyki zrównoważonej oraz 
koncepcję ekoturystyki obejmują:

 – walory przyrodnicze odnoszące się do specyfiki regionu geograficznego oraz róż-
norodnych form ochrony elementów środowiska i kultury, związane z materialnymi 
wytworami i tradycjami lokalnych społeczności; 

 – zagospodarowanie turystyczne, zawierające w ramach oferty ekoturystycznej: nocle-
gi na polach biwakowych z wykorzystaniem kuchni turystycznej, w gospodarstwach 
agroturystycznych z możliwością samodzielnego lub wspólnego przygotowania po-
siłków o charakterze regionalnym z produktów lokalnych lub ekologicznych upraw, 
w schroniskach turystycznych i młodzieżowych z bazą gastronomiczną opartą na 
specyfice i tradycjach regionalnych;

26 M. Kozikowska, Uwarunkowania determinujące rozwój turystyki i rekreacji w lasach na przykładzie wybra-
nych nadleśnictw, Praca doktorska, Wydział Leśny SGGW, Warszawa 2010.
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 – zagospodarowanie rekreacyjne z prostymi urządzeniami służącymi rekreacji w miej-
scu pobytu, np. wyznaczony nietrwale plac do gier, jak również odnoszącymi się do 
przyjętej formy aktywności, np. ścieżki rekreacyjne, polany piknikowe wykorzystujące 
naturalne materiały, niezaburzające harmonii krajobrazu;

 – dostępność komunikacyjną obszaru przeznaczonego dla turystyki, związaną przede 
wszystkim z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg, na bazie których wyznaczane są 
szlaki turystyki aktywnej o różnym stopniu trudności (piesze, rowerowe, konne) oraz 
krajoznawczej, np. szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego (Greenways), wyklu-
czające transport zmotoryzowany.
Ze względu na ograniczone badania dotyczące czynników determinujących rozwój 

turystyki zrównoważonej w Polsce do analizy jej potencjałuposłużono się wybranymi 
wskaźnikami zmian wielkości bazy noclegowej oraz wynikami badania na temat świa-
domości ekologicznej turystów, przeprowadzonymi przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Wybrane parametry bazy noclegowej w Polsce 

W 2012 r. bazę noclegową w Polsce stanowiły 9483 obiekty (w tym 2014 hoteli i 311 
pensjonatów) oferujące 675 433 miejsca noclegowe (w hotelach – 198 093 miejsca noc-
legowe, w pensjonatach – 13 714 miejsc). Obiekty przeznaczone na turystykę zrówno-
ważoną obejmowały 683 kwatery agroturystyczne (11 124 miejsc noclegowych) i 192 
pola biwakowe – 21 401 miejsc).

W stosunku do roku 2011 liczba obiektów noclegowych wzrosła o 4%, w tym liczba 
hoteli – o 7%, pensjonatów  – o 7,6%, natomiast kwater agroturystycznych – o 17,3%, 
a pól biwakowych – o 2,2%. 

W 2012 r. z krajowej bazy noclegowej skorzystało 22,6 mln turystów, o 2,8% więcej 
w porównaniu z rokiem 2011. Większość turystów (13,5 mln ludzi) nocowała w hotelach, 
co stanowi wzrost o 5,8% w stosunku do 2011 r. Jednocześnie zanotowano wyraźny 
spadek liczby turystów w obiektach o niższym standardzie: w domach wycieczkowych – 
156,3 tys. turystów (172,2 w 2011 r.), schroniskach młodzieżowych – 478,4 tys. turystów 
(520,6 w 2011 r.), ośrodkach kolonijnych – 91,4 tys. turystów (113,4 tys. – w 2011 r.).

W kwaterach agroturystycznych nocowało 110 tys. turystów (441 tys. w 2011 r.), a na 
polach biwakowych – 78 tys. osób (71,5 tys. w 2011 r.).

Tradycyjnie regiony górskie i nadmorskie stanowią dwa najpopularniejsze kierunki 
turystyczne. Największą liczbę udzielonych noclegów odnotowano w woj. małopolskim 
(4,3 mln) i zachodniopomorskim (4,0 mln)27.

Analizując dane GUS, można zauważyć, że zmienia się profil turysty w Polsce. Wzrasta 
popyt na noclegi w obiektach, które gwarantują wysoki standard, co wskazuje na potrze-
bę wypoczywania w komfortowym otoczeniu, i jednocześnie spada popularność obiektów 
starszych, mało nowoczesnych, a przez to mniej atrakcyjnych. Największy spadek liczby 
turystów notuje się w miejscach, które nie oferują wysokiego komfortu wypoczynku. W sto-

27 GUS, Turystyka w 2012 roku, Zakład Wyd. Statystycznych, Warszawa 2013.
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sunku do roku 2011 w ośrodkach kolonijnych zanotowano o 17% mniejszą liczbę turystów, 
w schroniskach młodzieżowych – o 16,5%, a w domach wycieczkowych – o 11%. 

Jednocześnie przy wzroście liczby kwater agroturystycznych zanotowano spadek 
liczby nocujących podróżnych o 75%, natomiast o 9% zwiększyła się liczba osób korzy-
stających z noclegów na polach biwakowych.

Najbardziej atrakcyjne dla wypoczywających są takie miejscowości jak: Zakopane, 
Szklarska Poręba czy Karpacz, a nad morzem – Sopot, Świnoujście, Kołobrzeg, Wła-
dysławowo. Atrakcyjność miejscowości sprzyja inwestycjom, co sprawia, że Zakopane 
czy Trójmiasto są już bardzo nasycone i oferują niemal wszystkie rodzaje obiektów noc-
legowych. Jednak, pomimo wzrostu liczby obiektów noclegowych, wykorzystanie miejsc 
noclegowych w hotelach utrzymało się na tym samym poziomie – 33%. Pomimo nega-
tywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i kulturowe wzrasta udział turystów w tu-
rystyce masowej, a tam gdzie jest popyt, zwiększa się również podaż, co przejawia się 
zanikiem regionalizmu w architekturze nowo budowanych obiektów noclegowych, bra-
kiem lokalnych wyróżników w formach wyżywienia, dominacją obiektów rozrywkowych 
nieodpowiadających charakterowi kultury lokalnej, komercjalizacji pamiątkarskiej. 

Najwięcej rezerwacji dotyczy miesięcy czerwiec–wrzesień oraz grudzień–luty, ale 
także okolic świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Sylwestra oraz tzw. długich week-
endów, co przekłada się przede wszystkim na wydłużenie sezonu. Jednym ze sposobów 
na przyciągnięcie turystów w miesiącach innych niż wakacyjne jest zapewnienie dostępu 
do całorocznych atrakcji, niezależnych od pogody, takich jak kryte baseny czy centra 
rozrywki, także dla dzieci. 

Świadomość ekologiczna turysty

Świadomość ekologiczna turysty kształtuje jego postawę wobec środowiska i jest pod-
stawą realizacji turystyki zrównoważonej, a jej ocena może pomóc w sformułowaniu po-
glądu na temat potencjalnego odbiorcy oferty ekoturystycznej. Badanie świadomości eko-
logicznej turystów podjęto z inicjatywy Instytutu na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu 
„Szerokie wody Natury 2000”. Wywiady przeprowadzono na Pomorzu Gdańskim (Jastar-
nia, Łeba), w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (Mikołajki, Ruciane-Nida) oraz w Dolinie 
Baryczy (Milicz, Żmigród). Przedstawione poniżej wyniki badania oraz opinie autorów po-
chodzą z opracowania J. Kamienieckiej pt. „Świadomość ekologiczna turystów”. 

Na co dzień ponad 50% respondentów deklarowało regularne podejmowanie działań 
proekologicznych, do których zaliczono: oszczędzanie wody (71%), stosowanie żarówek 
energooszczędnych (67%), wyłączanie nieużywanego sprzętu elektronicznego (62%), 
segregowanie odpadów (58%), zabieranie własnej torby na zakupy (58%), wrzucanie 
zużytych baterii do specjalnych pojemników (48%)28.

28 W opinii autorki artykułu należałoby uzupełnić tę część badawczą o zakres, z którego wynikałaby motywacja 
do aktywności proekologicznej i zdobywania rzetelnej wiedzy o tych działaniach przez respondentów.
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Dla 52% respondentów źródłem informacji o walorach przyrodniczych miejsca wypo-
czynku byli znajomi i rodzina, dla 30% – strony internetowe regionu, dla 17% – przewod-
niki turystyczne (ulotki, foldery), dla 13% – przydrożne tablice informacyjne, dla 12% – 
portale internetowe/strony turystyczne, a 10% turystów korzystało z informacji w miejscu 
zakwaterowania. Radio i telewizję wybrało 3% respondentów. Pozostałe źródła miały 
marginalne znaczenie. W interpretacji autorów opracowania, biorąc pod uwagę popular-
ność miejsc, w których przebywali respondenci, istotnym faktem jest zdobywanie infor-
macji o walorach przyrodniczych od bliskich osób, a nie z mediów. Można przypuszczać, 
że na stronach internetowych trudno znaleźć poszukiwane informacje o środowisku 
przyrodniczym, są one słabo przygotowane lub niezrozumiałe.

Wypoczynek w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych miał duże zna-
czenie dla 64% respondentów, poznawanie lokalnej tradycji i kultury było bardzo ważne 
dla 57% turystów. Na potrzebę korzystania ze ścieżek przyrodniczych (ekotras) i szlaków 
przyrodniczych wskazało 55% turystów, 54% badanych przywiązuje wagę do aktywnego 
wypoczynku. Autorzy opracowania zwracają uwagę na stałe podnoszenie atrakcyjności 
merytorycznej ścieżek edukacyjnych, z drugiej strony wiodącymi inwestycjami są obiekty 
hotelowe i rozrywkowe.

Zainteresowanych skorzystaniem z usług profesjonalnego interpretatora przyrody 
jako przewodnika turystycznego jest 41% ankietowanych, co świadczy o chęci pogłębia-
nia wiedzy przyrodniczej przez turystów i jest szansą na rozwój nowej usługi. Na certyfi-
kat ekologiczny obiektu zakwaterowania zwróciło uwagę 35% respondentów, co wydaje 
się dobrą wskazówką dla przyszłych inwestorów. 

W opinii badanych największym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego są: za-
nieczyszczenie wód (65% wskazań), niewłaściwa polityka ochrony środowiska (40%), 
nadmierna eksploatacja terenów atrakcyjnych przyrodniczo przez masowych ruch tury-
styczny (33%), rozwój przemysłu (26%), intensywny ruch samochodowy (24%), inwesty-
cje budowlane/drogowe na terenach atrakcyjnych krajobrazowo (24%), klęski naturalne 
(23%), nadmierna eksploatacja lasów (23%)29, skutki globalnego ocieplenia/zmieniający 
się klimat (11%), intensywne rolnictwo (8%). 

Badanie wykazało, że turyści posiadający wyższe wykształcenie częściej niż inni 
ankietowani wypowiadają się przeciwko masowemu ruchowi turystycznemu tam, gdzie 
głównym walorem jest przyroda, a ponadto dostrzegają zagrożenie w postaci zabudowy-
wania obszarów atrakcyjnych. 

Wiedzę o występowaniu obszarów Natura 2000 zadeklarowało 59% turystów. Ze 
względu na to, że 6% respondentów jest zawodowo związanych z turystyką lub ochroną 
środowiska zwrócono uwagę na ewentualne różnice w poziomie świadomości ekolo-

29 Według autorki niniejszego artykułu w Polsce od zakończenia wojny lesistość wzrosła z 20,8% w 1945 
r. do 29,2%, w tym również powierzchnia lasów ochronnych (stan na 31.12.2011 r. – CILP, Lasy Państwowe 
w liczbach 2012, Wyd. CILP, Warszawa 2012). Respondenci nie znają faktów, a kampanie na rzecz zalesiania 
nieużytków i gruntów porolnych, prowadzone w ramach „Krajowego programu zwiększania lesistości” od 1995 r., 
przegrywają z obiegowymi opiniami, że pozyskanie drewna jest czynnikiem zagrażającym środowisku.
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gicznej w stosunku do pozostałych respondentów. Wyniki badań wskazują, że mniej niż 
połowa z nich miała informacje o Naturze 2000. 

Spośród osób deklarujących wiedzę o obszarach Natura 2000 69% badanych wie-
działo, że takie tereny występują w miejscu ich pobytu turystycznego. Pojedynczy turyści 
mieli wiedzę o występowaniu obszarów Natura 2000 poza granicami Polski.

Prawidłowo definiuje ten projekt tylko 37% respondentów. Bardziej niepokojące jest 
jednak to, że wśród osób zawodowo związanych z turystyką oraz ochroną środowiska 
tylko co druga osoba wiedziała, jaki jest przedmiot ochrony na takich obszarach.

Ponad 1/3 ankietowanych, którzy nie mieli pojęcia o Naturze 2000, nie umiała wymie-
nić żadnych skojarzeń z tym związanych, natomiast wśród osób, które słyszały o projek-
cie, poprawne skojarzenia zaprezentowało 59% respondentów30.

W publikacjach autorzy często powołują się na badania wykonywane przez OBOP 
wspólnie z SGGW, z których wynika że około 60% Polaków deklaruje chęć opodatko-
wania, jeśli mogłoby się to przyczynić do poprawy jakości środowiska, jednakże są to 
odpowiedzi deklaratywne, które nie generują żadnych realnych działań. Zakres takiego 
badania powinien być uzupełniony o przedstawione przez respondentów dotychczasowe 
własne działania finansowe (np. darowizny na rzecz projektów WWF), realną aktywność 
lub znajomość możliwych sposobów ochrony środowiska.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
1. Turystyka w aspekcie zrównoważonego rozwoju obejmuje dynamicznie postępujące 

procesy związane z powstaniem nowej koncepcji, które wymagają zdefiniowania no-
wych pojęć, ale tworzenie zbyt wielu terminów i przypisywanie im bliskich znaczeń 
powoduje trudności w zrozumieniu istoty tych procesów.

2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju powinna stanowić modelowy przykład gospo-
darki turystycznej w regionach Polski. W praktyce, za pomocą odpowiednich narzędzi 
(analiza SWOT), należy wypracować kompromisowe rozwiązanie rozwoju turystyki 
zrównoważonej, uwzględniające oczekiwania i potrzeby wszystkich grup interesariu-
szy w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 

3. Istotne jest zapewnienie szerokiego zakresu edukacji ekologicznej na wszystkich po-
ziomach nauczania, co pozwoliłoby na utrwalenie wiedzy kształtującej podstawy hu-
manistycznego podejścia do turystyki na każdym etapie percepcji odbiorcy. W przed-
stawionych wynikach badań 40% respondentów wskazało – jako czynnik zagrażający 
środowisku – niewłaściwą politykę jego ochrony. Tym samym, bez rzetelnej wiedzy 
na temat podstaw prawnych ochrony przyrody oraz możliwych działań w tym zakresie 
ze strony samorządu lokalnego turyści przerzucają odpowiedzialność za stan środo-
wiska na jednostki administracyjne.

30 J. Kamieniecka, Świadomość ekologiczna turystów, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.
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4. W edukacji ekologicznej społeczeństwa ważne jest wzmocnienie wszystkich form 
rzetelnego przekazu informacji, zwłaszcza form medialnych (Internet, radio, telewi-
zja). Wyniki badania wykonanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju wskazały, że 
strony internetowe poświęcone przyrodzie są źródłem informacji jedynie dla 2% re-
spondentów. Oznacza to, że wśród badanych albo niewielki odsetek osób korzysta 
z Internetu jako źródła ogólnej wiedzy, albo strony poświęcone ważnym informacjom 
dotyczącym turystyki zrównoważonej są przygotowane w sposób niezrozumiały lub 
mało atrakcyjny dla odbiorcy.

5. Kolejne badania świadomości ekologicznej turystów powinno mieć szerszy zakres 
i uwzględniać, przynajmniej deklaratywną, zgodę wypoczywających na ograniczenia 
przestrzenne lub czasowe w realizacji różnych rodzajów turystyki zrównoważonej, wpro-
wadzenie opłat za usługi turystyczne świadczone na obszarach przyrodniczo cennych 
(ale mające na celu wsparcie różnych form ochrony przyrody), ograniczenia rodzajowe 
i ilościowe infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w środowisku przyrodniczym. 
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Streszczenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawia się w literaturze od kilkudziesięciu lat w odniesie-
niu do modelu gospodarki w różnych dziedzinach, w tym również w turystyce. Strategia ro-
zwoju turystyki w Polsce na każdym poziomie samorządowym powinna zawierać koncepcję 
zrównoważonego rozwoju regionów z uwzględnieniem przyjętych dla niej spójnych zasad. Ze 
względu na ograniczony zakres lub brak badań nad zrównoważonym rozwojem regionów (przede 
wszystkim w aspekcie wpływu podejmowanych działań) w niniejszym artykule przeglądowym 
podjęto temat zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do turystyki, świadomości ekologicznej 
turystów oraz możliwości realizacji alternatywnych rodzajów turystyki w Polsce.

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, zrównoważony rozwój, ekoturystyka

Abstract

The conception of balanced development has been appearing in the literature for the last dec-
ades in reference to a model of economy in different domains as well as in tourism. A strategy 
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of tourism development in Poland on each level of local authorities should include the regions’ 
balanced development conception which includes concise regulations approved for it. Due to 
limited scope or lack of studies on regions’ balanced development (first of all in the aspect of 
the influence of the undertaken activities), this review article deals with the issue of balanced 
development in reference to tourism, tourists’ ecological awareness and possibility to realize 
alternative kinds of tourism industry in Poland.

Keywords: sustainable tourism, sustainable development, ecotourism
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Wstęp

Obiekty przyrody nieożywionej od dawna stanowiły przedmiot zainteresowania licz-
nych przedstawicieli nauk o Ziemi. Z czasem walory środowiska abiotycznego zaczęli 
doceniać również turyści. Geoturystyka (geotourism)1 stała się odpowiedzią na poja-
wienie się nowych koncepcji ochrony dziedzictwa Ziemi i potrzebę ochrony georóż-
norodności (geodiversity)2 w postaci geostanowisk (geosites)3 i geoparków (geopark-
s)4, zmieniające się wymagania przemysłu turystycznego i preferencje turystów co do 
sposobu spędzania wolnego czasu. Geoturystyka, traktowana jako forma turystyki po-
znawczej5, kwalifikowanej6, krajoznawczej7, przyrodniczej, ściśle wiąże się z turystyką 
kulturową8. Wyzwala aktywność turystyczną opartą na świadomym poznawaniu dzie-

1 T.A. Hose, Selling the story of Britain’s stone, „Environmental Interpretation” 1995, Vol. 10, No. 2, s. 16; T. Słom-
ka, W. Mayer, Geotourism – a new approach to geology and environment protection, [w:] Geotourism. A Variety 
of Aspects, red. T. Słomka, AGH University of Science and Technology, International Association for Geotoursim, 
Kraków 2011, s. 11; T.A. Hose, Geotourism and Geoconservation, „Geoheritage” 2012, Vol. 4, No. 1–2, s. 3.
2 S. Kozłowski, Ochrona georóżnorodności w Polsce, [w:] Ochrona litosfery, red. idem, PIG, Warszawa 1998, 
s. 28; S. Kozłowski, Z. Migaszewski, A. Gałuszka, Geodiversity conservation – conserving our geological herita-
ge, „Polish Geological Institute – Special Papers”, Warszawa 2004, No. 13, s. 13.
3 W.A.P. Wimbledon, GEOSITES – an International Union of Geological Sciences initiative to conserve our 
geological heritage, „Polish Geological Institute – Special Papers”, Warszawa 1999, No. 2, s. 6.
4 Z. Aleksandrowicz, S.W. Aleksandrowicz, Geoparks – the most valuable landscape parks in southern Poland, 
„Polish Geological Institute – Special Papers” 2004, No. 13, s. 50; Z. Aleksandrowicz, Geoparki – nowe wyzwa-
nie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, „Przegląd Geologiczny” 2006, t. 54, nr 1, s. 36.
5 T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, Geoturystyka – podstawowe pojęcia, „Geoturystyka” 2004, t. 1, nr 1, s. 6.
6 Ibidem.
7 P. Różycki, Klasyfikacja współczesnych form turystyki, „Geoturystyka” 2005, t. 2, nr 1, s. 14.
8 P. Migoń, Geoturystyka, PWN, Warszawa 2012, s. 13.
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dzictwa geologicznego, abiotycznych elementów współczesnej przyrody oraz przeja-
wów działalności ludzkiej nawiązujących do wykorzystania zasobów Ziemi. Uprawianie 
geoturystyki sprzyja edukacji, poszerzaniu horyzontów myślowych i rozwoju osobowo-
ści człowieka. Cechy geoturystyki, takie jak walory edukacyjne i poznawcze, niewyso-
kie koszty jej realizowania, odpowiadają potrzebom grup społecznych korzystających 
z turystyki społecznej9.

Dążenie do objęcia przyrody nieożywionej ochroną jest elementem łączącym geotury-
stykę z turystyką zrównoważoną (sustainable tourism)10. Geoturystyka, będąc formą bli-
ską idei turystyki zrównoważonej, a tym samym wpisując się w zasady zrównoważonego 
rozwoju11, poprzez umożliwienie intensyfikacji lokalnej gospodarki (przy jednoczesnym 
promowaniu i zachowaniu różnorodności środowisk przyrodniczych i krajobrazowych) 
podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność danego regionu. Pojęcie 
geoturystyki, podobnie jak turystyki zrównoważonej, powinno być tożsame ze sposobem 
funkcjonowania, organizacji i zarządzania szeroko rozumianej gospodarki turystycznej. 
Zaspokojenie popytu turystycznego, a w następstwie rozwój geoturystyki, może zapew-
nić wykreowanie obiektów geoturystycznych w oparciu o walory przyrody nieożywionej 
przy współdziałaniu pracowników administracji różnego szczebla, przedstawicieli branży 
turystycznej, przedsiębiorstw sektora prywatnego12, organizacji pozarządowych i geo-
logów. Wkład przedsiębiorstw w proces zrównoważonego rozwoju powinien przejawiać 
się w prowadzeniu działalności innowacyjnej, obejmowaniu przywództwa w inicjatywach 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, wzięciu odpowiedzialności społecznej za prowa-
dzoną działalność, podniesieniu efektywności ekologicznej, rozwiązaniach partnerskich 
oraz uwzględnianiu preferencji turystów13. Zasada zrównoważonego rozwoju powinna być 

9 M. Sidorczuk, M. Krzeczyńska, M. Ścibisz, Rozwój geoturystyki w Polsce oraz możliwości jej adaptacji do tu-
rystyki społecznej, [w:] Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, red. A. Ra-
pacz, Prace Naukowe UE, nr 259, Wyd. UE, Wrocław 2012, s. 90.
10 Zaadaptowanie strategii zrównoważonego rozwoju turystyki przez przemysł turystyczny zaowocowało 
koncepcją „turystyki zrównoważonej”, sformułowaną podczas „Światowej Konferencji na temat Zrównoważo-
nej Turystyki” w kwietniu 1995 r. w tzw. Karcie Turystyki Zrównoważonej (Charter for Sustainable Tourism), 
której pierwszy artykuł zakłada, że rozwój pod wpływem turystyki powinien uwzględniać trwałość funkcjono-
wania przyrody, nawiązywać do danej gospodarki oraz być dostosowany pod względem etycznym i społecz-
nym do norm obowiązujących w danej społeczności; A. Niezgoda, Rola różnych koncepcji i form rozwoju 
turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, „Turyzm” 2008, 18(2), s. 84; A. Kowalczyk, Turystyka 
geologiczna (geoturystyka), [w:] Turystyka zrównoważona, red. idem, PWN, Warszawa 2010, s. 101; M. Ka-
zimierczak, Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce?, [w:] Uwarunkowania i plany 
rozwoju turystyki, red. Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz, t. 6, Turystyka zrównoważona, Bogucki, Poznań 
2010, s. 11. 
11 W polskim prawodawstwie rozwój zrównoważony, zdefiniowany w Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, rozumie się jako „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości pod-
stawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.
12 J. Żaba, K. Gaidzik, Geoturystyka – nowa interdyscyplinarna dziedzina nauk o Ziemi, „Biuletyn Naukowy 
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej – Turystyka i Rekreacja” 2010, t. 1, z. 1, s. 12.
13 D. Szostak, A. Panasiuk, Gospodarka turystyczna w warunkach zrównoważonego rozwoju, [w:] Gospodarka 
turystyczna, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008, s. 64.
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zasadą nadrzędną w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego14. Istotną 
kwestią dotyczącą prawidłowego funkcjonowania turystyki zrównoważonej, a co za tym 
idzie geoturystyki, jest również przeprowadzenie inwentaryzacji, waloryzacji i oceny istnie-
jących zasobów turystycznych (zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych), co pozwala na 
przygotowanie właściwych programów turystyki, dostosowanych do istniejących walorów 
i potrzeb ujawnianych przez turystów. W geoturystyce waloryzację obiektów przyrody nie-
ożywionej przeprowadza się m.in. w oparciu o założenia przedstawione w „Opracowaniu 
zasad identyfikacji i waloryzacji geotopów dla potrzeb sporządzania dokumentacji projek-
towanych geoparków w Polsce z zastosowaniem systemów GPS i GIS” oraz „Inwenta-
ryzacji i waloryzacji geostanowisk Karkonoskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny”. 
Następstwem inwentaryzacji geostanowisk jest ich ocena pod kątem przydatności dla roz-
woju turystyki oraz możliwości udostępnienia turystycznego, często jako zorganizowanych 
ścieżek geoturystycznych czy geoparków. Zasady funkcjonowania geoparków, projekto-
wanych głównie w obrębie terenów chronionych mających status parków krajobrazowych, 
wraz z koncepcją zagospodarowania poszczególnych obiektów geologicznych są określo-
ne w tzw. dokumentacjach geoparków. 

Wieloaspektowość geoturystyki umożliwia projektowanie, przygotowanie i obsługę 
obiektów geoturystycznych, przez co czyni z nich znakomite narzędzie turystycznej pro-
mocji regionów, o czym świadczą liczne przykłady z Polski. 

Zadania z zakresu szeroko pojętej ochrony georóżnorodności oraz działania na rzecz 
rozwoju geoturystyki w Polsce prowadzi m.in. Państwowy Instytut Geologiczny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy. Pełniąc zadania państwowej służby geologicznej, zgodnie 
z zapisem w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze15, koordynuje prace z zakresu ochro-
ny georóżnorodności oraz geologii środowiskowej. W celu realizacji tych zadań powoła-
no w Instytucie Program Ochrona Georóżnorodności i Geoturystyka.

Geoturystyka oparta jest na poznawaniu obiektów przyrody nieożywionej, przede 
wszystkim poprzez zrozumienie ich geologicznej historii, a także procesów geologicz-
nych i geomorfologicznych wpływających na te obiekty. Ze względu na znaczne zróżni-
cowanie budowy geologicznej Polski i związaną z nią georóżnorodność możliwości roz-
woju geoturystyki w naszym kraju są ogromne. Autorzy artykułu pragną pokazać szanse 
przystosowania obiektów geologicznych i możliwości tworzenia obiektów geoturystycz-
nych na potrzeby turystyki zrównoważonej w regionie turystycznym Polski Południowo-
-Wschodniej. 

Region ten, usytuowany w granicach administracyjnych województwa lubelskiego, pod-
karpackiego i świętokrzyskiego, jest obszarem szczególnie predysponowanym do rozwoju 
geoturystyki w Polsce. Cechuje go zróżnicowana budowa geologiczna, uwidaczniająca się 

14 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008; M. Kowal-
czyk, P. Szrek, Wykorzystanie zasobów naturalnych a planowanie przestrzenne w gminie na przykładzie Łagowa 
(woj. świętokrzyskie), „Czasopismo Techniczne” 2011, z. 17, Architektura, z. 6-A, s. 236.
15 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981).
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w skomplikowanym układzie utworów powierzchniowych i bogactwie form rzeźby terenu16. 
Georóżnorodność Polski Południowo-Wschodniej daje szerokie możliwości kreowania 
nowych produktów geoturystycznych. Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności tury-
stycznej tego regionu mogłoby wpłynąć na poprawę jego sytuacji gospodarczej.

Promowanie opisywanych terenów poprzez geoturystykę umożliwia konsekwentna 
realizacja zasad zrównoważonego rozwoju. Autorzy artykułu skupili się na przedstawie-
niu wzorcowo prosperujących obiektów geoturystycznych, generujących zyski i aktywi-
zujących lokalne społeczności, w przypadku których zrównoważone gospodarowanie 
przestrzenią odbywa się przy jednoczesnym poszanowaniu walorów naturalnych. 

Potencjał geoturystyczny Polski Południowo-Wschodniej 

Region, o którym mowa w opracowaniu, położony jest na styku trzech wielkich struk-
tur tektonicznych Europy17 – prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, stano-
wiącej niegdyś samodzielny prakontynent Baltika, paleozoicznych pasm fałdowych oraz 
najmłodszych alpejskich pasm fałdowych. Te trzy jednostki charakteryzują się odmien-
ną historią rozwoju budowy geologicznej, co znajduje potwierdzenie w różnorodności 
występujących tu zjawisk geologicznych – świadectw przemian zachodzących na na-
szej planecie miliony lat temu – i bogactwie form geomorfologicznych. Cechą wspólną 
tych odmiennych pod względem genezy obszarów jest ich wzajemne oddziaływanie (np. 
rozwój zapadliska przedkarpackiego warunkował rozwój wybrzeża riasowego z boga-
tą fauną skamieniałości na południowych stokach trzonu Gór Świętokrzyskich w czasie 
miocenu, ok. 20 mln lat temu). 

Region Gór Świętokrzyskich powstał w wyniku działania procesów geologicznych 
w okresie ostatnich 540 mln lat. Na niewielkiej przestrzeni obecne są skały różnego 
wieku, począwszy od kambru, na czwartorzędowych skończywszy. Można tam obser-
wować rezultaty istnienia zjawisk tektonicznych, przykłady skał powstających w róż-
nych środowiskach, często zawierających skamieniałości, pozostałości po eksploatacji 
surowców mineralnych z największą i jedną z najstarszych na świecie podziemną ko-
palnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Bogata historia geologiczna, występo-
wanie łatwo dostępnych, zróżnicowanych litologicznie skał, reprezentujących kolejne 
sekwencje stratygraficzne, jest wyróżnikiem regionu świętokrzyskiego na mapie geo-
logicznej Polski18. 

16 B. Baran-Zgłobicka, Walory przyrody nieożywionej i koncepcja rozwoju geoturystyki w południowo-wschod-
niej Polsce (na podstawie wybranych dokumentów strategiczno-planistycznych poziomu regionalnego), [w:] 
Materiały konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Geoparki – Georóżnorodność – Geoturystyka” 
6–8.06.2011 r., Lublin 2011, s. 7.
17 E. Stupnicka, Geologia regionalna Polski, Wyd. UW, Warszawa 2007, s. 10.
18 T. Wróblewski, Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim. Geodiversity conservation in the Góry 
Świętokrzyskie Region, Wyd. Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa 2000, s. 10; Góry Świę-
tokrzyskie. 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych, red. S. Skompski, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 7. 
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Wysokimi walorami środowiska abiotycznego odznacza się również Lubelszczyzna, 
gdzie na Wyżynie Lubelskiej dominują skały wapienne wieku kredowego, a na Roztoczu 
–utwory mioceńskie. Odsłonięcia skał podłoża w obrębie przełomu Wisły umożliwiają 
bezpośredni wgląd w budowę geologiczną tego obszaru, a tym samym prześledzenie 
sekwencji litologicznej skał z przedziału wiekowego jura górna (oksford)–miocen, fa-
cjalnych zróżnicowań i śladów zjawisk tektonicznych, morfologicznych oraz paleontolo-
gicznych. Na obszarze Pagórów Chełmskich występują wzgórza ostańcowe oraz formy 
rzeźby krasowej rozwinięte na kredzie piszącej. Szczególną rolę w budowie geologicznej 
regionu lubelskiego spełnia pokrywa lessów. Wykształciła się tu urozmaicona rzeźba 
erozyjna, której wyznacznikiem są duże wysokości względne, strome stoki i gęsta sieć 
suchych dolin i wąwozów19. 

Z kolei geoturystyczną wizytówką regionu podkarpackiego są Beskidy, stanowiące 
zewnętrzną część karpackiego systemu górskiego20. Geologiczną strukturę tych gór two-
rzą płaszczowiny – wielkie pokrywy mas skalnych oderwane od podłoża, przesunięte na 
znaczne odległości i ponasuwane na siebie w skomplikowany sposób. Płaszczowiny są 
zbudowane ze skał osadowych z przedziału wiekowego kreda–paleogen, reprezentowa-
ne głównie przez piaskowce, mułowce i łupki ilaste, tworzące się w środowisku morskim. 
Skały te występują naprzemianlegle w postaci formacji zwanej fliszem. 

Georóżnorodność regionu Polski Południowo-Wschodniej odgrywa istotną rolę w kre-
owaniu nowych produktów geoturystycznych. Na omawianym obszarze trwają intensyw-
ne prace mające na celu przygotowanie infrastruktury dla projektowanych geoparków: 
„Dolina Kamiennej”21 – w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, „Małopolski Prze-
łom Wisły”22 (fot. 1) – wzdłuż brzegów Wisły na odcinku Zawichost–Puławy i „Kamienny 
Las na Roztoczu”23. 

19 T. Brzezińska-Wójcik, A. Świeca, W. Kociuba, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na Roztoczu, 
[w:] Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, red. M. Żabka, R. Kowalski, Wyd. AP, Siedlce 2007, s. 14; 
W. Zgłobicki et al., Stanowiska geomorfologiczne regionu lubelskiego jako narzędzie rozwoju geoturystyki, [w:] 
Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, red. M. Harasimiuk et al., Wyd. UMCS, 
Lublin 2007, s. 272; L. Dolecki, Geoturystyka na obszarach lessowych, „Zeszyty Naukowe WSSP w Lublinie” 
2009, t. 7, s. 69; B. Baran-Zgłobicka, W. Zgłobicki, P. Bojczuk, Percepcja obiektów geomorfologicznych Lubelsz-
czyzny a możliwości rozwoju geoturystyki, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 26, s. 316; W. Zgłobicki et al., 
Walory geoturystyczne rzeźby lessowej zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, „Przegląd Geologiczny” 2012, 
t. 60, nr 1, s. 27.
20 Z. Alexandrowicz, D. Poprawa, Ochrona georóżnorodności w Polskich Karpatach. Geodiversity conservation 
of the Polish Carpathians, Wyd. Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa 2000, s. 21.
21 http://www.pgi.gov.pl/pl/geoturystyka-lewe-kopalnia/4199-geopark-dolina-kamiennej.html/ [8.05.2013]; G. Pień-
kowski, The Kamienna Valley Geopark – more than dinosaurs, „Przegląd Geologiczny” 2008, t. 56, nr 8, s. 629.
22 M. Harasimiuk et al., Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku, „Przegląd Geologiczny” 2011, t. 59, 
nr 5, s. 405. 
23 http://kamiennylas.pl/ [8.05.2013]; M. Krąpiec et al., Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory 
geoturystyczne, „Przegląd Geologiczny” 2012, t. 60, nr 9, s. 468. 
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Fotografia 1. Geopark „Małopolski Przełom Wisły”, Kazimierz Dolny 
Źródło: Zbiory własne, M. Ścibisz-Kosanowska.

W regionie świętokrzyskim podejmowane są także prace projektowe nad utworze-
niem Geoparku Łysogórskiego24, Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego25 oraz Geoparku 
„Kraina tetrapoda i skamieniałych wydm”. W trakcie opracowywania dokumentacji jest 
Geopark „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”26 (fot. 2), usytuowany w regionie podkarpac-
kim. Jego główną atrakcją będzie skansen znajdujący się na terenie pierwszej na świe-
cie kopalni ropy naftowej, założonej w XIX w. przez Ignacego Łukasiewicza. 

Fotografia 2. Geopark „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”, Przełom Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej, 
warstwy menilitowe – oligocen
Źródło: Zbiory własne, M. Bieńkowska-Wasiluk.

24 http://www.pgi.gov.pl/pl/geoturystyka-lewe-kopalnia/4160-geopark-lysogorski.html/ [8.05.2013]; A. Fijałkow-
ska-Mader, J. Malec, Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Gó-
rach Świętokrzyskich, „Przegląd Geologiczny” 2013, t. 61, nr 3, s. 165.
25 A. Fijałkowska-Mader, M. Poros, Dziedzictwo na obszarze projektowanego Geoparku Chęcińsko-Kieleckie-
go – inspiracja dla lokalnych inicjatyw i produktów turystycznych, [w:] Materiały konferencyjne z Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej…, op. cit., s. 25.
26 R. Wasiluk, Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”, [w:] Abstrakty. II Polski Kongres Geologicz-
ny, Warszawa 2012; R. Wasiluk, Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”, „Przegląd Geologiczny” 
2013, t. 61, nr 4, s. 224.
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Dzięki zaangażowaniu kilkunastu samorządów województwa świętokrzyskiego trwają 
aktualnie prace nad utworzeniem Geoparku „Dolina Kamiennej”27. Jego zaprojektowanie 
jest wspólną inicjatywą Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego oraz powiatu starachowickiego. Pierwsze plany dotyczące zagospodaro-
wania tego obszaru w formie geoparku pojawiły się już w 2001 r., natomiast w lutym 
2013 r. podpisano deklarację utworzenia geoparku, obejmującego szereg cennych sta-
nowisk, m.in. rezerwat Gagaty Sołtykowskie ze skamieniałymi tropami wielu gatunków 
dinozaurów, Krzemionki Opatowskie, w których znajdowała się wspomniana kopalnia 
krzemienia pasiastego, czy Bałtów, gdzie nawiązanie do obecności w Górach Święto-
krzyskich tropów dinozaurów dało początek doskonale prosperującemu parkowi tema-
tycznemu z modelami oryginalnej wielkości dinozaurów.

W zaawansowanej fazie są prace nad przygotowaniem koncepcji Geoparku „Kraina te-
trapoda i skamieniałych wydm”, poświęconego odkrytym w gminie Zagnańsk tropom najstar-
szych na świecie kręgowców lądowych. Projektowany geopark będzie wykorzystywać cały 
potencjał przyrodniczo-kulturowy obszaru (zarówno słynny dąb Bartek, jak i ruiny staszicow-
skiej huty żelaza), ale również interesujące formy krajobrazu, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku Geoparku „Doliny Kamiennej”. Kraina tetrapoda i skamieniałych wydm wyróżnia 
się jednak z grupy pozostałych geoparków niewielką powierzchnią i lokalizacją na terenie za-
ledwie trzech gmin. Powoduje to klarowną spójność merytoryczną, wyraźną oś komunikacyj-
ną i łatwość rozwiązywania kwestii formalnych z niewielką liczbą podmiotów samorządowych.

Samorząd województwa lubelskiego prowadzi z kolei prace mające na celu utworze-
nie Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”28. Ma on obejmować ponad 600 km2 terenów 
leżących w powiatach: tomaszowskim, biłgorajskim i zamojskim na Lubelszczyźnie oraz 
lubaczowskim na Podkarpaciu. Zasięg geoparku jest determinowany występowaniem geo-
stanowisk ze skrzemieniałym drewnem wieku mioceńskiego. Miejscem występowania skrze-
mieniałego drewna, wysuniętym najdalej na północny-zachód, jest stanowisko w Kajetanów-
ce koło Żelebska, a miejscem z najliczniejszymi na polskim Roztoczu nagromadzeniami tej 
skamieniałości, przy południowo-wschodniej granicy geoparku, jest rejon wsi Siedliska.

W koncepcję rozwoju geoturystyki wpisują się działania o charakterze geoedukacyjnym 
– popularyzacją nauk o Ziemi zajmuje się m.in. Centrum Geoedukacji w Kielcach29 i Jura-
Park Bałtów30, a w niedalekiej przyszłości dołączą do tego grona zmodernizowana siedziba 
Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Insty-
tutu Badawczego z nowym muzeum i preparatorium oraz Europejskie Centrum Edukacji 
Geologicznej, powstające w Chęcinach pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego. 

27 http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394230,nad-rzeka-kamienna-w-woj-swietokrzyskim-
powstaje-geopark.html/ [8.05.2013].
28 http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393460,geopark-chce-utworzyc-na-roztoczu-samorzad 
wojewodztwa-lubelskiego.html/ [8.05.2013].
29 http://centrum-geoedukacji.pl/[8.05.2013]; P. Szrek. M. Poros, Pierwsze w Polsce Centrum Geoedukacji – 
Wietrznia, „Przegląd Geologiczny” 2012, t. 60, nr 6, s. 310.
30 http://www.juraparkbaltow.pl/ [8.05.2013].
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Geoturystyka szansą dla rozwoju regionów turystycznych Polski 
Południowo-Wschodniej

Efektywny rozwój społeczno-gospodarczy i wysoka konkurencyjność gospodarki to głów-
ne kierunki modernizacji Polski, nakreślone w średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 
2020. Transformacja kraju dokonuje się w województwach. Znana jest pod pojęciem rozwoju 
regionalnego i definiowana przez pryzmat zmian w strukturze gospodarczej regionu, jego 
potencjale gospodarczym, środowisku przyrodniczym, infrastrukturze, zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz poziomie i jakości życia jego mieszkańców. Dla regionów nieuprzemy-
słowionych, o dużym potencjale walorów przyrodniczych, borykających się jednakże z pro-
blemem niskiej dynamiki rozwoju, a takim jest obszar Polski Południowo-Wschodniej, wyj-
ściem z gospodarczego „impasu” może być rozwój turystyczny31. Dokonuje się on głównie 
w regionach turystycznych – obszarach pełniących funkcję turystyczną na zasadzie pewnej 
jednorodności cech środowiska geograficznego oraz wewnętrznych powiązań usługowych32. 

Spełnienie większości podstawowych funkcji turystyki (wypoczynkowa, zdrowotna, 
wychowawcza, kształceniowa, edukacja kulturowa, kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej, etniczna, ekonomiczna, miastotwórcza i polityczna)33 zapewnia wielofunkcyjny 
rozwój regionów turystycznych. 

Realizacja założeń geoturystyki w regionach turystycznych Polski Południowo-
-Wschodniej (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Lubelska, Roztocze, Beskidy) wpisuje się 
w koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju. 

Udostępnienie i utrzymanie obiektów geoturystycznych zgodnie 
z założeniami turystyki zrównoważonej – przykłady dobrych praktyk

Mianem obiektu geoturystycznego określa się „obiekt geologiczny, który jest lub może 
stać się, po odpowiednim wypromowaniu i uprzystępnieniu, przedmiotem zainteresowania 
turystycznego (np. wulkan, kaniony, skałki, jaskinie itp.)”34. Obiektami geoturystycznymi są 
zarówno geostanowiska, czyli miejsca o szczególnym znaczeniu dla poznania dziejów Zie-
mi, w tym historii życia i zmian klimatu; szlaki tematyczne (ścieżki geoturystyczne), które 
projektuje się, gdy na niewielkim obszarze zgromadzona jest większa ilość geostanowisk 
(są one zazwyczaj wyposażone w tablice informacyjne); często także ogólnodostępne mapki 
czy foldery; jak i muzea, ekspozycje oraz parki tematyczne35. Szczególną formę prezentacji 
atrakcyjnych obiektów geoturystycznych stanowią geoparki. Są to obszary o szczególnych 

31 A.E. Szczepanowski, Czynniki rozwoju turystyki w regionie Polski Wschodniej, [w:] Wyzwania współczesnej 
polityki turystycznej…, op. cit., s. 274.
32 A. Kowalczyk, M. Derek, Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa 2010, s. 8.
33 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 387; B. Meyer, Zróżnicowanie i charakter funkcji 
turystyki, [w:] Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011, s. 49. 
34 T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, op. cit., s. 6.
35 P. Migoń, op. cit., s. 55.
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wartościach geologicznych, traktujące kompleksowo zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, 
charakteryzujące się dobrze zorganizowaną infrastrukturą turystyczną36. Skupiają liczne 
obiekty o wybitnych walorach geologicznych. Ich dodatkowym walorem jest występowanie 
form ochrony przyrody ożywionej, stanowisk archeologicznych oraz ciekawych aspektów 
historycznych i kulturowych. Idea geoparków opiera się na inwentaryzacji, dokumentacji 
i udostępnianiu obiektów geoturystycznych znajdujących się w ich granicach. Geoparki nie 
stanowią prawnej formy ochrony przyrody nieożywionej. Mają zróżnicowaną rangę, poczy-
nając od znaczenia lokalnego, krajowego, na znaczeniu europejskim i światowym kończąc. 
W Polsce status pierwszego geoparku uzyskał w roku 2009 Geopark „Łuk Mużakowa”, zaś 
w 2011 r. nadano mu certyfikat Europejskiej Sieci Geoparków. W roku 2010 status geoparku 
krajowego otrzymały kolejne obiekty: Geopark „Góra św. Anny” oraz Geopark „Karkonoski 
Park Narodowy” wraz z otuliną. Geoparki powinny być powoływane w wyniku porozumienia 
podmiotów lokalnych, skupionych wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego w warun-
kach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji geoturystyki.

Utrzymanie obiektów geoturystycznych powinno być podporządkowane trzem pod-
stawowym celom: zachowaniu naukowej wartości obiektu, jego funkcji edukacyjnej oraz 
zapewnieniu bezpieczeństwa odwiedzającym.

Przykładem dobrze prosperującego obiektu geoturystycznego w Polsce Południowo-
-Wschodniej, będącego połączeniem funkcji edukacji, rozrywki i rekreacji, jest JuraPark 
w Bałtowie (fot. 3). Rocznie odwiedza go kilkaset tysięcy turystów. W latach 2008 i 2009 od-
notowano tu ponad 500 tys. zwiedzających rocznie. Od początku istnienia JuraParku obniżył 
się wskaźnik bezrobocia gminy Bałtów, z ok. 35% w latach 90. XX w. do ok. 4% w 2010 r.37

Fotografia 3. JuraPark Bałtów
Źródło: Zbiory własne, G. Gierliński.

36 Z. Aleksandrowicz, S.W. Aleksandrowicz, op. cit., s. 50; Z. Aleksandrowicz, op. cit., s. 37.
37 J. Koral, Dinozaury wspierają Bałtów, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2010, s. 9. 



Michalina Ścibisz-Kosanowska, Maja Kowalska, Piotr Szrek76

W niedalekiej przyszłości sukces turystyczny może odnieść także Geopark „Kamien-
ny Las na Roztoczu” (fot. 4). Wysoka georóżnorodność oraz wartości naukowe i edu-
kacyjne występujących tu geostanowisk to główne atuty tego terenu. Dodatkową zaletą 
będzie realizacja funkcji ochronnej. Miejsca nagromadzeń fragmentów skrzemionkowa-
nych drzew zostaną zabezpieczone poprzez ich kontrolowane udostępnienie (np. w pa-
wilonach zamkniętych) bądź wyłączenie z ruchu turystycznego. 

Fotografia 4. Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”, Góra Młynarka
Źródło: Zbiory własne, G. Gierliński.

Kolejnym elementem potencjału geoparku jest świadomość mieszkańców dotycząca 
bogactwa geologicznego regionu, szczególnie w odniesieniu do występujących tu unikal-
nych skamieniałości. W wyniku społecznej inicjatywy w budynku starej szkoły w Siedliskach 
zostało utworzone muzeum, gdzie znajdują się okazy skrzemieniałego drewna znalezione 
przez mieszkańców wsi. Funkcję dydaktyczną będą spełniać dwa centra edukacyjne, zlo-
kalizowane przy muzeum w Siedliskach oraz w stacji naukowej Roztoczańskiego Parku 
Narodowego w Białym Słupie w Zwierzyńcu. Dla celów edukacji geologicznej wytyczono 
również trasy edukacyjne z geostanowiskami, eksponujące najbardziej istotne elemen-
ty rzeźby i budowy geologicznej terenu. Ważnym krokiem w kierunku szerokiej promocji 
walorów abiotycznych Roztocza są plany utworzenia geoparku transgranicznego. Zosta-
ła nawiązana współpraca z lokalnymi organami samorządowymi i ośrodkami naukowymi 
na Ukrainie. Stworzenie tam infrastruktury geoturystycznej w postaci centrów geoedukacji 
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i realizacja tras edukacyjnych będą podstawą do starań o włączenie transgraniczego Geo-
parku „Kamienny Las na Roztoczu” do Europejskiej Sieci Geoparków38.

We wszystkie działania z zakresu ochrony georóżnorodności i geoturystyki aktywnie 
zaangażowany jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 
realizujący również projekty map geologiczno-turystycznych parków narodowych i kra-
jobrazowych, który opracował i wydał drukiem m.in. mapę Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego w skali 1 : 30 00039. Instytut prowadzi także Centralny Rejestr Geostanowisk 
Polski40. Obecnie w swojej bazie posiada ponad 660 geostanowisk z regionu Polski Po-
łudniowo-Wschodniej, w tym około 300 w woj. lubelskim, 150 – w podkarpackim i 210 – 
w świętokrzyskim. Baza jest stale uzupełniana.

Podsumowanie

W Polsce Południowo-Wschodniej, dysponującej bogactwem walorów przyrody nie-
ożywionej, należy dążyć do rozwoju geoturystyki w celu poprawy sytuacji gospodarczej 
oraz podniesienia konkurencyjności regionu. Złożoność i zróżnicowanie budowy geolo-
gicznej, odsłaniające się na powierzchni terenu liczne elementy krajobrazu, bogactwo form 
geomorfologicznych, minerałów, nagromadzenie skamieniałości, śladów procesów geo-
logicznych, jakie miały miejsce w przeszłości oraz zachodzących współcześnie – czynią 
ten obszar szczególnie atrakcyjnym dla rozwoju geoturystyki. Współczesny rynek usług 
turystycznych odznacza się dużą dynamiką oraz zmiennością w czasie, co wymusza 
dostosowanie ofert do aktualnych potrzeb turystów oraz przewidywanie zmian na rynku 
przez wprowadzenie produktów innowacyjnych i komplementarnych. Alternatywą dla ist-
niejących ofert turystycznych jest wykreowanie ciekawych produktów geoturystycznych 
poprzez odpowiednie przystosowanie obiektów geologicznych do pełnienia funkcji tury-
stycznych. Geoturystyka jest ściśle powiązana z turystyką zrównoważoną, rozumianą jako 
ważny czynnik rozwoju lokalnego, jednocześnie przynoszącą satysfakcję osobom ją upra-
wiającym i podmiotom świadczącym usługi turystyczne. Wspiera dążenia do dywersyfika-
cji gospodarki i turystyki, a także innowacyjność, ukazuje nowe możliwości zorganizowa-
nia, wykreowania i promowania nowych produktów turystycznych. Pomaga w budowaniu 
świadomości lokalnej, uwrażliwia na najważniejsze atuty przyrodnicze i kulturowe obszaru, 
zwiększa świadomość tożsamości oraz wpływa na poczucie estetyki. Jednocześnie, ada-
ptując tereny przekształcone, wytwory kultury materialnej związane z gospodarką, takie 
jak: kopalnie odkrywkowe, żwirownie, kamieniołomy czy wyrobiska, geoturystyka może 
się przyczyniać do rewitalizacji obszarów już zdegradowanych. Dodatkowo popularyzuje 
wiedzę z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, edukuje na każdym poziomie nauczania, 
zabezpiecza interesujące i wartościowe obiekty przyrody nieożywionej.

38 M. Krąpiec et al., Geopark…, op. cit., s. 478.
39 M. Krąpiec et al., Roztoczański Park Narodowy w skali 1 : 30 000, Państwowy Instytut Geologiczny, War-
szawa 2010.
40 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska/ [8.05.2013].



Michalina Ścibisz-Kosanowska, Maja Kowalska, Piotr Szrek78

Rozwój geoturystyki jest zdeterminowany zaangażowaniem się świata biznesu. Wy-
maga także budowania partnerstwa poprzez udział małych firm oraz lokalnych społecz-
ności, jak również podjęcia inicjatywy ze strony naukowców bezpośrednio zaangażowa-
nych w badania poszczególnych zjawisk geologicznych, gdyż to oni najlepiej rozumieją 
znaczenie i możliwości wykorzystania danego obiektu. Istotną i niestety zaniedbywaną 
kwestią jest współpraca naukowców i potencjalnych inwestorów geoturystycznych z pod-
miotami realizującymi duże inwestycje budowlane i drogowe. Wiele stanowisk, które 
mogłyby się stać obiektami geoturystycznymi, jest traconych w czasie skarpowania przy 
budowie dróg, rekultywacji wyrobisk pokopalnianych. Przykład najstarszej na świecie 
służby geologicznej – British Geological Survey – pokazuje, że odpowiednia inicjatywa 
legislacyjna może spowodować powstanie adekwatnych zaleceń w tej dziedzinie. Intere-
sujący profil geologiczny odsłaniający się w skarpie drogi można bowiem niewielkim i za-
miennym kosztem wyeksponować. Podobnie jest z wyrobiskami, choć tu akurat Polska 
ma dobre tradycje i doświadczenia związane np. z Górami Świętokrzyskimi (Kadzielnia, 
Ślichowice), Śląskiem (Góra św. Anny) czy Sudetami (Organy Wielisławskie). Odpowied-
nio wypromowane i zaprezentowane obiekty i obszary geoturystyczne (m.in. geoparki) 
mają szansę stać się atrakcją turystyczną także w Polsce Południowo-Wschodniej i przy-
czynią się do podniesienia świadomości przyrodniczej Polaków. Ma to niebagatelne zna-
czenie w dobie istnienia potrzeby zrozumienia procesów przyrodniczych związanych ze 
zmianami klimatycznymi lub problematyką energetyki opartej na kopalinach naturalnych.
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Streszczenie

Zróżnicowanie budowy geologicznej, bogactwo form geomorfologicznych, minerałów, nagro-
madzeń skamieniałości, śladów procesów geologicznych czynią obszar Polski Południowo-
-Wschodniej szczególnie atrakcyjnym dla rozwoju geoturystyki. Cechy geoturystyki, takie jak: 
walory poznawcze, edukacyjne, dbałość o ochronę środowiska, dążenie do dywersyfikacji 
gospodarki i aktywizacji lokalnych społeczności, odzwierciedlają założenia turystyki zrówno-
ważonej. Wykreowanie ciekawych produktów geoturystycznych poprzez odpowiednie przysto-
sowanie obiektów geologicznych do ruchu turystycznego może wpłynąć na podniesienie kon-
kurencyjności i atrakcyjności, a tym samym poprawę sytuacji gospodarczej regionu.

Słowa kluczowe: geoturystyka, georóżnorodność, obiekty geoturystyczne, turystyka zrówno-
ważona

Abstract

Diversification of geological structure, variety of geomorphological forms, minerals, fossil accu-
mulations, evidence and traces of geological processes make the area of South-East Poland 
particularly attractive for the geotourism development. Features of geotourism such as cognitive 
and educational values, environmental protection, aspiration to diversification of economy and 
the local society activation reflect the assumptions of sustainable tourism. Creation of interesting 
geotouristic products through proper adaptation of geological facilities to tourism needs could 
improve the competitiveness and attractiveness of the region as well as its economic situation. 

Keywords: geotourism, geodiversity, geotourist objects, sustainable tourism
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Ministrów – 2010, stypendium im. Krzysztofa Beresa, przyznane przez Polskie Towarzystwo 
Geologiczne – 2010, tytuł Odkrywca Roku, przyznany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Na-
ukowych – 2011, Nagroda National Geographic – Traveler 2010; wykonawca i kierownik gran-
tów naukowych (NCN).
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aPiturystyka jako forma turystyki Zrównoważonej

apiTourism as a form of susTainable DevelopemenT

Wstęp

Wzrastająca ingerencja ludzka w środowisko naturalne, przekształcenia w nim do-
konywane oraz ignorowanie elementarnych zasad równowagi ekosystemów to jedne 
z największych problemów pojawiających się w relacjach człowieka i przyrody. Nad-
mierne pozyskiwanie zasobów przyrodniczych oraz zakłócanie naturalnych interakcji 
pomiędzy organizmami w ich naturalnych środowiskach prowadzą do gwałtownej de-
gradacji środowiska naturalnego, spadku bioróżnorodności, co w dłuższej perspekty-
wie czasowej może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gatunku, 
jakim jest człowiek. Jedynie zrównoważony rozwój umożliwiający wzrost ekonomiczny 
i społeczny, przy jednoczesnym poszanowaniu praw przyrody i racjonalnym gospoda-
rowaniu jej zasobami, umożliwi sprawne funkcjonowanie człowieka w środowisku natu-
ralnym. Jedną z dziedzin ludzkiej działalności, intensywnie rozwijającą się w ostatnim 
stuleciu, jest turystyka. Również w przypadku tej formy aktywności nadmierna eks-
pansja i brak poszanowania elementarnych zasad koegzystencji człowieka i przyrody 
prowadzi do degradacji cennych przyrodniczo obszarów. Efektem tego jest zauważal-
ne obecnie odchodzenie od form turystyki masowej i podążanie w kierunku rozwoju 
niszowych form turystyki, realizujących ideę turystyki zrównoważonej. Zgodnie z jej 
zasadami działalność turystyczna powinna odbywać się w sposób niepowodujący strat 
w środowisku przyrodniczym, przynoszący korzyści zarówno turystom, jak i społecz-
ności lokalnej, a także podmiotom świadczącym usługi turystyczne1. Zgodnie z przed-
stawionymi założeniami turystyki zrównoważonej niezwykle istotne zdaje się być takie 
korzystanie z potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu, aby tworzyć ciekawą 
ofertę turystyczną, pozwalającą zachować specyfikę i unikalność walorów danego ob-
szaru w dłuższej perspektywie czasowej. Przy tworzeniu takiej oferty warto korzystać 
z elementów już istniejących i na ich bazie tworzyć nowatorskie produkty turystyczne. 
Istotnym komponentem jest także wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej po-

1 M. Durydiwka, A. Kowalczyk, S. Kulczyk, Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”, [w:] Turystyka 
zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010, s. 33.
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przez jej aktywizację i zaangażowanie w planowanie i zarządzanie rozwojem turystyki 
w danej miejscowości czy regionie2.

Doskonałym przykładem formy turystyki wpisującej się w założenia turystyki zrówno-
ważonej jest apiturystyka. 

Cel i metody badawcze

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie apiturystyki jako formy turystyki 
zrównoważonej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów edukacyjnych. W opraco-
waniu zaprezentowano przykłady dobrych praktyk dotyczących apiturystyki i perspektyw 
jej rozwoju na terenie Polski. Niniejszy tekst został przygotowany na podstawie badań 
terenowych prowadzonych w latach 2012–2013 w ponad 20 polskich i zagranicznych 
gospodarstwach pszczelarskich, w 12 muzeach i skansenach poświęconych tematyce 
pszczelarstwa. Wykorzystano także liczne strony internetowe gospodarstw pszczelar-
skich, stowarzyszeń i biur podróży zajmujących się tym rodzajem turystyki w Polsce i za 
granicą.

Pojęcie apiturystyki

Apiturystykę można zdefiniować jako formę turystyki związaną z pszczelarstwem, 
tradycyjnym zawodem pszczelarza i produktami pszczelimi w aspekcie ekologicznym, 
spożywczym i leczniczym. Aktywność związana z apiturystyką obejmuje wizyty w pa-
siekach, skansenach i muzeach pszczelarskich, podczas których turysta ma możliwość 
obserwacji pracy pszczelarza, poznania sposobu wytwarzania miodu, jego właściwości 
i specyfiki (włącznie z degustacją różnych gatunków miodu), zapoznania się z innymi 
produktami pszczelimi (pyłkiem pszczelim, woskiem, pierzgą, mleczkiem pszczelim), 
a także obserwacji funkcjonowania rodziny pszczelej, poznania ekologicznych zależ-
ności między człowiekiem i pszczołami. Tak szeroki wachlarz aktywności poznawczej 
związanej z apiturystyką wpisuje się zarówno w szeroko rozumianą ekoturystykę, jak 
i turystykę zdrowotną. Analizując składowe oferty apiturystycznej, warto zwrócić uwagę 
na liczne funkcje, jakie może pełnić ta forma podróżowania. Apiturystyka może być reali-
zowana na terenie muzeów i skansenów, ale także, a może przede wszystkim, powinna 
być prowadzona na terenie pojedynczych pasiek, odpowiednio przystosowanych do ob-
sługi małych grup turystów. 

Funkcja edukacyjna

Apiturystyka doskonale wpisuje się w ideę turystyki zrównoważonej. Promuje pro-
ekologiczne zachowania środowiskowe, uzmysławiając turystom ogromną rolę, jaką 
w funkcjonowaniu wielu ekosystemów odgrywają pszczoły. Podając za Olszewskim 

2 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2006, s. 43.
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i Pęcakiem, do prawidłowego zapylenia jednego hektara upraw potrzeba około czte-
rech rodzin pszczelich. W naszej szerokości geograficznej rośliny owadopylne stano-
wią około 78% ogółu gatunków roślin, zaś 1/3 produktów spożywanych przez czło-
wieka w sposób bezpośredni lub pośredni zależna jest od zapylania przez owady3. 
Dlatego też tak istotne jest zachowanie jak największej liczby rodzin pszczelich i edu-
kacja ekologiczna, pozwalająca zrozumieć i docenić rolę pszczół w życiu i gospodarce 
człowieka. Możliwość obserwacji rodziny pszczelej oraz poznanie zależności istnie-
jących pomiędzy pszczołami i funkcji przez nie pełnionych oddziałują na wyobraźnię 
odbiorców, skłaniając ich do przemyśleń dotyczących społeczności ludzkiej i zasad 
w niej panujących. Prezentowanie poszczególnych etapów składających się na proces 
wytwarzania miodu ukazuje złożoność procesów zachodzących w środowisku natu-
ralnym. Zróżnicowanie gatunków miodu i prezentacja roślin miododajnych zwracają 
uwagę na znaczenie bioróżnorodności i konieczność jej ochrony. Omawianie właści-
wości zdrowotnych miodu ze szczególnym uwzględnieniem różnych jego odmian może 
wpływać na kształtowanie postaw prozdrowotnych (zastąpienie w codziennej diecie 
cukru miodem lub wzbogacenie diety w miód odmianowy). Apiturystyka może pełnić 
różnorodne funkcje w zależności od potrzeb odbiorców oraz potencjału materialnego 
i intelektualnego osób przygotowujących ofertę. Zdaniem autorów podstawowymi funk-
cjami apiturystyki są funkcje: krajoznawcza i prozdrowotna – kładące nacisk na aspekt 
edukacyjny – oraz społeczna, niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju turystyki 
na obszarach wiejskich i aktywizacji społeczności lokalnej. W związku z powyższym 
celowe wydaje się omówienie poszczególnych funkcji.

Funkcja krajoznawcza

Ważnym elementem oferty apiturystycznej jest zwrócenie uwagi na specyfikę i trady-
cję pracy pszczelarza i bartnika oraz historię pszczelarstwa w Polsce. W wielu gospo-
darstwach pszczelarskich można spotkać ekspozycje związane z zabytkowym sprzętem 
pszczelarskim, specyficznymi dla danego regionu ulami, niejednokrotnie zabytkowymi, 
stanowiącymi swoiste dzieła sztuki.

Funkcja prozdrowotna

Miód i produkty pszczele to niezwykle cenne naturalne środki wspomagające lecze-
nie i rekonwalescencję. Jedną z funkcji apiturystyki jest promocja naturalnych metod 
leczenia i produktów pochodzenia pszczelego, które przy odpowiednim stosowaniu z po-
wodzeniem mogą zastąpić środki farmaceutyczne. Niezwykle istotne jest tu zwrócenie 
uwagi na mało znane i sporadycznie stosowane produkty pszczele, takie jak: propolis, 
pierzga, mleczko pszczele, pyłek i wosk. Pokazanie ich rozlicznych zastosowań w kuch-

3 K. Olszewski, Z. Pęcak, Rola pszczoły miodnej w życiu człowieka, wpływ na ekosystem oraz środowisko 
naturalne, http://www.pszczelipark.pl/ [5.05.2013].
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ni, medycynie i kosmetyce to także promocja prozdrowotnego stylu życia i powrotu do 
natury, która służy człowiekowi.

Funkcja społeczna

Przygotowanie oferty apiturystycznej pozwala na aktywizację społeczności lokalnej 
poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystycznego, rozwój 
gospodarstw agroturystycznych, a co najważniejsze – czerpanie z potencjału wiedzy 
i doświadczenia pszczelarzy, dla których pszczelarstwo to zwykle nie tylko źródło docho-
du, ale także pasja, pozwalająca na przygotowanie ciekawych prezentacji i opowieści 
przeznaczonych dla turystów. 

Apiturystyka w praktyce

W praktyce oferta apiturystyczna może być tworzona na bazie istniejących obiektów 
muzealnych i skansenów poświęconych działalności pszczelarskiej, ale powinna obejmo-
wać głównie funkcjonujące pasieki i gospodarstwa pszczelarskie, w których odbywa się 
produkcja miodu. W zależności od wielkości, możliwości technicznych i lokalowych takie 
gospodarstwa mogą być specjalnie przystosowane dla potrzeb edukacji nastawionej na 
przyjmowanie grup turystów lub współpracę ze szkołami i przedszkolami. W takim wy-
padku konieczne jest stworzenie lub przystosowanie specjalnych pomieszczeń pełniących 
rolę sal edukacyjnych i wystawienniczych, w których można przeprowadzać prezentacje 
multimedialne, lekcje tematyczne i zajęcia praktyczne. W przypadku braku możliwości 
przystosowania odpowiednich pomieszczeń ich funkcje mogą pełnić namioty i wiaty po-
zwalające na organizowanie zajęć w sezonie letnim. Niezwykle istotnym elementem wi-
zyt w gospodarstwach pszczelarskich jest możliwość obserwacji życia i funkcjonowania 
rodziny pszczelej. Może się to odbywać we wnętrzu sali edukacyjnej lub w terenie, po-
przez udostępnienie specjalnie przygotowanego ula edukacyjnego, posiadającego prze-
szkloną szybę umożliwiającą przyglądanie się pracy pszczół. Innym sposobem prezentacji 
może być bezpośrednia obserwacja ula i pracujących w nim owadów w specjalnie do tego 
celu przygotowanych strojach pszczelarskich, chroniących turystów przed użądleniami. 
Interesującym elementem oferty apiturystycznej są także praktyczne zajęcia w pasiece 
lub pracowni pszczelarskiej, umożliwiające prześledzenie procesu pozyskiwania miodu, 
począwszy od wydobycia plastra z miodem, poprzez wirowanie, filtrowanie, aż do przy-
gotowywania miodu do sprzedaży lub spożycia. W niektórych odwiedzanych podczas 
badań terenowych gospodarstwach turyści mieli możliwość obserwacji procedury pozy-
skiwania pyłku pszczelego i wydobywania pierzgi, a także wyrobu świec z naturalnego 
wosku pszczelego. Zajęcia w pracowniach pszczelarskich prowadzone są – w zależności 
od gospodarstwa – z użyciem nowoczesnego lub zabytkowego sprzętu pszczelarskiego, 
co w pierwszym wypadku pokazuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, ułatwiające 
pracę pszczelarza, w drugim zaś stanowi niewątpliwą ciekawostkę związaną z dawnym 
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sprzętem pszczelarskim, niejednokrotnie zaskakującym ciekawymi rozwiązaniami tech-
nicznymi. Poza typowymi zajęciami warsztatowymi wiele gospodarstw pszczelarskich pro-
wadzących działalność edukacyjną organizuje także zajęcia z ekologii, biologii czy krajo-
znawstwa związane bezpośrednio z regionem, w którym się one znajdują. W mniejszych 
gospodarstwach pszczelarskich, które nie inwestują w rozbudowę zaplecza edukacyjnego, 
często dostępna jest możliwość zwiedzenia pasieki, wysłuchania opowieści o zwyczajach 
i specyfice rodziny pszczelej, znaczeniu pszczół w ekosystemie, a także różnorodności 
i znaczeniu produktów pszczelich oraz sposobów ich zastosowania. Wielu właścicieli go-
spodarstw pszczelarskich prowadzących działalność apiturystyczną przygotowuje także 
ekspozycje muzealne związane z zabytkowymi ulami różnych typów oraz dawnym sprzę-
tem pszczelarskim. Często ciekawym elementem oferty gospodarstw pszczelarskich są 
specjalnie przygotowane ekspozycje roślin miododajnych z informacją o nazwie danej ro-
śliny, okresie kwitnienia oraz miododajności.

Niewątpliwie jednym z najbardziej oczekiwanych składników propozycji turystycznej 
w gospodarstwach pszczelarskich jest degustacja miodów oraz możliwość uzyskania 
informacji o specyfice poszczególnych gatunków miodu, ich podstawowych zastoso-
waniach i właściwościach leczniczych. Poza prezentacją i degustacją miodów można 
także zobaczyć pozostałe produkty pszczele, takie jak: wosk, pyłek pszczeli, pierzga 
czy mleczko pszczele, i zdobyć o nich wiedzę. Częstym elementem oferty gospodarstw 
pszczelarskich zajmujących się apiturystyką jest możliwość degustacji potraw i napojów 
przygotowywanych na bazie miodu. Mogą to być: pierniki i ciasta, nalewki, miody pitne, 
potrawy mięsne czy sałatki. Poza produktami spożywczymi w pasiecznych sklepikach 
można zobaczyć i zakupić wytwarzane w danym gospodarstwie kosmetyki na bazie mio-
du, wosku pszczelego oraz mleczka pszczelego. Często spotkać można także naturalne 
produkty lecznicze tworzone z wykorzystaniem propolisu (posiadające silne właściwości 
bakteriobójcze) czy wyrabiane na bazie pierzgi lub pyłku pszczelego specyfiki bogate 
w witaminy i mikroelementy. Podczas badań terenowych prowadzonych w gospodar-
stwach pszczelarskich napotkano także na interesującą ofertę apiterapii, polegającą na 
seansach w apiinchalatorium, umożliwiających wdychanie powietrza ulowego bogatego 
w związki bakteriobójcze, które korzystnie wpływają na leczenie chorób układu odde-
chowego. W apiinchalatoriach wykorzystuje się też specyficzną melodykę pracujących 
pszczół jako czynnik antydepresyjny, odstresowujący i relaksujący.

Apiturystyka w Polsce – wybrane przykłady

W ostatnich latach w Polsce zauważa się dynamiczny rozwój oferty apiturystycznej. 
Poza funkcjonującymi od wielu lat muzeami i skansenami pszczelarskimi (m.in. w Kamian-
nej, Radomiu, Pszczelej Woli, Kluczborku, Zubrzycy Górnej, Spytkowicach) powstaje wiele 
prywatnych skansenów i ekspozycji tworzonych przy pasiekach. Analiza krajowej oferty 
apiturystycznej jednoznacznie wskazuje, iż dominującą rolę w jej rozwoju odgrywają po-
jedyncze gospodarstwa pszczelarskie, których działalność obejmuje zarówno gromadze-
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nie eksponatów, jak i możliwość praktycznego uczestniczenia w pracach pszczelarskich, 
degustacji miodów czy apiterapii. W tych gospodarstwach znajduje się też najciekawsze 
i najbardziej różnorodne usługi apiturystyczne, tworzone z wielką pasją i sukcesywnie roz-
wijane. Przykładem takiego obiektu jest „Sądecki Bartnik” (zlokalizowany w Stróżach) – 
gospodarstwo pszczelarskie, które rozrosło się do sprawnie funkcjonującej rodzinnej firmy, 
rozpoznawalnej w Polsce i za granicą. Przy siedzibie firmy od 2000 r. funkcjonuje muzeum 
pszczelarskie, prezentujące ponad 100 różnorodnych uli (kłodowych, figuralnych, ram-
kowych oraz słomianych kuszek). Ekspozycja muzealna wzbogacana jest sukcesywnie 
o nowe eksponaty z kraju i zagranicy, obejmujące także kolekcję dawnego sprzętu pszcze-
larskiego. Kolejną propozycją przygotowaną dla turystów jest interaktywna ekspozycja 
„Sekrety Ula”, ukazująca specyfikę pracy i życia rodziny pszczelej oraz interakcji pomiędzy 
człowiekiem a pszczołami4. W ramach rozwoju oferty gospodarstwa i muzeum, które w nie-
długim czasie stało się znaczącą atrakcją turystyczną regionu, w 2006 r. stworzono także 
„Bartną Chatę” – restaurację, w której serwowane są dania przygotowane z dodatkiem 
miodu. Kolejnym etapem rozwoju było przygotowanie miejsc noclegowych dla licznie przy-
bywających gości oraz rozbudowa infrastruktury niezbędnej do organizowania corocznych 
spotkań pszczelarzy w ramach „Biesiady u Bartnika”. 

Innym ciekawym przykładem gospodarstwa pszczelarskiego realizującego apitury-
stykę jest „Ulik” – rodzinna pasieka na Roztoczu, zlokalizowana w miejscowości Mokre 
Lipie. Skala działalności tego gospodarstwa jest zdecydowanie mniejsza niż w przypad-
ku „Sądeckiego Bartnika”, jednak stanowi inicjatywę tworzoną z pasją i wielkim wyczu-
ciem, co zachwyca odwiedzających to miejsce turystów. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku przy gospodarstwie stworzono niewielki skansen prezentujący zabytkowe ule, 
stanowiące unikalne eksponaty pozyskane z rejonu całego Roztocza. Poza skansenem 
na terenie posesji stworzono ekspozycję muzealną obejmującą zabytkowy sprzęt pa-
sieczny, elementy wyposażenia wiejskiej zagrody rejonu Roztocza i eksponaty związane 
z dawnym wyposażeniem klas szkolnych. Wszystkie te eksponaty służą organizowanym 
na terenie gospodarstwa zajęciom dla szkół i przedszkoli. Na terenie gospodarstwa moż-
na degustować i zakupić miody, podglądać pracę pszczół w specjalnie przygotowanym 
przeszklonym ulu oraz uczestniczyć w wykładach o miodzie i pszczelarstwie. 

Elementy oferty apiturystycznej można spotkać także poza gospodarstwami pszcze-
larskimi. Wiele gospodarstw agroturystycznych wzbogaca swoją ofertę turystyczną 
o prezentacje związane z pozyskiwaniem miodu i obserwacją rodzin pszczelich. W go-
spodarstwach agroturystycznych prowadzących działalność edukacyjną – tzw. zagro-
dach edukacyjnych – wśród proponowanych tematów zajęć często przewija się tematyka 
związana z powstawaniem i wykorzystaniem miodu. 

Niezwykle cenną inicjatywą związaną z apiturystyką jest szlak turystyczny „Małopol-
ska Miodowa Kraina”, promujący skanseny i muzea pszczelarskie oraz agroturystyczne 

4 A. Kasztelewicz, J. Kasztelewicz, Apiturystyka szansą i magnesem Sądecczyzny, Materiały konferencyjne 
z  Międzynarodowej Konferencji „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny” 
22–24.10.2008 r., Nowy Sącz 2008, s. 35–38, http://www.ekosadeckie.pl/ [20.03.2013].
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gospodarstwa pszczelarskie zlokalizowane na terenie Małopolski. Wszystkie gospodar-
stwa agroturystyczne na szlaku prowadzą działalność pszczelarską i oferują turystom 
możliwość degustacji miodu, udziału w pracach na terenie pasieki oraz wypoczynku na 
łonie natury. 

Apiturystyka to nie tylko oferta dostępna w gospodarstwach pszczelarskich i agrotu-
rystycznych. Z inicjatywy pszczelarzy i przyrodników powstają także ścieżki edukacyjne 
związane z rolą pszczół w środowisku naturalnym (Godzięcin).

Podsumowanie 

Przedstawione informacje dotyczące apiturystyki ukazują ją jako niszową formę 
aktywności turystycznej, doskonale wpisującą się w założenia turystyki zrównoważo-
nej. Różnorodne formy aktywności mieszczące się w ramach turystyki pszczelarskiej 
pozwalają na skierowanie oferty do licznych grup odbiorców. Ze względu na specyfikę 
tematyczną zajęcia edukacyjne i warsztatowe realizowane w ramach apiturystyki mogą 
być łączone z innymi zagadnieniami z zakresu ekologii, biologii czy geografii, a także 
krajoznawstwa i historii, co pozwala na tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla szkół 
i przedszkoli. Specyfika zagadnień ekologicznej roli pszczół oraz ich znaczenia dla ży-
cia i funkcjonowania człowieka sprawia, że taka aktywność edukacyjna jest niezwykle 
istotna w kształtowaniu postaw młodego pokolenia i uzmysławianiu sieci ścisłej zależ-
ności pomiędzy składowymi środowiska przyrodniczego. Treści dydaktyczne i formy 
zajęć warsztatowych mogą być wykorzystywane przez właścicieli gospodarstw agro-
turystycznych, które pełnią role zagród edukacyjnych, jak również przez animatorów 
turystyki i krajoznawstwa działających w muzeach i skansenach. Z punktu widzenia 
indywidualnych turystów niezwykle cenna jest oferta apiturystyczna przygotowywana 
przez pszczelarzy, pozwalająca poznać specyfikę pracy w pasiece oraz różnorodność 
i zastosowanie produktów pszczelich. Patrząc pod kątem realizacji założeń turysty-
ki zrównoważonej, warto także zwrócić uwagę na aktywizację społeczności lokalnej, 
która w rozwoju apiturystyki może upatrywać dodatkowych miejsc pracy. Innym aspek-
tem jest wykorzystanie podczas tworzenia propozycji turystycznej potencjału intelek-
tualnego pszczelarzy. Większość z nich to osoby traktujące pszczelarstwo jako pasję, 
w związku z czym posiadające rozległą wiedzę, nieustannie aktualizowaną i wzbo-
gacaną, będącą efektem zdobytego wykształcenia lub długoletniego doświadczenia. 
Wykorzystanie potencjału takich osób jako swoistych przewodników i animatorów 
apiturystyki stanowi wartość dodaną, niewątpliwe podwyższająca atrakcyjność oferty. 
Specyfika zagadnień pszczelarskich i różnorodność obiektów zaangażowanych w two-
rzenie oferty apiturystycznej stwarza możliwość szerokiej współpracy w ramach two-
rzenia ciekawych produktów turystycznych i integracji lokalnej społeczności pszcze-
larskiej, czego doskonałym przykładem jest pierwszy w Polsce szlak apiturystyczny 
„Małopolska Miodowa Kraina”.
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Streszczenie

W dobie wzrastającej ingerencji człowieka w środowisko naturalne i dynamicznego rozwoju 
turystyki niezwykle istotne zdaje się być takie korzystanie z potencjału przyrodniczego i kul-
turowego regionu, aby tworzyć ciekawą turystycznie ofertę, pozwalającą zachować specyfikę 
i unikalność poszczególnych walorów turystycznych. Doskonałym przykładem takiej aktywności 
jest apiturystyka, która stanowi formę turystyki związaną z pszczelarstwem, jako tradycyjnym 
zawodem, i produktami pszczelimi w aspekcie ekologicznym, spożywczym i leczniczym. 

Słowa kluczowe: apiturystyka, edukacja w turystyce

Abstract

In times of increasing human impact on the environment and the dynamic development of tour-
ism it seems to be very important to use natural and cultural potential of the region in a way 
to create an interesting tourist offer which allows to keep the specificity and uniqueness of the 
various tourist attractions. An excellent example of such activity is apitourism – a form of tourism 
related to beekeeping as a traditional profession and honey as a food, health and eco product.

Keywords: apitourism, education in tourism
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Projekt „Pałucka gondola wodna na trasie  
łabisZyn–lubostroń”

The projecT „pałucka waTer gonDola on  
łabiszyn–lubosTroń rouTe”

Cel i zakres projektu

Warunki wyjściowe tytułowej inicjatywy to:
1. stan istniejący,
2. opis techniczny trasy z mapką,
3. obiekty turystyczne,
4. planowana infrastruktura brzegowa,
5. środek transportu,
6. planowane miejsca infrastruktury brzegowej,
7. warunki wodne i urządzenia obce na trasie,
8. dojazdy bezpieczeństwa do trasy,
9. finansowanie.

Opis projektu

Celem głównym projektu jest uruchomienie turystycznego sezonowego połączenia 
wodnego Notecią na trasie Łabiszyn–Lubostroń/Pałac. Połączenie to ma się odbywać 
wyłącznie w miesiącach turystycznych (kwiecień–wrzesień) za pomocą płaskodennej 
łodzi turystycznej, 10–15-osobowej, zasilanej niewielkim silnikiem spalinowym (ew. za 
pomocą innego sposobu napędu), przystosowanej do żeglugi niezależnie od warunków 
pogodowych. Uruchomienie połączenia planowane jest z myślą o turystach sezonowych 
oraz uczestnikach: wycieczek szkolnych i edukacyjnych, warsztatów ekologicznych, 
chemicznych i archeologicznych dotyczących koryta Noteci i obszarów brzegowych, hi-
storycznych warsztatów studenckich, uroczystości społeczności lokalnej (śluby, spotka-
nia samorządowe, koncerty pałacowe itp.).

Celem towarzyszącym jest przywrócenie społeczeństwu wiedzy na temat znaczenia 
wód Noteci, Kanału Górnonoteckiego jako fragmentu „Pętli Wielkopolskiej” i obszarów 
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położonych wokół, w świetle ogólnoeuropejskiego trendu rewitalizacji użytków wodnych 
na rzecz rozwoju turystyki regionalnej1.

Opinia audytu 

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół Krajowej Turystycznej Usługi Inwe-
storskiej (KTUI), pod kierownictwem Tomasza Majki, w 2002 r.

„Podobnie jak w innych gminach objętych projektem, nie sposób nie docenić roli No-
teci, na której powinno się przywrócić żeglugę pasażerską, kajakarstwo etc. Istniejące na 
terenie gminy zbiorniki wodne w postaci jezior stwarzają możliwość rozwoju wędkarstwa 
i rekreacji. Wymagają one jednakże zagospodarowania turystycznego”2.

Warunki wyjściowe projektu

Łabiszyn zlokalizowany jest na obszarze piasków rzecznych i tarasów akumulacyj-
nych doliny Noteci. W chwili obecnej nie istnieje jakiekolwiek połączenie wodne korytem 
rzeki Noteć pomiędzy Łabiszynem a Lubostroniem.

Nie istnieje również infrastruktura brzegowa wspomagająca to funkcjonowanie, jak: 
przystanie wodne, mariny, stacje benzynowe przy korycie rzeki, miejsca do cumowania 
– jest jedynie nabrzeże betonowe z drewnianym niewielkim budynkiem, tzw. awanport 
górny w Łabiszynie, oraz – po przeciwnej stronie – samoistne nabrzeże trawiaste, wyko-
rzystywane latem przez turystów wodniaków.

Miejscowość Łabiszyn posiada jednak naturalny układ sprzyjający próbie „zwrócenia 
się miasta ku rzece” ze względu na to, że jej centrum jest wyspą opływaną przez Noteć 
oraz posiada dwa zabytki świadczące o korzystaniu przez nią w przeszłości z dobro-
dziejstw rzeki (młyn wodny i spichlerz zbożowy) oraz dwa obiekty hydrotechniczne – ślu-
za nr 2, posiadająca betonowe nabrzeże w górnym awanporcie, oraz jaz ulgowy. Można 
więc założyć, że istnieje szansa znalezienia miejsca na przystań i miejsce sleepowania 
gondoli wodnej, gdyż doświadczenia innych gmin sugerują, że jest to jeden z warunków 
wstępnych rozwoju turystyki wodnej3. W chwili obecnej, ze względu na istnienie Małej 
Elektrowni Wodnej Łabiszyn, miasto jest również w kręgu zainteresowania ekologicznej 
i technicznej turystyki edukacyjnej4.

1 Polska Niezwykła. Województwo Kujawsko-Pomorskie, Demart, Warszawa 2009.
2 Program Rozwoju Produktu oraz Kreacji Marki dla Gmin Nadnoteckich, Warszawa 2002.
3 Polska Niezwykła…, op. cit.; F. Strugała, Rozwój turystyki wodnej na rzece Noteć – doświadczenia Związku 
Gmin Nadnoteckich, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla regionu, red. Z. Babiński, t. 1, Logo, 
Bydgoszcz 2008, s. 42–47.
4 A. Kuźmińska, R. Pujszo, Trasa Edukacyjna Bydgoszcz–Łabiszyn: „Szlak Małych Elektrowni Wodnych”, „Ze-
szyty Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2013, z. 10, s. 119–135.
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Fotografia 1. Awanport górny – Łabiszyn 
Źródło: http://www.mapofpoland.pl/Labiszyn,zdjecie,5366,Awanport-g%C3%B3rny-%C5%9Aluzy-nr-2.
html [15.09.2013].

Opis techniczny trasy z mapką

Lubostroń leży na 107,7 kilometrze biegu Noteci, natomiast Łabiszyn – na 116,1 
(dane RZGW Poznań). Długość połączenia wodnego wynosi więc ok. 9 km. Na tym 
odcinku Noteć (górna) płynie szeroką i bardzo płaską doliną od Lubostronia do Łabiszy-
na. Prąd wodny jest niesłychanie słaby, gdyż spadek rzeki wynosi zaledwie od 0,08 do 
0,10/00. Na skraju doliny występuje krajobraz równin i wzniesień morenowych terasami 
wydmowymi. Koryto rzeki jest ubezpieczone opaskami faszynowymi, wzmacnianymi pa-
lisadą. Szerokość szlaku wynosi 15–20 m, głębokość tranzytowa – 80–120 cm. Okres 
nawigacji trwa od kwietnia do listopada (fot. 2).
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Fotografia 2. Orientacyjna trasa gondoli wodnej, Łabiszyn–Lubostroń
Źródło: https://maps.google.pl/maps?hl=pl [15.09.2013].

Obiekty turystyczne

W Łabiszynie można znaleźć wiele ciekawych obiektów, takich jak:
 – klasztor – wzniesiony w 1594 r. jako zbór kalwiński, w XVII w. przekazany franciszka-

nom, a obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. św. Mikołaja;
 – kościół farny z XVII w. pw. Zwiastowania NMP oraz grobowce na przykościelnym 

cmentarzu;
 – młyn z 1796 r.;
 – spichlerz zbożowy z XVIII w.;
 – dąb szypułkowy o nazwie „Dąb Jagiełły”, o obwodzie w pierścienicy 610 cm, zasa-

dzony wg legendy przez króla Władysława Jagiełło w 1410 r.;
 – łabiszyńska lipa – „Wyspa”, o pierśnicy 430 cm;
 – ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego. 

W okolicy znajdują się także:
 – Góra Szekelego – miejsce walk i wspólnych mogił wojska polskiego i żołnierzy pruskich, 

którzy zginęli w bitwie 29/30 września 1794 r. podczas powstania kościuszkowskiego5;

5 S. Andrzejewski, M. Siuchniński, Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1965, s. 332–333; J. Kwiatek, T. Lijewski, Leksykon miast polskich, Muza, Warszawa 
1998, s. 441–442.

przystań 
Łabiszyn

przystań 
Lubostroń
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 – torfowisko Oporówek (d. Jezioro Żabno) – obszar ujęty w ramach „Natura 2000” 
(nr 923 pltmp 495), jest to fragment długiej rynny polodowcowej położonej w północ-
no-wschodniej części subregionu Pagórków Mogileńskich.

Fotografia 3. Trasa edukacyjno-przyrodnicza, dojścia do torfowiska „Oporówek”
Źródło: https://maps.google.pl/maps?hl=pl [15.09.2013].

Na omawianym obszarze występują: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbior-
niki wodne, górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, niżowe i górskie łąki 
użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne, 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe6.

6 Polska Niezwykła…, op. cit.; R. Pujszo, E. Pujszo, Rzęsa wodna – problem Kanału Bydgoskiego i Kanału 
Górnonoteckiego, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, red. Z. Babiński, 
t. 3, Margrafsen, Bydgoszcz 2009, s. 153–162.
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Fotografia 4. Fragment torfowiska „Oporówek”
Źródło: Zbiory własne, Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Atrakcje Lubostronia obejmują:
 – zespół pałacowo-parkowy – dawna własność rodziny Skórzewskich7;
 – Festiwal Nocy Świętojańskiej na „Wyspie Festynów”;
 – głazy narzutowe w Lubostroniu (ob. 520 cm) i Załachowie (ob. 1150 cm); 
 – aleja przydrożna Lubostroń–Ostatkowo, złożona z 253 drzew (lip drobnolistnych, je-

sionów wyniosłych, klonów zwyczajnych, robinii grochodrzew);
 – aleja śródleśna – 12 lip drobnolistnych;
 – droga Lubostroń–Julianowo – aleja modrzewi europejskich, 69 szt.;
 – droga Lubostroń–Pturek – aleja lip drobnolistnych i szerokolistnych, 80 szt.8

Infrastruktura brzegowa 

Planowane elementy infrastruktury brzegowej to:
 – przystań początkowa (sleepowa) Łabiszyn nabrzeże awanportu – zadaszenie styli-

zowane, drewniane, na ok. 20 osób; uruchomienie małej gastronomii, punkt pamiąt-
karski;

 – pomost „Torfowisko Oporowo” – oznaczenie trasy do torfowiska (jezioro Żabno);
 – przystań końcowa Lubostroń Pałac – okolice mostu drogowego lub tzw. Wyspa Fe-

stynów, z drugiej strony tego mostu.

7 H. Chmielnik, O. Romanowska-Grabowska, Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, Wulkan, 
Żnin 1992, s.10–12.
8 P. Anders, 123 X Wielkopolska, Wyd. WBP, Poznań 1995, s. 93–95.
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Środek transportu 

Możliwości kupna, czarteru bądź też adaptacji istniejącego już obiektu pływającego 
jest wiele. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, należy raczej skłonić się ku 
rozwiązaniom ekonomicznym, nawet niekonwencjonalnym, lecz zapewniającym przewóz 
założonej liczby pasażerów w bezpiecznych warunkach. Warto zwrócić uwagę, że Noteć 
na tym odcinku, pomimo znacznego zeutrofizowania, nie jest zanieczyszczona w sposób 
porównywalny do Kanału Bydgoskiego9, natomiast jej dużym problemem jest licznie wy-
stępująca rzęsa wodna (łac. Lemna minor), która obniża walory estetyczne terenu i utrud-
nia żeglugę10.

Dobór środka transportu winien uwzględniać również realizację celów dydaktycznych11.
Poniżej przedstawiono rozwiązanie, które jest już stosowane w innych regionach kra-

ju. Warto zwrócić uwagę, że może być ono modyfikowane z uwzględnieniem realiów 
transportu, warunków pogodowych, ceny, ilości osób itp.

Fotografia 5. Łódź płaskodenna typu „Galara” – Ulanów. Galar z zadaszeniem w trakcie spływu
Źródło: http://www.sisu.pl [15.09.2013].

9 E. Pujszo, R. Pujszo, Wybrane wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne a stan środowiska Kanału Byd-
goskiego, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, red. Z. Babiński, t. 1, op. 
cit., s. 88–97.
10 R. Pujszo, E. Pujszo, Rzęsa wodna…, op. cit.
11 P. Wiśniewski, Perspektywy wykorzystania Kanału Bydgoskiego i Noteci dla celów dydaktycznych, [w:] Re-
witalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla regionu, red. Z. Babiński, t. 1, op. cit., s. 49–52.
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Planowane miejsca infrastruktury brzegowej

Prezentowane pomysły są zbieżne z planami inwestycyjnymi konsultowanymi z bur-
mistrzem Łabiszyna oraz dyrektorem zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu.

Fotografia 6. Łabiszyn – nabrzeże koło śluzy nr 2, wykorzystywane w sezonie letnim przez wodniaków 
– początek trasy
Źródło: Zbiory własne autorów.

Fotografia 7. Lubostroń – widok z mostu (po lewej przekop z wodą otaczający tzw. Wyspę Festynów – 
koniec trasy)
Źródło: Zbiory własne autorów.

Warunki wodne i urządzenia obce na trasie

Na odcinku Łabiszyn–Lubostroń rzeka Noteć płynie przez obszar równinny, jej prąd 
jest słaby, a średnia głębokość tranzytowa wynosi 80–120 cm, przy szerokości koryta 
15–20 m, co zapewnia bezpieczną i spokojną żeglugę w sezonie turystycznym. Na trasie 
nie ma urządzeń hydrotechnicznych ani obiektów obcych, uniemożliwiających żeglugę. 
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Należy jednak stwierdzić, że 10-letnie porównanie warunków biologiczno-chemicznych 
(w okresie 1999–2009) na tym odcinku pozwoliło na określenie stanu biologicznego 
i ekologicznego Noteci jako zły, a fizyko-chemicznego – jako umiarkowany, ze stwierdzo-
nym stopniem eutrofizacji12. Jednym z widocznych problemów jest wcześniej sygnalizo-
wany nadmiar rzęsy wodnej, która obniża walory estetyczne13.

Bezpieczeństwo trasy

Ze względu na to, że Noteć na tym odcinku płynie krętym korytem na wypłaszczo-
nym obszarze rolniczym dojazd do rzeki pojazdem ratunkowym jest łatwy, zarówno od 
strony drogi krajowej nr 253, jak i od drogi Łabiszyn–Lubostroń. Płaski charakter terenu 
sprawia, że droga wodna jest dobrze widoczna z powietrza, co ułatwia ewentualną akcję 
ratowniczą, prowadzoną przy pomocy helikoptera.

Z obu stron dochodzą do koryta rzeki dziesiątki polnych dróg, które powinny jednak 
w nawigacji satelitarnej otrzymać numerację z literami od strony rzeki – „L” lub „P” (tury-
ści często korzystają z mapek satelitarnych).

Finansowanie

Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty projektu:
 – pomost trwały na palach drewnianych lub betonowych – dwie szt., konstrukcja drew-

niana (2 m x 6 m), zabezpieczona relingiem i odbojnikami – koszt: ok. 5–6 tys. zł/szt., 
łącznie z wykonaniem; dodatkowy mały pomost w miejscu Torfowisko Oporówek – pły-
wający, wzorowany na przystankach tramwaju wodnego w Bydgoszczy – ok. 2 tys. zł;

 – pojazd wodny: łódź płaskodenna typu „Galar”, przeznaczona na 10–12 osób + jedna 
osoba prowadząca (wykonawca – np. „Szkutnictwo i Stocznia Ulanów”, http://www.
sisu.pl/); cena łodzi (zależnie od wielkości i wyposażenia): 7–10 tys. zł za szt.; 

 – tratwa: koszt znacznie niższy (pojazd wodny napędzany siłą rąk ludzkich, jedynie 
w przypadku awarii silnik spalinowy małej mocy, ok. 6 KM – cena takiego silnika, np. 
Tohatsu, to ok. 6 tys. zł); tratwa wykonywana np. przez „Ines” – Spółdzielnię Socjalną 
Handlowo-Usługową (Inowrocław) – koszt na chwilę obecną nieznany; 

 – silnik spalinowy – silnik zaburtowy typu Tohatsu o mocy 6–20 KM (bydgoskie do-
świadczenia), cena: 6–16 tys. zł;

 – rozbudowa, w celu sleepowania łodzi, istniejącego pomieszczenia drewnianego – 
szacowany koszt: ok. 5–6 tys. zł.
Całkowity koszt projektu to maksymalnie ok. 41–47 tys. zł, szacunki poczyniono z po-

mocą pracowni architektonicznej „Kappa” w Bydgoszczy. Warto zaznaczyć, że koszt ten 
jest zbliżony do projektu zrealizowanego w roku 2007 w Nowej Soli. Był to projekt współ-

12 Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 2009; http://www.wios.bydgoszcz.pl/webmapa/
wody/pdf/2009_Notec_Lubostron.pdf [15.09.2013].
13 R. Pujszo, E. Pujszo, Rzęsa wodna…, op. cit.
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finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu INTERREG IIIA Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa–Nysa–Bóbr” oraz budżetu państwa. Całko-
wita wartość projektu wynosiła 42 743 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – 75%, środki z budżetu państwa – 10% oraz wkład własny – 15%.

Istnieją możliwości pokrycia finansowego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu – 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Powyższy program stwarza możliwości uzyskania dofinansowania na realizację po-
mysłu. Wymogiem jest opracowanie wniosku/projektu oraz wszelkich innych uwarunko-
wanych przepisami załączników. W październiku 2010 r. ogłoszony został konkurs na 
działanie 6.1: „Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby naturalne”. W ramach 
tego działania gmina mogła zrealizować następujące pomysły na projekt:
1. kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania ob-

szarów chronionych, obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruk-
tury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach cennych 
przyrodniczo, m.in.: szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty re-
kreacyjne wzdłuż szlaków, ścieżki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy 
widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi przy atrakcjach i obiektach turystycznych;

2. wykonanie i/lub przebudowa schronów kajakowych i rowerowych;
3. stworzenie punktów widokowych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go na obszarach objętych PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) wsparcie po-
wyżej 500 tys. PLN uzyskują małe projekty infrastrukturalne (gdy beneficjentem jest gmina, 
instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, Kościół 
lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicz-
nego); o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 500 tys. PLN – tylko w przypadku, gdy 
beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy dana miejscowość otrzy-
mała z PROW wsparcie na 400 tys. PLN, a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości 
ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w ramach PROW). 

Kwota ewentualnego współfinansowania prezentowanego projektu zależy od opera-
tywności jednostek samorządu, w szczególności od konkursu, do jakiego zostanie zgło-
szony projekt. Zdaniem autorów przedstawiony przykład projektu z Nowej Soli może być 
pomocny w podjęciu optymalnej drogi aplikacji, w ramach RPO WK-P (na obszarach 
nieobjętych PROW) – bez dolnej granicy wartości projektu.

Materiały RPO WK-P14, z których korzystano w niniejszym opracowaniu, są do pobra-
nia w Biurze Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy – szczegółowy opis priorytetów RPO WK-P (od str. 129 znaj-

14 Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Materiały RPO WK-P, Bydgoszcz 2010.
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duje się opis działania 6.1) i harmonogram konkursów RPO WK-P na 2010 rok – lub na 
stronach samorządowych.

Projekt został objęty w 2010 r. bezterminowym patronatem honorowym Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego15.
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Streszczenie

Projekt „Pałucka Gondola Wodna na trasie Łabiszyn–Lubostroń” jest przedsięwzięciem o cha-
rakterze technologiczno-edukacyjnym, powstałym w odpowiedzi na zapotrzebowanie społecz-
ności lokalnej oraz turystów regionu pałuckiego. 
Głównym celem projektu jest uruchomienie sezonowego turystycznego i edukacyjnego połą-
czenia wodnego korytem Noteci na trasie Łabiszyn–Lubostroń. 
Został on zaprezentowany na II Kongresie Studenckich Kół Naukowych „Studenci Miastu i Re-
gionowi” w Bydgoszczy w 2010 r., a następnie uroczyście przekazany burmistrzowi Łabiszyna.

Słowa kluczowe: połączenie wodne, rewitalizacja, Noteć, Łabiszyn, Lubostroń

Abstract

The project entitled „Pałucka Water Gondola on Łabiszyn–Lubostroń route” is a technological 
and educational enterprise, which has been created in response to the need of local community 
and tourists in Pałucki region.
The main purpose of the project is to start a seasonal touristic and educational water route 
along the Noteć River from Łabiszyn to Lubostroń.
This project was presented at the II Congress of Studentsʼ Research Circles „Students for the 
City and Region” in Bydgoszcz in 2010 and then formally turned over to the Mayor of Łabiszyn.

Keywords: water communication, revitalization, the Noteć River, Łabiszyn, Lubostroń
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ZBIGNIEW ŚWIĄTKOWSKI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

koPalnia węgla brunatnego – sZansa cZy Zagrożenie 
dla roZwoju turystyki?

a brown coal mine – an opporTuniTy or a ThreaT  
To The Tourism DevelopmenT?

Wstęp 

Przykładem tego, jak formalnie deklarowana idea zrównoważonego rozwoju (nie 
tylko w turystyce) przegrywa z tzw. realiami życia, jest projekt rozwoju górnictwa wę-
gla brunatnego na terenie Polski Zachodniej. Lobby energetyczne (przy poparciu władz 
państwowych) forsuje budowę dwóch wielkich kopalni odkrywkowych węgla brunatnego 
i towarzyszących im elektrowni. Mają one być zlokalizowane koło Legnicy-Lubina (woj. 
dolnośląskie) i na terenie gmin Gubin i Brody (woj. lubuskie). Odbywa się to w ramach 
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dla lokalnej i regionalnej społeczności jest to szansa szybszego rozwoju. Warto pa-
miętać, że sama tylko lubuska część inwestycji – planowana na gruntach gmin Brody 
i Gubin1 – to wydatek około 20 miliardów złotych – na taką kwotę jest szacowana jedy-
nie budowa elektrowni i kopalni. Do tego dojdą wydatki związane z budową dróg i sieci 
energetycznych. Województwo lubuskie, kojarzone dotychczas z lasami, rzekami i jezio-
rami, może zostać czołowym producentem węgla i energii elektrycznej w skali kraju. Dla 
dotkniętego znacznym bezrobociem regionu jest to wielka szansa, wiążąca się jednak 
z wieloma zagrożeniami. Dlatego nastąpiła tam znaczna polaryzacja stanowisk na temat 
celowości projektowanej inwestycji. Także projekt budowy nowej kopalni w wojewódz-
twie dolnośląskim wywołuje podobne konflikty społeczne.

1 W województwie lubuskim istnieją dwie gminy o nazwie Gubin. Jedna to gmina miejska a druga wiejska (obej-
mująca wsie otaczające miasto Gubin). W artykule jest mowa wyłącznie o gminie wiejskiej.

z a g r o ż e n i a  i  s z a n s e  D l a 
Ś r o D o w i s k a  a  r o z w ó j  T u r y s T y k i
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Dla specjalisty z zakresu turystyki pojawia się interesująca kwestia oceny przewidy-
wanego wpływu budowy kopalni na gospodarkę turystyczną. Z jednej strony będzie to 
koniec tradycyjnych sposobów wypoczynku na tym obszarze, opartych na wykorzystaniu 
istniejących zasobów przyrodniczych (lasów, jezior, rzek). Z drugiej strony pojawia się 
możliwość rozwoju nowych form turystyki, opartych na wykorzystaniu krajobrazu poprze-
mysłowego. W artykule zostaną wskazane tego przykłady w Polsce i za granicą.

Dla zwolennika zrównoważonego rozwoju, rozumianego – zgodnie z Kartą Ziemi – 
jako zobowiązanie do ochrony i odnowy różnorodności, integralności i piękna ekosys-
temów planety, sytuacja jest jednoznaczna. Funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego 
wymaga zdejmowania setek milionów metrów sześciennych nadkładu rocznie i przerzu-
cania go na gigantyczne zwałowiska. Stworzy to krajobraz księżycowy, który pomimo 
późniejszej rekultywacji w niczym nie będzie przypominał środowiska pierwotnego. Pa-
radoksalnie może to jednak doprowadzić do ożywienia ruchu turystycznego.

Warto tu przytoczyć stwierdzenie M.W. Kozaka, że: „w polskiej literaturze przedmiotu 
obserwować można częste, charakterystyczne dla tzw. turystyki romantycznej, a niczym 
nieuzasadnione przecenianie znaczenia zasobów przyrodniczych”2. Wynika to m.in. 
z przesadnego utożsamiania turystyki z rekreacją. Cytowany autor zwraca ponadto uwa-
gę, że w analizach atrakcyjności turystycznej obszaru nadużywa się wskaźnika okre-
ślającego odsetek terenów leśnych lub chronionych. Województwo lubuskie szczyci się 
wysokim zalesieniem, a mimo to nie należy do szczególnie często odwiedzanych3.

Pojawia się tu interesujący problem aksjologiczny – co jest w turystyce wartością 
najwyższą? Według jakich kryteriów można określić, co jest zjawiskiem pozytywnym dla 
turystyki, a co zagrożeniem? Ważna jest też kwestia stopniowalności zagrożeń. Nawet 
jeżeli przyjmiemy założenie aksjologiczne, że ochrona przyrody jest ważniejsza niż biz-
nes, to należy odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia dana działalność biznesowa 
szkodzi przyrodzie i w czym przyroda stworzona w sposób sztuczny, w wyniku procesów 
rekultywacji zniszczonych obszarów, jest gorsza od tej, która była wcześniej.

Obiektywnie należy stwierdzić, że lasy są ważnym zasobem środowiska w wojewódz-
twie lubuskim. Posiada ono najwyższą lesistość w kraju (48,8%). Ekosystemy znacznej 
części tych lasów są jednak silnie przekształcone, zbiorowiska leśne nie wykorzystują 
potencjału żyznościowego siedlisk. Dominują sztuczne drzewostany (monokultury so-
snowe)4. Podobna sytuacja występuje zresztą praktycznie na całym pograniczu polsko-
-niemieckim po obu stronach granicy.

2 M.W. Kozak, Turystyka i dziedzictwo kulturowe Polski Zachodniej, Ekspertyza sporządzona na potrzeby Za-
łożeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, Warszawa 2011, s. 7, http://polskazachodnia2020.pl/attachments/
article/14/Turystyka%20i%20dziedzictwo%20kulturowe%20w%20Polsce%20zachodniej.pdf [25.04.2013].
3 Ibidem.
4 M. Degórski, Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-nie-
mieckim jako wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 26, s. 16.
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Czy to oznacza, że należy pozwolić górnikom na wykopanie ogromnej dziury w ziemi, 
obejmującej znaczną część gmin Brody i Gubin? Jest to pytanie o charakterze aksjolo-
gicznym, a odpowiedź zależy od przyjętego systemu wartości.

Eksploatacja surowców energetycznych a turystyka

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że nie można terenów związanych z eksplo-
atacją węgla brunatnego postrzegać jedynie w kategoriach degradacji, kolizji funkcjo-
nalno-przestrzennych i ekologicznych5. K. Fajgiewicz pisze, że skutki działalności gór-
niczej w postaci zwałowisk zewnętrznych, wewnętrznych i wyrobisk stanowią integralne 
elementy krajobrazu, dokumentujące przemiany środowiska w historycznym okresie in-
tensywnej industrializacji, wzbogacające georóżnorodność tego środowiska. W efekcie 
przyczyniają się one do wzrostu potencjału turystycznego. Mamy do czynienia z „produ-
kowaniem” nowej przestrzeni turystycznej, charakteryzującej się wysokimi wartościami 
przyrodniczymi, kulturowymi i użytkowymi6. Przy umiejętnym zagospodarowaniu tere-
nów pokopalnianych funkcja turystyczna regionu może zatem w dłuższej perspektywie 
czasowej ulec nawet znacznemu wzmocnieniu.

Jest oczywiste, że w wyniku wzrostu gospodarczego będzie następować w Polsce 
stały wzrost zużycia energii elektrycznej. Wymaga to zwiększenia produkcji tej energii. 
Problem polega jednak na tym, że dotychczas eksploatowane złoża surowców energe-
tycznych stopniowo się wyczerpują. Energia ze źródeł odnawialnych nie jest w stanie 
zapełnić tego ubytku, natomiast rozwój energetyki atomowej ciągle stoi pod znakiem 
zapytania. Jedną z możliwości pozostaje węgiel brunatny.

Według Z. Kasztelewicza w rankingu najlepszych polskich złóż węgla brunatnego na 
czele są trzy złoża z regionu lubuskiego: Gubin, Mosty i Torzym, dwa złoża z regionu 
dolnośląskiego: Legnica Zachód i Legnica Wschód, dwa złoża z regionu łódzkiego: Ro-
góźno i Złoczew, jedno z regionu poznańskiego: Trzcianka7.

W tej sytuacji niezbędne jest, zdaniem energetyków, przejęcie roli czołowego producen-
ta energii na bazie węgla brunatnego przez rejony Legnica i Gubin-Mosty-Brody. Działanie 
tych nowych rejonów wydobywczo-przetwórczych powinno trwać minimum 50-100 lat (w za-
leżności od tempa eksploatacji)8. Przeorientuje to znacząco mapę energetyczną Polski.

Teren projektowanej eksploatacji węgla brunatnego obejmuje w Lubuskiem po-
wierzchnię łącznie około 8,5 tys. hektarów w południowej części gminy wiejskiej Gubin 
oraz północnej części gminy Brody. Zajmuje to wraz z terenem przewidzianym pod bu-

5 Fagiewicz K., Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 
2009, t. 25, s. 103.
6 Ibidem.
7 Z. Kasztelewicz, Czy lubuskie złoża mogą zastąpić bełchatowskie zagłębie górniczo-energetyczne węgla 
brunatnego?, „Polityka Energetyczna” 2011, t. 14, z. 2, s. 170.
8 A. Greinert, Węgiel brunatny szansą dla rozwoju województwa lubuskiego, „Węgiel Brunatny” 2010, nr 3/80.
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dowę elektrowni około 17% powierzchni obu jednostek administracyjnych. Gminy należą 
do dwóch różnych powiatów – krośnieńskiego i żarskiego. 

Jak wspomniano, inwestor planuje wybudowanie elektrowni o mocy 2700 MW. Za-
łożona moc elektrowni odpowiada obecnie około 10% zainstalowanej mocy w polskich 
elektrowniach zawodowych9. 

Jest to istotne z ekologicznego punktu widzenia, w niewielkiej odległości (kilka kilo-
metrów od granicy) działa bowiem największa w Niemczech elektrownia Jänschwalde, 
o mocy 3000 MW, bazująca na węglu z okolicznych niemieckich kopalni węgla brunatne-
go. Realizacja planu zatem spowodowałaby, że ważna dla turystyki10 rzeka Nysa Łużyc-
ka płynęłaby wąskim przesmykiem pomiędzy elektrowniami i kopalniami rozciągającymi 
się po obu stronach granicy.

Charakterystyka gmin Brody i Gubin jako terenów turystycznych

Brody

Według stanu na 31.12.2011 r. gmina Brody liczyła 3576 mieszkańców. Przy zajmo-
wanej powierzchni 241 km² gęstość zaludnienia wynosiła więc zaledwie 15 mieszkań-
ców na jeden km². Lesistość gminy stanowiła 64,7%. Do rejestru REGON wpisanych 
było 198 podmiotów gospodarki narodowej11. 

W gospodarce gminy dominuje funkcja rolniczo-leśna. Na tym terenie znajduje się 
część liczącego ponad 30 tysięcy hektarów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory 
Lubuskie”. 

Fragment gminy Brody obejmuje położony na pograniczu kilku gmin, leśny rezerwat 
przyrody „Żurawno” o powierzchni 22,88 ha. Powstał on dla zachowania, ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, fragmentu leśnego ekosystemu nizinnego 
ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 

Ponadto na terenie gminy leży część Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Park 
ten obejmuje tereny o cennych wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, 
położone w południowej części województwa lubuskiego, w strefie pogranicza z Niemca-
mi. Obszar parku pokrywa się z zasięgiem Łuku Mużakowskiego12. 

Warte uwagi są też Mierkowskie Wydmy – obszar „Natura 2000” o powierzchni 609,8 
ha, położony częściowo w gminie Brody. Teren obejmuje kompleks częściowo odsłonię-
tych wydm oraz szereg zagłębień międzywydmowych. Dominują tu ubogie florystycznie 

9 W. Naworyta, J. Badera, Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych dla projektowanego zagospoda-
rowania złoża Gubin, „Polityka Energetyczna” 2012, t. 15, z. 3, s. 108.
10 Na co wskazuje chociażby projekt WWF „Zielona Wstęga Odra–Nysa”.
11 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Województwo Lubuskie 2012 – podregiony, powiaty, gminy, Zielona 
Góra 2012.
12 Dane o obszarach chronionych zaczerpnięto z: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Ochrona środowiska 
w województwie lubuskim w latach 2009–2011, Zielona Góra 2012.
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bory chrobotkowe. Na szczytach wydm wykształciły się murawy napiaskowe, natomiast 
w zagłębieniach międzywydmowych – torfowiska przejściowe.

Na terenie gminy występują też obszary chronionego krajobrazu: Obszar 30A –Za-
chodnie Okolice Lubska o powierzchni 17 536 ha, obejmujący tereny kilku gmin, oraz 
Obszar 27 – Dolina Nysy o powierzchni 3216 (także na terenie kilku gmin)13.

Gubin

Według stanu na 31.12.2011 r. gmina wiejska Gubin liczyła 7411 mieszkańców. Bio-
rąc pod uwagę zajmowaną powierzchnię 379 km², gęstość zaludnienia wynosiła więc 
zaledwie 20 mieszkańców na jeden km². Lesistość gminy stanowiła 58,5%. Do rejestru 
REGON wpisano 423 podmioty gospodarki narodowej14. W gospodarce tego obszaru 
dominuje funkcja rolniczo-leśna. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniej gminy, na terenie gminy Gubin znajduje się 
fragment Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie”. 

Na opisywanym terenie istnieje także leśny rezerwat przyrody „Dębowiec” o po-
wierzchni 9,39 ha. Celem jest zachowanie starodrzewu dębowego oraz stanowisk chro-
nionych owadów: jelonka rogacza i kozioroga dobosza. 

Istnieje też rezerwat przyrody „Uroczysko Węglińskie” o powierzchni 6,82 ha. Celem 
jest zachowanie naturalnego, wielogatunkowego starodrzewu z licznym udziałem dębów 
pomnikowych. 

Kolejnym rezerwatem są „Gubińskie Mokradła” o powierzchni 99,80 ha. Powstał dla 
zachowania populacji ptaków wodnych i błotnych oraz najcenniejszych pod względem 
ornitologicznym siedlisk, będących ostoją dla zwierząt w okresie lęgów i podczas wę-
drówek. Obszar należy do grupy najcenniejszych pod względem ornitologicznym tere-
nów południowej części województwa lubuskiego. Ponad 20 występujących gatunków 
to gatunki chronione w Unii Europejskiej, wymienione w załączniku I do Dyrektywy Pta-
siej UE. 

Fragmenty gminy wiejskiej Gubin pokrywa położony na terenie kilku gmin Krzesiński 
Park Krajobrazowy. Obejmuje on tereny pradoliny Odry i Nysy Łużyckiej o dużej wartości 
przyrodniczej i krajobrazowej. Na obszarze parku, w miejscowości Kłopot, zlokalizowane 
jest jedno z największych miejsc lęgowych bociana białego na terenie Polski Zachodniej.

Na terenie gminy znajduje się też najstarszy i najgrubszy wiąz szypułkowy w Polsce. 
Liczy on 450 lat, a jego obwód na wysokości 1,3 m wynosi 887 cm.

W gminie Gubin istnieją te same obszary chronionego krajobrazu co w gminie Bro-
dy, tzn. Zachodnie okolice Lubska i Dolina Nysy. Ponadto funkcjonuje Obszar 18 – 
Krośnieńska Dolina Odry, obejmujący powierzchnię 13 265 ha na terenie kilku gmin. 

13 Wykaz obszarów chronionego krajobrazu w województwie lubuskim, http://lubuskie.pl/uploads/WYKAZ%20
OBSZAR%C3%93W%20CHRONIONEGO%20KRAJOBRAZU%20W%20WOJEW%C3%93DZTWIE%20LU-
BUSKIM.pdf [5.04.2013].
14 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Województwo Lubuskie 2012…, op. cit.
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Wyłącznie na terenie gminy Gubin leży natomiast Obszar 19 – Gubińskie Mokradła 
o powierzchni 1884 ha15.

Podstawowym składnikiem środowiska przyrodniczego obu gmin są lasy. Głównym 
gatunkiem lasotwórczym jest sosna, której udział w drzewostanach wynosi około 90%. 
Jak zauważają W. Naworyta i M. Chodak, przewaga ubogich siedlisk leśnych, zdomino-
wanych przez młode drzewostany sosnowe, oznacza dla górnictwa niższe koszty po-
zyskania tych terenów oraz niższe opłaty za ich wyłączenie z użytkowania leśnego16. 
Powierzchnia złóż gubińskich jest porośnięta lasem sosnowym, jednak tylko w 35%. 
Pozostała część terenu przyszłej kopalni pozostaje w użytkowaniu rolniczym, którego 
znaczną część pokrywają gleby wyższych klas bonitacyjnych. 

Generalnie obszar przewidywanej eksploatacji węgla brunatnego nie wchodzi bezpo-
średnio na opisane wyżej tereny chronione. Trudne do jednoznacznego określenia jest 
natomiast oddziaływanie pośrednie. 

Duże zagrożenie występuje dla Jezior Brodzkich. Jest to specjalny obszar ochro-
ny siedlisk w ramach sieci „Natura 2000”, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej. 
Jego powierzchnia wynosi 829,2 ha. Obejmuje on m.in. dwa niewielkie jeziora: Brodzkie 
(50,6 ha, maksymalna głębokość – 1,2 m) i Suchodół (31,7 ha, maksymalna głębokość 
– 1,7 m). Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi. 

Jeziora Brodzkie znajdują się w zasięgu prognozowanego leja depresji, jaki powsta-
nie w wyniku wypompowywania wody z kopalni odkrywkowej. Grozi to ich zanikiem 
w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia technicznego17.

Na obszarze kompleksu złóż gubińskich występują nieliczne zabytki architektoniczne, 
na dziś główne formy turystyki oparte są zatem na potencjale przyrodniczym tych terenów. 

Aktywność społeczna mieszkańców a realizacja inwestycji 
kopalnianych 

Projekt budowy kopalni węgla kamiennego i elektrowni podzielił społeczność lo-
kalną na terenie gmin Brody i Gubin oraz wywołał wiele konfliktów. W gminie Brody 
przeprowadzono w dniu 21 czerwca 2009 r. referendum w sprawie budowy kopalni wę-
gla kamiennego. Wzięły w nim udział 1462 osoby na 2755 uprawnionych. Frekwencja 
wyniosła 53%. Za budową głosowały 503 osoby, przeciwko – 951, czyli zdecydowana 
większość18.

15 Wykaz obszarów…, op. cit.
16 W. Naworyta, M. Chodak, Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina 
ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych), „Zeszyty 
Naukowe UZ” 2010, nr 137, Inżynieria Środowiska – nr 17, s. 49.
17 Ibidem.
18 http://bip.brody.pl/system/obj/563_referendum_kopalnia.pdf [5.05.2013].
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Z kolei w gminie wiejskiej Gubin referendum odbyło się 8 listopada 2009 r. przy fre-
kwencji 47,41%. Za budową elektrowni opowiedziały się 874 osoby, przeciwko było 1855 
ankietowanych.

W obu gminach zwyciężyli zatem przeciwnicy eksploatacji węgla brunatnego. Od 
tego czasu trwają spory, na ile wyniki referendum są wiążące zarówno dla władz gmi-
ny, jak i władz wyższego szczebla. Jest to o tyle istotne, że lubuska klasa polityczna 
forsuje pomysł budowy kopalni. Ponadto rząd przyjął nową Koncepcję Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju, a w niej zapis o ochronie złóż węgla brunatnego, m.in. 
w okolicach Lubina, Brodów i Gubina19. W praktyce ochrona złóż oznacza zablokowa-
nie wszystkich innych inwestycji, niezwiązanych z przemysłem wydobywczym i ener-
getycznym. 

Z połączenia różnych lokalnych inicjatyw przeciwko budowie kopalni powstała ogólno-
polska koalicja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”. Wspierają ją ekolodzy z Niemiec i Czech. 
Deklarację przystąpienia do koalicji podpisali, jako członkowie założyciele, przedsta-
wiciele: Społecznego Komitetu „STOP Odkrywce” (wspieranego przez Bürgerinitiative 
„Klinger Runde” z Niemiec), Stowarzyszenia Ekologicznego „EKO-UNIA”, Stowarzysze-
nia „Nie Kopalni Odkrywkowej” z Gubina, Fundacji Greenpeace z Warszawy, EPS (Eko-
logický právní servis) z Czech, Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi oraz wój-
towie i burmistrzowie zagrożonych budową kopalni odkrywkowych dolnośląskich gmin: 
Lubin, Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa, Prochowice, Malczyce oraz Gubin (woj. lubu-
skie). Następnie do koalicji dołączyły gminy: Brody (woj. lubuskie) oraz Zgierz, Ozorków 
i Piątek (woj. łódzkie), a także dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Ziemi Zgierskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zgierskiej. Deklarację podpisała także 
poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg.

Jednoczą się także zwolennicy budowy kopalni i elektrowni. Na terenie gminy wiej-
skiej Gubin działa w tym kierunku Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Gubińskiej. 
Natomiast w gminie Brody podobną rolę promotora budowy kopalni pełni Stowarzysze-
nie Zmieńmy Razem Gminę Brody.

Rosnąca aktywność zarówno zwolenników, jak i przeciwników budowy kopalni jest 
świadectwem dużej aktywności społecznej mieszkańców, wyrażającej się m.in. w po-
trzebie organizowania się dla rozwiązywania własnych problemów związanych z miej-
scem zamieszkania. Świadczy też o dużym zaangażowaniu miejscowej społeczności 
w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym, a także o ich wysokiej świadomości eko-
logicznej. 

To wszystko są elementy ważne dla rozwoju lokalnego i dobrze rokują dla przyszłości 
tych gmin, niezależnie od tego, jakie rozwiązania zostaną przyjęte w sprawie kopalni.

19 Chociaż z drugiej strony w KPZK zapisano, że: „Ewentualne uruchomienie nowych złóż eksploatacji
zasobów energetycznych, szczególnie węgla brunatnego, zostanie poprzedzone szczegółową wielokryterialną 
analizą opłacalności z pełnym uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych”, Koncepcja Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2013, s. 153, https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polity-
ka_przestrzenna/KPZK/Strony/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju.aspx [2.05.2013].
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Skutki działania kopalni węgla brunatnego i elektrowni dla 
rozwoju turystyki 

Zgodnie ze wstępnym projektem zagospodarowania na terenie bezpośrednio obję-
tym eksploatacją oraz pod zewnętrznym zwałowiskiem nadkładu znajdzie się w całości 
14 odrębnych wsi i przysiółków, a dwie inne częściowo. Tereny te zamieszkuje łącznie 
około 2270 osób, co stanowi 21% łącznej populacji obu gmin (Gubin – 15%, Brody – 
34% mieszkańców)20. Wysiedlenia mają następować stopniowo, w miarę przesuwania 
się obszaru eksploatacji. Jak widać, dotkną one w większym stopniu gminę Brody, gdzie 
miejsce zamieszkania będzie musiała zmienić jedna trzecia mieszkańców. Także ci, któ-
rzy pozostaną w swoich domach, znajdą się w zupełnie nowym otoczeniu.

Skutki działania kopalni węgla brunatnego wynikają z faktu, że prowadzą one działal-
ność za pomocą odkrywkowych wyrobisk górniczych.

Z. Kasztelewicz i M. Zajączkowski zwracają uwagę na następujące zjawiska:21 
 – Zmniejsza się powierzchnia obszaru pod działalność rolniczą, a wzrasta popyt na 

działalność usługową na rzecz miejscowego przemysłu wydobywczego oraz usługi 
związane z rekultywacją terenów pogórniczych i gospodarką leśną.

 – Powstaje zwałowisko zewnętrzne oraz wyrobisko eksploatacyjne poniżej pierwotne-
go ukształtowania terenu. Powoduje to zmiany krajobrazu, pejzażu i mikroklimatu.

 – Zachodzą zmiany stosunków wód podziemnych i powierzchniowych, występuje rów-
nież oddziaływanie na jakość wód w zewnętrznej sieci hydrograficznej.

 – Na skutek odwodnienia górotworu w otoczeniu kopalni następują deformacje powierzchni.
 – Następuje degradacja jakości gruntów, trwałe i czasowe wyłączenie z użytkowania 

gruntów rolnych i leśnych, przeobrażenie ziemi i zmiany morfologiczne.
 – Dochodzi do niezorganizowanej emisji pyłów do atmosfery.
 – Urządzenia kopalni stanowią źródła emisji hałasu.
 – Z powodu nakładania się szeregu czynników mogą występować lokalne zmiany kli-

matyczne.
Trudno jest dzisiaj stwierdzić, jaka dokładnie będzie wielkość tych skutków w przy-

padku złoża Gubin–Brody. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wiel-
kopolskim w kwietniu 2013 r. ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko eks-
ploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego „Gubin”. Dopiero po przedstawieniu przez 
wnioskodawcę raportu podjęte zostaną dalsze działania. 

Oprócz skutków działania kopalni pojawią się zewnętrzne efekty oddziaływania elek-
trowni. J.R. Kasiński wskazuje tutaj na:22

20 W. Naworyta, J. Badera, op. cit., s. 109.
21 Z. Kasztelewicz, M. Zajączkowski, Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenie, „Polityka 
Energetyczna” 2010, t. 13, z. 2, s. 228.
22 J.R. Kasiński, Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem komplek-
sów złóż gubińskich i legnickich, s. 10, http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/publikacje/wegiel_brunatny/Kasin-
ski_potencjal_wegla_brunatnego.pdf [6.05.2013].
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 – zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku emisji pyłu i gazów, 
 – zanieczyszczenie termiczne wód powierzchniowych, 
 – zanieczyszczenie chemiczne wód podziemnych, spowodowane ługowaniem składo-

wisk popiołów, 
 – emisję do atmosfery znacznych ilości CO2. 

Oczywiście zastosowanie nowoczesnych technologii powoduje zmniejszenie za-
grożeń. Nawet nowoczesne technologie mają jednak swoje ograniczenia. Położona po 
sąsiedzku niemiecka elektrownia Jänschwalde, pomimo wielu modernizacji, emituje 
rocznie do atmosfery około 25 mln ton dwutlenku węgla. Doszłaby do tego emisja z pro-
jektowanej polskiej elektrowni. 

S. Ciok zauważa, że z działalnością kopalni odkrywkowych po niemieckiej stronie gra-
nicy związane jest pojawienie się w Polsce zjawiska suszy. W kopalniach w Jänschwalde 
i Cottbus Nord wypompowuje się odpowiednio 195 m³ i 85 m³ wody na minutę. Powoduje 
to bardzo szybkie obniżanie się poziomu wód gruntowych, powiększanie się zasięgu leja 
depresyjnego na 20 km w głąb Polski i w konsekwencji wysychanie studzien. Według 
wspomnianego autora na obszarze wzdłuż Nysy Łużyckiej, od gmin Pieńsk aż po Gubin, 
około 30% studzien już nie ma wody. Co ciekawe, strona niemiecka nie uznaje roszczeń 
mieszkańców i władz gmin pogranicza polskiego, określając je jako bezpodstawne, choć 
po swojej stronie traktuje te problemy jako szkody górnicze i wypłaca odszkodowania23.

Zewnętrzne koszty produkcji energii z węgla brunatnego pozyskanego z planowa-
nych odkrywek na złożu Legnica i Gubin przedstawił M. Kudełko, profesor Akademii 
Górniczo- Hutniczej. Z ekspertyzy wynika, że co roku mogą one sięgać prawie 10 mld 
złotych. Mowa tu przede wszystkim o takich kosztach, jak: leczenie osób dotkniętych 
przez choroby związane z emisją zanieczyszczeń, szkody materiałowe, np. zniszczenia 
budynków, szkody w rolnictwie, utrata różnorodności biologicznej. Ponadto w opraco-
waniu policzone i zanalizowane są całkowite koszty zewnętrzne, generowane obecnie 
przez polski sektor energetyczny (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe). Wynoszą 
one aż 30 mld złotych rocznie, czyli ok. 2% PKB24.

Niezależnie od skali negatywnych skutków projektowanego przedsięwzięcia w przy-
padku realizacji projektu powstanie w Brodach i Gubinie nowy typ krajobrazu, który moż-
na określić jako „krajobraz inżynieryjny”25. Nie można jednak tego określenia odbierać 
wyłącznie w sposób pejoratywny.

J. Nita i U. Myga-Piątek zwracają uwagę, że wprawdzie nowe obiekty górnicze po-
czątkowo szpecą krajobraz, ale z czasem jednak powstają tam unikatowe krajobrazy. 

23 S. Ciok, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalną 
Niemiec, s. 302, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/pra-
ce_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Ciok.pdf [5.05.2013].
24 M. Kudełko, Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej z projektowanych elektrowni dla kompleksów 
złożowych węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz sektora energetycznego w Polsce, http://www.greenpeace.
org/poland/PageFiles/461286/koszty_wegla_ekspertyza.pdf [6.05.2013].
25 J. Budziło, Piękno obiektów inżynierskich w krajobrazie, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 1998, R. 95, z. 1-A. 
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Takie pogórnicze obszary przypominają niekiedy swe naturalne odpowiedniki: pustynię 
piaszczystą, tundrę lub wyschnięte jezioro. Prawidłowa rekultywacja powinna zatem dą-
żyć nie tyle do zniwelowania nowych form krajobrazu, ile do umiejętnego wkomponowa-
nia ich w istniejące otoczenie26.

Poniżej autor artykułu zaprezentował kilka przykładów udanej rekultywacji i rewitali-
zacji terenów pokopalnianych i dostosowania ich do potrzeb osób uprawiających różne 
formy turystyki.

Przykłady rekultywacji polskich i niemieckich terenów 
pokopalnianych

W Polsce obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego jest rekultywacja terenów podda-
nych uprzednio działalności wydobywczej. Obowiązek ten wynika z Ustawy Prawo geo-
logiczne i górnicze z 2005 r. oraz Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 r.27 
Forma tych działań uzależniona jest oczywiście od przewidywanego kierunku wykorzy-
stania terenów pokopalnianych. 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” działa w rejonie Turku. Powstała w latach 
1959–1964. Początkowo podstawowym kierunkiem rekultywacji był kierunek leśny. Pod 
koniec lat 80. nastąpiła zmiana kierunku zagospodarowania z leśnego na rolny28.

Kopalnia ma także sukcesy w rekultywacji terenów pod kątem potrzeb turystyczno-
-rekreacyjnych. Przykładem są zbiorniki wodne powstałe w odkrywkach po zakończeniu 
eksploatacji i wyłączeniu systemu odwadniającego złoże. Pierwszym z nich był zbiornik 
„Bogdałów” o powierzchni około 10 ha i głębokości około 10 m. Kolejną inwestycją był 
zbiornik „Przykona”, który postał na zwałowisku odkrywki „Adamów”. Jest to sztuczne 
jezioro o powierzchni lustra wody 126 ha i głębokości 6,5 m29.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” działa od 1980 r. Udostępnienie złoża wy-
magało zdjęcia nadkładu, który został umieszczony na zwałowisku zewnętrznym, wy-
-niesionym ponad teren na wysokość 195 m. W efekcie powstała Góra Kamieńska o wy-
sokości 386 m n.p.m. Jest to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. Zwałowisko to 
zostało zrekultywowane w kierunku leśnym. 

Natomiast na północno-wschodnim stoku góry znajduje się Ośrodek Sportu i Rekre-
acji „Góra Kamieńsk”. Wyposażony jest on w sztucznie naśnieżaną i oświetloną trasę 
narciarską, czteroosobową kolej krzesełkową o długości 760 m oraz dwa wyciągi ta-
lerzykowe o długościach 700 i 160 m. W lecie kolej umożliwia wjazd na szczyt góry 

26 J. Nita, U. Myga-Piątek, Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych, „Przegląd Geolo-
giczny” 2006, 54(3), s. 260.
27 Z. Kasztelewicz, J. Kaczorowski, Rekultywacja i rewitalizacja kopalń węgla brunatnego na przykładzie kopal-
ni „Bełchatów”, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2009, R. 33, z. 2, s. 188.
28 Z. Kasztelewicz, J. Klich, S. Sypniowski, Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polskim górnictwie 
węgla brunatnego, „Zeszyty Naukowe UZ” 2010, op. cit., s. 17–19.
29 Tereny poprzemysłowe mogą być atrakcyjne turystycznie, „Rzeczpospolita” 2008, 25 stycznia, Dodatek 
Przyjaźni Środowisku.
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z rowerem. Na Górze Kamieńskiej i w jej okolicach wyznaczone są też trzy trasy rowe-
rowe o łącznej długości 42 km i zróżnicowanych poziomach trudności, w tym trasy do 
downhillu30. Kompleks narciarski „Góra Kamieńsk” jest najdłuższym stokiem narciarskim 
w centralnej Polsce.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” rozpoczęła działalność w czasie II wojny świa-
towej. Dotychczas dominującym kierunkiem rekultywacji była rekultywacja rolna. Nato-
miast rekultywacja wodna występuje głównie w wyrobiskach końcowych, gdzie powstają 
zbiorniki wodne. Zbiorniki te – zasilane wodą podziemną i powierzchniową – mogą być 
wykorzystywane w szeroko pojętych celach rekreacyjnych31.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” działa praktycznie od początku ubiegłego stule-
cia. Realizowana od lat 60. XX w. rekultywacja zwałowiska zewnętrznego w kopalni jest 
ukierunkowana na docelowe zagospodarowanie leśne. Prowadzona jest na bieżąco na 
terenach, na których zakończono eksploatację górniczą. Wynikiem prowadzonych prac 
rekultywacyjnych są wielogatunkowe drzewostany tworzące komponenty środowiska 
leśnego, w tym glebę i jej specyficzną mikroflorę, oraz lokalny mikroklimat. Zalesiono 
w znacznym stopniu zwałowisko zewnętrzne, będące górą o powierzchni około 22 km² 
i wysokości nad poziom terenu 245 m. Powstały na tym miejscu kompleks leśny to miej-
sce wycieczek i rekreacji dla okolicznych mieszkańców32.

Podane wyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście całej listy działań rekultywacyj-
nych i rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie polskich kopalń węgla brunatnego. 
Warto przy tym zauważyć, że rewitalizacja terenów pokopalnianych wymaga jednak 
dużych nakładów finansowych33. Poniżej zostaną opisane przykłady z Niemiec, gdzie 
przeznaczono na rekultywację i rewaloryzację znacznie większe środki finansowe, co 
umożliwiło stworzenie w postindustrialnym krajobrazie ciekawych i nietypowych produk-
tów turystycznych.

Ferropolis, czyli miasto z żelaza, zlokalizowane jest na terenie nieczynnej kopalni 
odkrywkowej „Golpa Nord”, na półwyspie sztucznego jeziora Gremminer See, które po-
wstało po zalaniu wyrobiska. Ustawiono tam pięć gigantycznych maszyn górniczych –
mierzą one nawet 30 m wysokości, 120 m długości i osiągają wagę 1980 ton. Wokół nich 
wybudowano arenę na 25 tysięcy widzów. W budynku sterowni znajduje się muzeum 
górnicze. Ferropolis nie pełni jednak wyłącznie funkcji muzeum. Na wybudowanej u pod-
nóża maszyn scenie i na widowniach organizuje się różnego rodzaju wydarzenia kultu-
ralne, np. festiwale muzyczne. Wystawiane są także opery34.

30 http://www.gorakamiensk.eu/aktualnosci,71-strona_glowna.html [6.05.2013].
31 Z. Kasztelewicz, J. Klich, S. Sypniowski, op. cit., s. 17–19.
32 Wywiad ze Stanisławem Żukiem – Prezesem Zarządu Dyrektorem Generalnym PGE Kopalnia Węgla Bru-
natnego Turów S.A., „Węgiel Brunatny” 2010, nr 1/70.
33 Zwracają na to chociażby uwagę: A. Kaczmarska, A. Przybyłka, Wykorzystanie potencjału przemysłowego 
i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, „Prace 
Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2010, nr 14, s. 210.
34 Z. Kasztelewicz, J. Kaczorowski, op. cit., s. 203–209.
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Jak zauważa T. Stryjakiewicz: „W tym nowym krajobrazie, na obszarze dawniej po-
zbawionym przestrzeni kreatywnych, wyrosła «postindustrialna stolica kultury», zmieniły 
się całkowicie funkcje gospodarcze oraz struktura zatrudnienia ludności”35.

Ferropolis wchodzi w skład Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, sieci 
łączącej ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego, takich jak kra-
jobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady.

Kolejnym wartym wzmianki obiektem jest największy na świecie kryty całoroczny stok 
narciarski Alpincenter, który powstał na hałdzie kopalnianej w Bottrop w Zagłębiu Ruhry. 
Ma on 640 m długości i 31 stopni nachylenia.

Bliżej granicy polskiej, 25 km od przejścia granicznego Łęknica–Bad Muskau, otwarto 
w 2003 r. Łużycki Park Głazów Narzutowych w Nochten. Jest to przykład udanej rekulty-
wacji terenów po wydobyciu węgla brunatnego. W parku znajduje się około 5000 głazów 
narzutowych, do tego tematyczne i ciekawie założone ogrody. W efekcie na powierzchni 
17 h rozciąga się jedyny w swoim rodzaju w Europie ogród krajobrazowy.

Ciekawy jest też przykład terenów po byłej kopalni odkrywkowej Espenhain, znajdu-
jącej się w Zagłębiu Środkowoniemieckim. Powstał tam sztuczny tor wodny, na którym 
odbywają się zawody kajakarskie i wioślarskie, a w pobliskim muzeum można zapoznać 
się z budową koparek i zwałowarek36.

Dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim, najbardziej chyba interesu-
jącym projektem jest niemiecki plan rekultywacji i rewitalizacji terenów pokopalnianych, 
polegający na zamianie ich w jeziora. Pojezierze Łużyckie zostanie największym ob-
szarem sztucznych jezior w Europie. Dzięki powstaniu dwunastu śluz możliwe będzie 
przepłynięcie dziesięciu jezior i dwunastu kanałów. 

Wokół każdego jeziora powstają domy budowane na wodzie, hotele, mariny, ośrodki 
spa. Mają one przyciągnąć turystów, ale także chętnych do osiedlania się tutaj. 

Pierwsze jeziora zaczęto tworzyć na początku lat 70. ubiegłego stulecia. Te najstar-
sze mają już docelowy poziom wody, pozostałe dawne wyrobiska stopniowo są napeł-
niane wodą.

Trudno jest jednak określić głębokość tych jezior, bo wciąż obserwuje się ruchy tekto-
niczne dna. Najstarsze – jezioro Senftenberg – jest wykorzystywane turystycznie od 35 lat37.

Podsumowanie

Opisywane wyżej dylematy, przed którymi stoją mieszkańcy gmin Brody i Gubin, są 
fragmentem szerszego sporu, związanego z wyborem strategicznych kierunków rozwoju 
województwa lubuskiego. T. Kudłacz określa to jako wybór między ekologicznymi i su-

35 T. Stryjakiewicz, Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka, „Prace Komisji Krajobrazu 
Kulturowego” 2010, nr 14 – Krajobraz a turystyka, s. 59.
36 Z. Kasztelewicz, J. Kaczorowski, op. cit., s. 203–209.
37 A. Zyśk, Jeziora w miejscu kopalnianych wyrobisk, „Przyroda Polska” 2007, nr 11.
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rowcowymi podstawami rozwijającej się bazy ekonomicznej38. Wyniki toczących się spo-
rów rozstrzygną na całe dziesięciolecia o czynnikach i dynamice wzrostu gospodarczego 
regionu lubuskiego. Ukształtują jego wizerunek, także na rynku turystycznym. 

Pójście w kierunku surowcowym czy surowcowo-energetycznym jest kuszące. Duże 
nakłady finansowe potrzebne do uruchomienia obiektów tej branży w szybkim tempie 
zaowocują wysoką dynamiką rozwoju. Będzie to jednak powiązane z wysokimi kosztami 
zewnętrznymi. 

Z kolei kierunek ekologiczny jest na pewno trudniejszy, oparty na wykorzystaniu endo-
genicznych zasobów i dający wolniejsze efekty. Byłby to jednak wybór pozwalający zacho-
wać większą równowagę pomiędzy dążeniem do podniesienia poziomu dobrobytu a ko-
niecznością minimalizacji wykorzystania zasobów i zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Ten dylemat można też ująć, używając innej terminologii, jako spór pomiędzy rozu-
mieniem dobrobytu głównie w wymiarze materialno-konsumpcyjnym a rozumieniem go 
jako uzupełnianie wymiaru ekonomicznego aspektem ekologicznym, społecznym, du-
chowym i moralnym.

Nawet w przypadku zwycięstwa opcji surowcowej turystyka stopniowo powróci na 
tereny pokopalniane. Zajdzie proces przemian przestrzeni geograficznej, opisany przez 
K. Fagiewicza w następujący sposób:39

 – etap 1 – przestrzeń geograficzna z dominującą funkcją rolniczą;
 – etap 2 – degradacja przestrzeni w wyniku rozwoju górnictwa odkrywkowego, począ-

tek dominacji funkcji przemysłowej obszaru;
 – etap 3 – nowe formy ukształtowania powierzchni, takie jak: zwałowiska zewnętrzne, 

zwałowiska wewnętrzne, zagłębienia końcowe;
 – etap 4 – rekultywacja: wodna, leśna, rolna, specjalna;
 – etap 5 – nowa przestrzeń geograficzna: zbiorniki wodne, kąpieliska, plaże, zago-

spodarowanie turystyczne, budownictwo letniskowe, pola biwakowe, gospodarstwa 
agroturystyczne, obiekty rekreacyjne, lasy.
Turystyka powraca zatem na tereny, z których została wcześniej wyparta. Co więcej, 

jak zauważa M. Derek, na tych obszarach degradacja środowiska oraz zmiany w krajo-
brazie mogą być na tyle posunięte, iż trudno będzie przyciągnąć inne rodzaje działalno-
ści poza turystyką. Dlatego też jej rozwój może być dla tych obszarów główną szansą na 
rekultywację czy rewaloryzację40.

W przypadku zwycięstwa opcji ekologicznej możliwy jest na terenie gmin Brody i Gu-
bin rozwój różnych rodzajów turystyki zrównoważonej, związanych z zasobami przy-
rodniczymi tego obszaru. Przyjmując klasyfikację przedmiotową zawartą w pracy pod 

38 T. Kudłacz, Raport Regionalny. Województwo Lubuskie (wersja robocza), s. 157, http://polskazachodnia2020.
pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf [6.05.2013].
39 K. Fagiewicz, op. cit., s. 101.
40 M. Derek, Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej, [w:] Uwarunkowania i Plany Rozwoju 
Turystyki, t. 6, Turystyka Zrównoważona, red. Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz, Seria UAM w Poznaniu 
„Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace Nr 6”, Bogucki, Poznań 2010, s. 32.
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redakcją A. Kowalczyka41, dotyczy to raczej turystyki dotyczącej przyrody ożywionej (bio-
tycznej). Możliwe jest tu uprawianie w zasadzie wszystkich form tej turystyki, zarówno 
florystycznej jak i faunistycznej, a w jej ramach – ornitologicznej i entomologicznej.

Z kolei położone w bliskim sąsiedztwie opisywanych gmin tereny Łuku Mużakowskie-
go są atrakcyjne dla miłośników turystyki przyrody nieożywionej (abiotycznej) w różnych 
jej odmianach. Jest to przecież pięknie ukształtowana morena czołowa. 

Na dzisiaj trudno jest określić, jak zakończy się spór o kopalnię. Na tych terenach 
silna jest legenda łużyckiej wioski Horno, leżącej po niemieckiej stronie granicy. 

Z jednej strony Horno jest przykładem determinacji 350 mieszkańców wsi, którzy 
walczyli z kopalnią od 1977 r., a poddali się dopiero w 2005 r., gdy ostatnie domy zo-
stały zburzone przez koparki. Pod wioską leżał bowiem węgiel potrzebny dla elektrowni 
w Jänschwalde42.

Z drugiej zaś strony jest to przykład potęgi lobby energetycznego, które jest w sta-
nie pokonać wszelkie przeszkody. Mieszkańcy Horno mieli wiele argumentów na swoją 
obronę. Chociażby ten, że była to jedna z ostatnich w Brandenburgii zwartych osad łu-
życkich, zamieszkałych od wieków przez ludność słowiańską. Konstytucja Brandenburgii 
mówi jednoznacznie: „Zapewnia się prawo narodu Serbołużyczan do ochrony, zacho-
wania i kultywowania swej tożsamości narodowej oraz swojego historycznego obszaru 
zamieszkiwania”43.

W oparciu o te oraz inne argumenty mieszkańcy walczyli o swoje prawa w Krajowym, 
a następnie w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym RFN, w Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka. Pomimo tego Horno zniknęło z powierzchni ziemi. 

Przenosząc te doświadczenia na grunt polski, można stwierdzić, że przyszłe losy 
Brodów i Gubina zależą nie tyle od determinacji ich mieszkańców, ile od wytrwałości kon-
cernów energetycznych. Największym zaś paradoksem jest to, że możliwości rozwoju 
turystyki zrównoważonej na polsko-niemieckim pograniczu zależą od energii atomowej. 
Jeżeli bowiem Polska Grupa Energetyczna zaangażuje się w program budowy elektrow-
ni jądrowych, to prawdopodobnie nie będzie miała ani wystarczających środków, ani 
wystarczającego uporu do jednoczesnego angażowania się w trudny i kosztowny proces 
budowy nowych kopalni węgla brunatnego i elektrowni opartych na tym surowcu. 
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Streszczenie

W artykule ukazano problemy związane z projektem budowy kopalni węgla brunatnego i elek-
trowni wykorzystującej ten surowiec na terenie gmin Brody i Gubin (woj. lubuskie). Projekto-
wane działania zniszczą bezpowrotnie dotychczasowy zrównoważony model rozwoju turystyki 
na wspomnianym obszarze. Model ten opiera się na wykorzystaniu walorów środowiska przy-
rodniczego, szczególnie dominujących na terenie obu gmin obszarów leśnych. Dezintegracji 
ulegnie także lokalna społeczność wraz z jej walorami kulturowymi. Z drugiej strony jednak 
proces rekultywacji terenów pokopalnianych umożliwi w perspektywie kilkudziesięciu lat rozwój 
nowych form turystyki, opartych na innej specyfice tego miejsca. 

Słowa kluczowe: rekultywacja terenów pokopalnianych, formy turystyki oparte na wykorzysta-
niu krajobrazu poprzemysłowego
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Abstract

The article discusses problems connected with the project of building a brown coal mine and 
a power station using this material in Brody and Gubin municipalities. These municipalities are 
located in lubuskie voivodship. The proposed actions will irretrievably destroy a previous model 
of sustainable tourism development in the mentioned area. This model is based on using the 
environmental values, especially dominating in both communities – forest land. The disintegra-
tion will also include the local community with its cultural values. On the other hand a reclama-
tion process of post-mining land will allow in the perspective of several decades a development 
of new forms of tourism based on a new specific character of this place. 

Keywords: reclamation process of post-mining land, form of tourism based on postindustrial 
landscape
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wykorZystanie obsZaru PoPrZemysłowego miasta 
żyrardowa na rZecZ roZwoju turystyki 

aDvanTage of The inDusTrial area of żyrarDów for The 
benefiT of The Tourism DevelopmenT

Wstęp

Zaobserwowany w minionej dekadzie wzrost zainteresowania rewitalizacją obszarów 
poprzemysłowych oraz ich zwiedzaniem może przyczynić się do tego, że zabytkowe 
ośrodki poprzemysłowe, które odegrały dużą rolę w procesie industrializacji, staną się 
w najbliższych latach jednymi z głównych celów turystycznych w Polsce. 

Turystyka industrialna, o której mowa, definiowana jest jako „wszelka usługowa 
działalność turystyczna odbywająca się w obiektach i budowlach służących obecnie lub 
wcześniej do działalności produkcyjnej, a głównym jej celem jest możliwość zaprezen-
towania dziedzictwa kulturowego lub dokonań współczesnej techniki i promocja produk-
tów”1. W niniejszej pracy zastosowano pojęcie „turystyki poprzemysłowej” lub „turystyki 
na terenach poprzemysłowych”, która – w odróżnieniu od turystyki przemysłowej (wy-
korzystującej funkcjonujące budynki) – oparta jest na zwiedzaniu budynków i zabytków 
techniki, w których procesy produkcyjne zostały przerwane.

Rozwój turystyki przemysłowej i poprzemysłowej nastąpił w latach 70. i 80. XX w. 
głównie w krajach Europy Zachodniej. Miało to związek przede wszystkim z upadkiem 
tradycyjnych gałęzi przemysłu i oparciu rozwoju turystyki o dziedzictwo przemysłowe 
(pewnym światowym impulsem do wykorzystania terenów na rzecz rozwoju turystyki 
było otwarcie w 1982 r. Parku Dziedzictwa Miejskiego w Wielkiej Brytanii2). Ten kierunek 
zwiedzania, głównie w Wielkiej Brytanii, wybiera ok. 20% turystów3, natomiast w Polsce 
turystyka postindustrialna jest jeszcze nową i nie do końca poznaną formą podróżowa-
nia, która pomału nabiera znaczenia. Popularność m.in. miasta-twierdzy Zamościa, Ko-

1 B. Osiecki, Uwagi do definicji w obiektach przemysłowych, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny pro-
dukt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Materiały pokon-
ferencyjne, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Wyd. GWSH w Katowicach, Wyd. UM w Zabrzu, Katowice 2005, 
s. 309–312.
2 M. Kronenberg, Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] Dziedzictwo 
przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Materiały pokonferencyjne z IV Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Praktycznej 6–7 września 2007 r., Zabrze 2007, s. 36.
3 B. Orłowski, Fenomen turystyki industrialnej, Wyd. AH, Poznań 2008, s. 9.
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palni Soli w Wieliczce, Kanału Augustowskiego czy obiektów znajdujących się na Szlaku 
Zabytków Techniki w województwie śląskim świadczy o tym, że niektóre miejscowości 
potrafią czerpać znaczne korzyści z turystyki na terenach poprzemysłowych4. 

Podróże oparte na zwiedzaniu tego rodzaju zabytków mogą mieć znaczny udział 
w dochodach miast dzięki zmianom w przyzwyczajeniach ludzi co do sposobu spędzania 
czasu wolnego. Wzrost zainteresowania turystyką przemysłową może być odpowiedzią 
na zachodzące przeobrażenia w motywach podróżowania poprzez odchodzenie od tzw. 
podróży 3xS (ang. sand, sun, see) i nastawianie się na częstsze podróże kulturowe 
(w USA w 1998 r. 54 mln dorosłych odwiedziło obszar przemysłowy)5. 

Swoją opinię dotyczącą wykorzystania turystyki w rozwoju ekonomiczno-społecznym 
obszarów dotkniętych kryzysem przedstawił także Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny, który w 2005 r. uznał, że turystyka jest szansą i alternatywą dla tych terenów 
oraz że może mieć ona duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, 
ale także społecznego i ekologicznego. Rewitalizacja takich terenów może doprowadzić 
do powstania nowych branż oraz polepszenia jakości życia mieszkańców. Aby turystyka 
stanowiła punkt wyjścia do rozwoju obszaru, należy najpierw zidentyfikować słabości 
danego rejonu, podtrzymywać więzi społeczne mieszkańców, tworzyć stabilne miejsca 
pracy (żeby uniknąć problemów sezonowości turystyki i migracji ludności w określonych 
porach roku), zadbać o zaangażowanie instytucjonalne – współpracę między różnymi 
instytucjami i organami, poszukiwać alternatywy dla rozwoju poprzez dialog społeczny, 
wpierać zrównoważony rozwój, chronić środowisko, a także utrzymywać i rozwijać dzia-
łalność gospodarczą6. 

W Polsce doskonałym przykładem czerpania korzyści z obszaru przemysłowego są 
prowadzone przez władze gminy Zabrze działania, które po transformacji gospodarki w re-
gionie Śląska (zamknięciu wielu firm, utraty pracy przez dziesiątki tysięcy mieszkańców) są 
ukierunkowane na wykorzystanie przemysłowego krajobrazu na cele turystyczne (obiektom 
przemysłowym nadano nowe zastosowanie). Gmina Zabrze jest uznawana od 2003 r. za 
model turystyki przemysłowej, stając się również centrum dyskusji nad rozwojem kolejnych 
projektów turystyki dziedzictwa przemysłowego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie7.

Problematyka wykorzystania obszarów poprzemysłowych dotyczy również Żyrardo-
wa, który posiada cenny obszar poprzemysłowy – zabytkową osadę fabryczną, uznaną 
w styczniu 2012 r. za pomnik historii. Miasto Żyrardów leży w centrum Polski, w połu-
dniowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie żyrardowskim. Gmina 
o powierzchni 1,433 ha i liczbie 40,3 tys. mieszkańców posiada status stolicy powiatu ziem-

4 Ibidem, s. 36–46.
5 J. Chen, D. Kerstetter, A. Graefe, Touristsʼ Reasons for Visiting Industrial Heritage Sites, „Journal of Hospita-
lity & Leisure Marketing” 2001, Vol. 8, No. 1/2, s. 20.
6 European Economic and Social Committee, The contribution of tourism to the socio-economic recovery of 
areas in decline, Declaration of Cordoba, 1st Ed., EESC Pamphlet Series, Brussels 2005, http://eur-lex.europa.
eu [12.07.2013].
7 Ibidem. 
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skiego8. Ponad 180-letnia tradycja przemysłu lniarskiego odegrała ogromną rolę w historii 
miasta, dlatego też pozostałości po fabryce wraz z istniejącą osadą są największym dzie-
dzictwem urbanistyki i architektury minionej epoki. Odkąd w 1829 r. rozpoczęto budowę 
Zakładów Lniarskich, których dyrektorem technicznym został Filip de Girard9 – twórca me-
chanicznej metody uzyskiwania przędzy lnianej (od jego nazwiska powstała nazwa miasta 
– Żyrardów), fabryka odnosiła znaczne sukcesy na skalę międzynarodową. W latach 90. 
XIX w. stała się największym zakładem włókienniczym w Europie, a jej wyroby otrzymywa-
ły medale i wyróżnienia na targach m.in. w Londynie, Filadelfii czy Amsterdamie10. 

Obszar poprzemysłowy, który definiuje się jako „zdegradowane, nie użytkowane lub 
nie w pełni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, 
która została zakończona”11, jest szczególnym atutem Żyrardowa. Połączenie czerwonej 
cegły budynków z bujną zielenią oraz lasami otaczającymi miasto sprawia, że „czerwony” 
Żyrardów nazywany jest miastem-ogrodem. Obrazu dopełnia także unikatowa na skalę 
Europy urbanistyka, która powstała według schematów miast idealnych przełomu XIX 
i XX w. z precyzyjnym podziałem ulic oraz strukturą osady składającej się z trzech części: 
 – urzędniczo-rezydencjonalnej, usytuowanej po zachodniej stronie głównego traktu – 

ulicy 1-go Maja, która obejmuje park krajobrazowy z willą Dittricha, a także wille nale-
żące do kadry kierowniczej oraz niższych urzędników Zakładów Lniarskich;

 – przemysłowej – także usytuowanej po zachodniej stronie głównej ulicy, na południe 
od strefy rezydencji, która ograniczona jest korytem rzeki Pisi;

 – robotniczej – po wschodniej części traktu (dawnej ulicy Wiskickiej), w której na planie 
szachownicy wybudowano domki z ogródkami dla robotników. 
O specyfice miasta świadczy również fakt, że jest to jedyna żyjąca osada, która 

w 95% zachowała swój pierwotny charakter. Na terenie Żyrardowa znajduje się:
 – 371 zabytków nieruchomych, z czego 201 zostało wpisanych do ewidencji zabytków, 

w tym m.in. 26 obiektów użyteczności publicznej, cztery kościoły, 42 obiekty miesz-
kalno-usługowe oraz 225 budynków mieszkalnych;

 – 499 zabytków ruchomych objętych ochroną konserwatorską, z czego aż 170 wpisano 
do rejestru województwa mazowieckiego;

 – 11 stanowisk archeologicznych, które są ujęte w ewidencji zabytków archeologicz-
nych związanych z epokami kamienia, brązu czy starożytności.
Zdecydowana większość obiektów już ponad 100 lat spełnia te same funkcje – szpital 

jest szpitalem, przedszkole – przedszkolem, jedynie budynkom pofabrycznym nadaje się 
funkcje mieszkaniowo-usługowe, z przeznaczeniem na lofty i galerie.

8 http://www.zyrardow.pl/ [10.02.2012].
9 A. Stawarz, Żyrardów. Narodziny społeczności (1830–1870), Tow. Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Warszawa–
Żyrardów 1985, s. 38.
10 J. Naziębło, Modelowy układ urbanistyczny przemysłowego Żyrardowa czasów Dittrichów, „Żyrardowski 
Rocznik Muzealny” 1992, nr 1, s. 42.
11 Ministerstwo Środowiska, Program Rządowy dla terenów poprzemysłowych z dnia 27 kwietnia 2004 r., War-
szawa 2004, s. 3.
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Teren poprzemysłowy Żyrardowa, którego jak dotąd nie uznawano za obszar atrak-
cyjny turystycznie, nie był wizerunkiem miasta. Samorząd terytorialny nie realizował żad-
nych działań ukierunkowanych na rozwój turystyki, mimo że zadania te należą od 2001 r. 
do priorytetów gminy (np. prowadzenie punktów informacji turystycznej, utrzymywanie, 
modernizacja oraz rozbudowa obiektów i urządzeń turystycznych znajdujących się na te-
renie gminy, promocja walorów turystycznych gminy12 czy np. dbanie o gminne drogi, 
place, mosty, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, rozwój lokalnego transportu 
zbiorowego, realizacja inwestycji turystycznych i paraturystycznych)13.

Rozwój turystyki, jako jednego z głównych kierunków rozwoju gospodarki w Żyrardo-
wie, nie był wcześniej przedmiotem planowania. Dotąd nie doceniano tego, że rewalory-
zacja i promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego miasta może stać się motorem 
jego rozwoju. Natomiast od ok. sześciu do siedmiu lat zaobserwowano nasilenie działań 
prowadzonych przez samorząd i prywatnych inwestorów, które zmierzają do zagospodaro-
wania olbrzymiego terenu pofabrycznego pod nowe funkcje. Miasto zmienia się, przybywa 
inwestorów, a tereny pofabryczne ożywają, stanowiąc ciekawy cel podróży turystycznych. 

Przeznaczeniem opracowania jest analiza oraz ocena działalności samorządu teryto-
rialnego ukierunkowanej na wykorzystanie obszaru poprzemysłowego – osady fabrycz-
nej – w rozwoju społeczno-gospodarczym Żyrardowa. Uwarunkowania, jakimi są ogra-
niczony obszarowo teren Żyrardowa, uniemożliwiający rozwój przemysłu na dużą skalę, 
a także możliwości wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczych miasta, skłoniły 
autorkę do zbadania zagospodarowania tego obszaru pod kątem rozwoju turystyki. 

Chcąc zrealizować wcześniej postawiony cel, należy uzyskać odpowiedzi również 
na poniższe, bardziej szczegółowe pytania badawcze:

 – Jaki jest aktualny poziom atrakcyjności turystycznej Żyrardowa (walory, główne za-
bytki, poziom zagospodarowania turystycznego)? 

 – Czy i jakie są główne formy turystyki, które mogą rozwinąć się w tym mieście?
 – Czy ma ono szansę stać się ośrodkiem turystycznym o dominującym znaczeniu? 

Hipotezą roboczą jest założenie, że osada fabryczna Żyrardowa to unikatowy na ska-
lę Europy obszar poprzemysłowy miasta przełomu XIX i XX w., którego rozwój, celowo 
kierowany przez samorząd terytorialny, pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki miasta, 
warunków mieszkalno-usługowych, a przede wszystkim na aktywizację turystyki week-
endowej i postindustrialnej w Żyrardowie.

Materiał i metody

W pierwszym etapie procesu badawczego przeprowadzono krytyczną analizę źródeł 
wiedzy, w tym przede wszystkim dokumentów planistycznych opracowanych przez samo-

12 P. Gryszel, Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycz-
nej, [w:] Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz US, Szczecin–Kopenhaga 2005, s. 167–168.
13 D. Milewski, Rola strategii rozwoju turystyki w kształtowaniu lokalnej polityki turystycznej, [w:] Polityka tury-
styczna, op. cit., s. 257–258.
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rząd żyrardowski: Strategia Rozwoju Żyrardowa do roku 2010, Projekt Strategii Rozwoju 
Żyrardowa do roku 2025, Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Żyrardów, Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa, Lokalny Program 
Rewitalizacji Żyrardowa 2004–2020. Badania wstępne bazowały na metodzie obserwacji 
bezpośredniej i uczestniczącej, której poddano prowadzone działania na terenie poprze-
mysłowym, działalność samorządu oraz rozwój infrastruktury turystycznej miasta.

Badania pilotażowe o charakterze jakościowym przeprowadzono w maju 2011 r. 
(w trakcie końcowych procedur nadania żyrardowskiej osadzie statusu pomnika historii), 
w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego – wywiadu skategoryzowanego. Pod-
czas przeprowadzania anonimowych wywiadów zastosowano zapis magnetofonowy 
oraz posługiwano się kwestionariuszem wywiadu, który zawierał sześć pytań. Bada-
niom zostało poddanych 18 respondentów, podzielonych w sposób celowy na trzy grupy 
po sześć osób w każdej. Ten wybór był inspirowany chęcią porównania opinii na te-
mat obszaru poprzemysłowego wśród władz miasta: organu ustawodawczego, którym 
są radni Miasta Żyrardowa, oraz organu wykonawczego – pracowników Urzędu Miasta 
Żyrardowa. Autorka objęła badaniami również grupę gestorów bazy turystycznej, w tym 
bazy noclegowej i gastronomicznej, których działalność jest ściśle związana z rozwojem 
turystyki. Kierowanie dokładnie tych samych pytań do respondentów umożliwiło usyste-
matyzowanie odpowiedzi, które częściowo były analizowane w arkuszu Excel.

Wyniki badań własnych

Przeprowadzenie wywiadu umożliwiło poznanie opinii respondentów na temat walo-
rów, zabytków oraz poziomu zagospodarowania turystycznego Żyrardowa, jak również 
poziomu ich wiedzy na temat form turystyki, które mogą rozwinąć się w mieście i zna-
czenia (dominującego, pośredniego lub uzupełniającego) Żyrardowa jako przyszłego 
ośrodka turystycznego.

Rycina 1. Główne walory Żyrardowa w opinii respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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W odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości walorów Żyrardowa respondenci naj-
częściej wymieniali osadę fabryczną oraz charakter gminy jako miasta-ogrodu – ponad 
55,5% badanych wskazało na ten walor. Częściej niż pozostałe grupy respondentów 
wartość miasta-ogrodu wskazywali pracownicy Urzędu Miasta, natomiast osadę fabrycz-
ną wymieniła większość radnych. Pozostałymi najczęstszymi odpowiedziami responden-
tów były: dogodna lokalizacja (45%), bliskość szlaków komunikacyjnych (39%) oraz licz-
ne zabytki – 33% (ryc. 1).

Rycina 2. Główne zabytki Żyrardowa w opinii respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Badani wymienili podczas wywiadów ogółem 37 różnych zabytków leżących na te-
renie miasta, przy czym pracownicy urzędu wspomnieli o 29 unikalnych obiektach, rad-
ni – o 28, a gestorzy bazy turystycznej – o 19. Natomiast ze względu na częstotliwość 
powtarzanych odpowiedzi wśród grup najwięcej zabytków łącznie wymienili również pra-
cownicy Urzędu Miasta (56 razy), następnie radni (54). Najsłabszą grupą okazali się 
znowu gestorzy bazy turystycznej – łącznie tylko 34 razy wskazali na zabytki.

Ze względu na dużą liczbę wymienionych podczas przeprowadzania wywiadu zabyt-
ków na rycinie drugiej przedstawiono jedynie siedem najczęściej wymienianych, które 
wskazało minimum sześciu respondentów.

Zdecydowanie największa część badanych jako zabytek wymieniła Resursę (77,8% 
badanych). Dość dużo osób podało również Kantor (61%), Pałacyk Tyrolski, kościół farny 
(po 55,5%) oraz Ochronkę (44%), natomiast pałacyk Dittricha oraz wille dyrektorskie wy-
mieniło po 33,3% respondentów (ryc. 2). Biorąc pod uwagę poszczególne badane grupy, 
nie widać większych zróżnicowań między radnymi, urzędnikami i gestorami.

Istotne jest również to, że siedmiu z 18 respondentów (trzech gestorów, trzech rad-
nych oraz jeden pracownik Urzędu Miasta), co stanowi 39% ogółu badanych, wskazało, 
że zabytkiem jest cała osada fabryczna, która pretenduje do miana pomnika historii. 

Analizując poziom zagospodarowania turystycznego Żyrardowa, respondenci wyra-
żali się bardzo różnie o każdym z jego elementów, chwaląc bazę kulturalno-rozrywkową 
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(o której świadczą przede wszystkim obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, koncerty 
Sinfonii Varsovia, organizowane przez Centrum Kultury imprezy, koncerty, festyny, a tak-
że działalność osiedlowych domów kultury, które oferują mieszkańcom – głównie dzie-
ciom i młodzieży – liczne warsztaty taneczne, plastyczne czy muzyczne), a także bazę 
sportowo-rekreacyjną (dobrze wyposażone obiekty sportowe: lodowisko, basen kryty, 
korty tenisowe, kręgielnia). Poziom komunikacji wewnątrz miasta – według pracowników 
urzędu i radnych – oceniany jest dobrze, natomiast gestorzy przyznali, że jest to najsłab-
szy ze wszystkich elementów. Zaletami tej bazy są liczne firmy taksówkarskie, busy oraz 
autobusy PKS Grodzisk Mazowiecki, natomiast głównymi wadami – zakorkowana przez 
TIR-y główna ulica przebiegająca przez centrum Żyrardowa oraz słaba komunikacja po-
między dwoma częściami miasta podzielonymi przez tory kolejowe.

Respondenci zauważyli, że najwięcej problemów dotyczy bazy noclegowej. Prawie 
wszyscy badani uznali, że brakuje miejsc noclegowych, przede wszystkim dla dużych, 
zorganizowanych grup. Część osób nie potrafiła dokładnie nazwać wymienionych obiek-
tów noclegowych – podawali zazwyczaj ich lokalizację w mieście oraz błędnie określali 
ich rodzaj – obiekt, który oferuje jedynie pokoje noclegowe, określali mianem hotelu. 
Bardzo słabo wypadła również baza gastronomiczna, chociaż prawie 50% badanych 
zauważyła znaczny jej rozwój w stosunku do lat poprzednich. 

Istotnie większa część respondentów (72%) wskazała na znajomość form turystyki, 
które mają duże szanse rozwoju w Żyrardowie.

Rycina 3. Formy turystyki o największych możliwościach rozwoju w Żyrardowie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Respondenci, którzy twierdząco odpowiedzieli na poprzednie pytanie, wśród form 
turystyki, które mogłyby rozwinąć się w Żyrardowie, najczęściej wskazywali na turystykę 
weekendową, następnie rowerową, kajakową, postindustrialną oraz pieszą (ryc. 3).
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Rycina 4. Znaczenie turystyczne Żyrardowa w najbliższych latach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Połowa respondentów uznała, że znaczenie turystyki w Żyrardowie w najbliższych la-
tach będzie dominujące, przy czym najwięcej osób, które wybrało tę odpowiedź, należało 
do grupy urzędników (83%) oraz radnych (50%). Drugim najczęściej wskazywanym ele-
mentem było znaczenie turystyki jedynie na poziomie uzupełniającym – 39%, na które 
wskazała większość gestorów – 66,6%. Natomiast 11% badanych uznało, że turystyka 
będzie odgrywała znaczenie pośrednie (ryc. 4).

Dyskusja

Samorząd miasta Żyrardowa opracowuje i wykonuje zadania zawarte w dokumen-
tach planistycznych, z których wynika, że władze opierają najważniejsze cele rozwoju 
miasta na wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego do celów turystycznych. Naj-
ważniejszym obszarem są tereny poprzemysłowe Centrali oraz Bielnika – prowadzone 
tam działania poprawią przede wszystkim estetykę miasta, zapobiegną zniszczeniu za-
bytkowych budynków oraz zwiększą ruch turystyczny. 

Głównymi walorami Żyrardowa są: osada fabryczna, charakter miasta-ogrodu, do-
godna lokalizacja między Łodzią a Warszawą, bliskość szlaków komunikacyjnych oraz 
zabytki, wśród których za najważniejsze należy uznać: Resursa z kręgielnią, Kantor, ko-
ściół farny, Pałacyk Tyrolski, Ochronkę, wille dyrektorskie oraz pałacyk Dittricha. Można 
przypuszczać, że głównym powodem wskazania na te zabytki są prowadzone lub już 
przeprowadzone prace rewitalizacyjne w większości z tych obiektów. Największy poziom 
znajomości zabytków zaprezentowali urzędnicy, najmniejszy zaś gestorzy bazy tury-
stycznej. Ponadto – biorąc pod uwagę fakt, że wśród ponad 200 zabytków wpisanych do 
ewidencji większość to budynki mieszkalne, a „wolnych” obiektów, które posiadają swoją 
nazwę, jest w Żyrardowie około 45 – poziom znajomości zabytków świadczy o posiada-
nej wiedzy. Podczas ich wymieniania badani kierowali się myślą „od centrum miasta (plac 
J.P. II) na zewnątrz (poza osadę fabryczną)”. Natomiast, mimo dobrze ocenianej bazy 
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, poziom zagospodarowania turystycznego jest niewy-
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starczający dla rozwoju turystyki przyjazdowej. Największe braki widoczne są w bazie 
noclegowej, gastronomicznej oraz komunikacyjnej. 

Istotny odsetek respondentów zadeklarował znajomość form turystyki, które mają 
największe szanse na rozwój w Żyrardowie. Zdaniem osób poddanych badaniu turyści 
będą tu przyjeżdżać jedynie na dwa do trzech dni, przede wszystkim w celu zwiedzania 
pieszo lub rowerem osady fabrycznej i związanych z nią zabytków poprzemysłowych. 
W najbliższych latach Żyrardów ma szansę na przekształcenie się w znaczący ośrodek 
turystyczny. Z badań wynika, że według grupy pracowników urzędu oraz radnych tury-
styka będzie miała wpływ polaryzujący, czyli będzie determinowała rozwój obszaru, na-
tomiast gestorzy nie widzą potrzeby oraz możliwości wykorzystania istniejących walorów 
i atrakcji w rozwoju miasta.

Obserwacje respondentów podczas wywiadu pozwoliły stwierdzić, że największy pro-
blem z odpowiedzią na pytania miała grupa gestorów bazy turystycznej, którzy nie posia-
dali dostatecznie dobrej wiedzy na temat Żyrardowa. Przyczyną może być fakt, że radni 
oraz pracownicy Urzędu Miasta na co dzień mają styczność z działaniami na rzecz jego 
rozwoju, natomiast gestorzy – oprócz prowadzenia działalności – nie zwracają zbytniej 
uwagi na otaczający ich rynek.

Podsumowanie

Niniejsze badania potwierdzają, że Żyrardów jest miejscem, które cechuje wysoki 
potencjał, a żyrardowska osada to bezcenna wartość, która może determinować rozwój 
miasta i całego regionu. Coraz więcej osób stwierdza, że ceglana starówka to nie tylko 
budynki komunalne. Zakłady Lniarskie upadły, lecz za sprawą determinacji i pewnego 
zaangażowania władz odzyskują obecnie dawny blask i znowu zaczynają tętnić życiem. 

Niestety wiele obszarów poprzemysłowych, dla których turystyka może stać się alter-
natywą rozwoju, napotyka duże problemy – czasami brakuje atrakcji turystycznych lub te 
istniejące są zniszczone. Kolejnym problemem jest brak kapitału do tworzenia produk-
tów i infrastruktury turystycznej, kompetencji i umiejętności ludności miejscowej w sferze 
zatrudnienia usług turystycznych czy brak promocji turystycznej i specjalistycznego do-
radztwa technicznego14. W Żyrardowie utrudnieniem w wykorzystaniu osady fabrycznej 
na cele turystyczne, zarówno dla władz, jak i zewnętrznych inwestorów, jest istniejący 
kryzys gospodarczy, wpływający na niski poziom promocji turystycznej miasta, a także 
niewystarczający poziom zagospodarowania turystycznego, które na dzisiaj uniemożli-
wiają obsługę przyjeżdżających turystów.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że miasto jest pewnym turystycznym odkryciem ostat-
nich lat, rozwój turystyki weekendowej, postindustrialnej, rowerowej i pieszej w Żyrar-
dowie jest możliwy. Zabytkowa osada, która uzyskała certyfikaty Polskiej Organizacji 
Turystycznej za „Najlepszy produkt turystyczny roku 2010” oraz tytuł „Najlepszej Euro-

14 European Economic and Social Committee, op. cit.
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pejskiej Destynacji Turystycznej EDEN 2011”, w styczniu 2012 r. została uznana przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za pomnik historii, najwyższą formę ochrony 
zabytków w Polsce, która ma charakter przede wszystkim prestiżowy. Fakt ten umożliwia 
zarazem podjęcie działań na rzecz ubiegania się o wpisanie osady na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Procedura ta, którą w Polsce zaj-
muje się Narodowy Instytut Dziedzictwa (realizujący część zadań Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wynikających z przystąpienia Polski w 1972 r. do Konwencji 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO15), jest jednak długo-
trwała i wieloetapowa. 

Według opinii Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego konieczna jest 
promocja spuścizny kulturowej, walorów przyrodniczych i produktów turystycznych 
danego regionu, zapewnienie zakwaterowania w pobliżu atrakcji turystycznych (baza 
turystyczna przynosi stabilność sektora turystycznego), stosowanie kryteriów zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska, stworzenie kon-
kurencyjnego otoczenia biznesu, wspieranie szkoleń zawodowych czy tworzenie sieci 
wzmacniającej promocję wszystkich marek czy produktów16.

Jest to trudne wyzwanie dla instytucji publicznych wszystkich szczebli, a także oby-
wateli oraz różnych partnerów. Powyższe aspekty nie mogą być jednak ignorowane, 
jeżeli chcemy uniknąć wykluczenia regionu, ubóstwa ludności czy migracji. Biorąc pod 
uwagę wzrost możliwości wyboru celu podróży oraz wzrostu konkurencyjności pomiędzy 
poszczególnymi miastami i regionami, władze samorządowe poddawane są stałej presji 
w walce o nowego klienta – turystę17.
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Streszczenie

Celem badań była analiza i ocena działalności samorządu terytorialnego Żyrardowa w aspek-
cie wykorzystania XIX w. osady fabrycznej. Badania pilotażowe przeprowadzono w 2011 r. 
w formie wywiadu skategoryzowanego z 18 respondentami: pracownikami Urzędu Miasta, rad-
nymi oraz gestorami bazy turystycznej. Otrzymane wyniki pozwoliły przyjąć założenie, że osada 
fabryczna to unikatowy na skalę Europy obszar poprzemysłowy, którego rozwój pozytywnie 
wpłynie na aktywizację turystyki weekendowej i postindustrialnej. 

Słowa kluczowe: turystyka postindustrialna, zagospodarowanie turystyczne obszarów poprze-
mysłowych
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Abstract

The aim of the study was the analysis and assessment of the activities of self-governmental 
authorities of Żyrardów. In the study the aspect of taking advantage of the 19th-century factory 
settlement were taken into account. The pilot study was performed in 2011 in a form of ques-
tionnaire interview with 18 respondents: the employees of the Town Council of Żyrardów, Town 
Councilors and managers of the tourist base.
Thanks to the results gained it was possible to assume that the factory settlement of Żyrardów 
is a unique in Europe postindustrial area, the development of which will positively influence the 
activation of the weekend and postindustrial tourism. 

Keywords: industrial tourism, tourism development of postindustrial areas
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Wstęp

Ludzkość od tysiącleci przejawia zafascynowanie zjawiskami astronomicznymi. 
Wnioski obserwatorów wynikające z analizy procesów przebiegających zarówno na 
dziennym, jak i na nocnym niebie przyczyniły się do postępów w rozwoju cywilizacyj-
nym (wynalazki takie jak kalendarze, przyrządy nawigacyjne)1. Zwiększyła się również 
dostępność społeczeństwa do tajników astronomii. Niegdyś wiedza odnośnie do obiek-
tów niebieskich i skomplikowanych praw dotyczących kosmosu zarezerwowana była 
wyłącznie dla ścisłych elit (kapłanów, warstwy rządzącej, ludzi nauki). W obecnych 
czasach powszechnej edukacji te informacje są dostępne niemal dla każdego. 

Istotnym czynnikiem stymulującym rozwój omawianej dziedziny turystyki w krajach 
zachodnich jest negatywne zjawisko zwane zanieczyszczeniem świetlnym (ang. light 
pollution). Z jego powodu w wielu miejscach na świecie (zwłaszcza w obszarach me-
tropolitalnych) obserwacje astronomiczne stały się utrudnione lub wręcz niemożliwe2. 

Pod koniec lat 80. XX w. w umysłach dwóch miłośników astronomii amatorskiej w Sta-
nach Zjednoczonych powstała inicjatywa mająca na celu tworzenie obszarów ochrony 
nocnego nieba przed zanieczyszczeniem świetlnym. Ich głównym postulatem był punkt 
stanowiący o tym, że krajobraz nocnego nieba powinien być takim samym dobrem chro-
nionym jak np. krajobrazy górskie, bagienne, torfowiskowe, zwłaszcza w czasach, kiedy 
pierwotnie ciemne niebo w krajach zachodnich jest już bardzo rzadko spotykane3. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza aktualnego stanu turystyki astro-
nomicznej na obszarze województwa lubelskiego w oparciu o istniejącą infrastrukturę 
astroturystyczną. Dane dotyczące oferty w tym zakresie autor uzyskał poprzez moni-
toring stron internetowych poświęconych turystyce oraz astronomii. Podjęta została 

1 Zob. R.A. Williamson, Living the sky – The cosmos of the American Indian, University of Oklahoma Press, 
Oklahoma City 1984, s. 2–10.
2 F.M. Collison, K. Poe, Astronomical Tourism: The Astronomy and Dark Sky Program at Bryce Canyon Natio-
nal Park, „Tourism Management Perspectives” 2013, Vol. 7, No. 3, s. 1–4.
3 http://www.darksky.org/about-ida/59-history [25.04.2013].
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również próba przestrzennego rozmieszczenia miejsc zamieszkania osób zaintereso-
wanych astronomią w Polsce. Autor skorzystał z danych udostępnionych przez por-
tal Astromaniak.pl – badaniu poddano 1423 użytkowników tego portalu, którzy podali 
swoją miejscowość w trakcie procesu rejestracji konta. Została również zaprezentowa-
na problematyka dotycząca zanieczyszczenia świetlnego w województwie lubelskim 
w oparciu o analizę danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz fo-
tografii satelitarnych przedstawiających natężenie zanieczyszczenia świetlnego w po-
szczególnych regionach świata. 

Infrastruktura astroturystyczna w województwie lubelskim

Infrastrukturę astroturystyczną można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich na-
leżą obiekty, których głównym zadaniem – w ramach turystyki – jest popularyzacja astrono-
mii w społeczeństwie. Rolę tę pełnią zarówno obserwatoria astronomiczne, jak i planetaria. 

W Polsce funkcjonuje 25 planetariów (ryc. 1), figurujących w bazie danych Inter-
national Planetarium Society – największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej 
profesjonalne planetaria (działającej od 1965 r.). Pod względem liczby tego typu obiek-
tów Polska zajmuje 15. miejsce na świecie i siódme w Europie (ryc. 2)4. Największym 
i zarazem najstarszym z działających polskich planetariów jest obiekt w Chorzowie, 
wybudowany w 1955 r. Posiada kopułę o średnicy 23 m i widownię pozwalającą przyjąć 
400 osób podczas jednego seansu5. Inne większe planetaria znajdują się w Toruniu, 
Olsztynie i Warszawie (odpowiednio: 196, 160 i 139 miejsc na widowni)6,7. Pozostałe 
obiekty mają w większości kopułę o średnicy 5–8 m i widownię na 15–80 osób. Reper-
tuar „gwiezdnych kin” skierowany jest głównie do młodzieży szkolnej i poprzez formę 
prezentowania informacji stanowi atrakcyjne uzupełnienie wiedzy z zakresu geografii, 
astronomii i fizyki. 

4 http://www.ips-planetarium.org/?page=planetariumfinder [18.04.2013].
5 http://www.chorzow.eu/turystyka/2012-04-27-08-32-24/planetarium.html [1.05.2013].
6 http://www.planetarium.torun.pl/art/67/planetarium-w-liczbach.html [1.05.2013].
7 http://www.niebokopernika.pl/planetarium [1.05.2013].
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Rycina 1. Planetaria figurujące w bazie danych International Planetarium Society oraz obszary ochrony 
nocnego nieba na tle mapy Polski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ips-planetarium.org/?page=planetariumfinder 
[18.04.2013].

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. popularność w Polsce zaczęły zyskiwać tzw. 
planetaria przenośne. Wyświetlane w nich seanse najczęściej są gorszej jakości od ob-
razów prezentowanych w planetariach stacjonarnych, są mniej komfortowe, ale mają 
zdecydowaną przewagę nad tradycyjnymi planetariami w postaci mobilności. Można je 
przewieźć niemal w każde miejsce (po złożeniu mieszczą się w kilku walizkach) i roz-
łożyć zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach (jedynym warunkiem, który musi 
spełniać lokal, jest odpowiednia kubatura i możliwość podłączenia prądu). 

W województwie lubelskim działają obecnie trzy planetaria – wszystkie są mobil-
ne. Ich kopułę stanowi nadmuchiwany, półsferyczny namiot o średnicy 5 m i wysokości 
3,3 m. Taka konstrukcja pozwala na jednoczesne przyjęcie ok. 20 uczestników seansu. 
Pierwszym tego typu obiektem działającym w województwie jest planetarium Astropark 
w Urszulinie, funkcjonujące od lutego 2011 r.8 Kolejnym symulatorem nieba jest plane-
tarium Aries, będące w posiadaniu gospodarstwa agroturystycznego Józiowa Zagroda 
w miejscowości Mikuszewskie (gospodarstwo znajduje się 0,7 km na zachód od Urzę-
dowa). Jedną z atrakcji Józiowej Zagrody jest również kolekcja ponad 120 okazów me-
teorytów, co dodatkowo wzbogaca ofertę turystyczną w zakresie astronomii9. Ostatnim 
z omawianych obiektów w województwie jest planetarium Gemini, znajdujące się w go-
spodarstwie agroturystycznym Młyn Hipolit w Nowym Gaju (miejscowość położona 5 km 
na południe od Nałęczowa)10. 

8 http://www.astropark.pl/index.php/o-nas [22.04.2013].
9 http://www.joziowazagroda.pl/planetarium.html [22.04.2013].
10 http://www.mlynhipolit.pl/index.php?go=muzeum&godep=wycieczki [22.04.2013].
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Rycina 2. Kraje o największej liczbie planetariów wg International Planetarium Society
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ips-planetarium.org/?page=planetariumfinder 
[18.04.2013].

Seanse prowadzone w planetariach odbywają się niezależnie od warunków atmos-
ferycznych i pory dnia. Jakość nieba prezentowanego w ich wnętrzu zależy wyłącznie 
od rodzaju aparatury użytej podczas spektaklu. Z kolei obserwacje prowadzone w ob-
serwatoriach astronomicznych są ściśle zależne od pogody, a zwłaszcza od poziomu 
zachmurzenia nieba. Również pora dnia ma diametralne znaczenie dla obserwatorów. 
W dzień przy dobrych warunkach atmosferycznych można spoglądać jedynie na Słońce, 
a w pewnych określonych terminach – również na Księżyc i Wenus (oraz sporadycznie 
na komety). W nocy – w zależności od zachmurzenia, stabilności atmosfery (tzw. seeing) 
oraz stopnia zanieczyszczenia sztucznym światłem w miejscu prowadzenia obserwacji 
– możemy dostrzec gołym okiem od kilku do kilku tysięcy gwiazd. W miejscach, gdzie 
zanieczyszczenie świetlne jest znikome, można ujrzeć nieuzbrojonym okiem również 
m.in.: najjaśniejsze galaktyki, mgławice, gromady gwiazd oraz zjawiska takie jak: światło 
zodiakalne, przeciwblask i pas zodiakalny. Za pomocą instrumentów astronomicznych 
dostępnych w obserwatoriach liczba obiektów, które możemy zaobserwować, znacząco 
wzrasta (w zależności od jakości i zdolności rozdzielczych użytego w tym celu sprzętu).

Obserwatoria astronomiczne w Polsce należą w większości do uniwersytetów lub 
innych instytucji badawczych. Służą głównie naukowcom i studentom do realizacji celów 
związanych z prowadzoną działalnością badawczą w zakresie astronomii. Niektóre z ob-
serwatoriów prowadzą również mniej lub bardziej wzmożoną aktywność w ramach po-
pularyzacji wiedzy o astronomii w społeczeństwie. Jednym z przykładów takiego obiektu 
jest Obserwatorium im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze, w miejscowości Wę-
glówka. Posiada ono ofertę skierowaną głównie do grup zorganizowanych, składającą 
się na prelekcje i pokazy Słońca (w środy i czwartki) oraz wieczorne pokazy nieba (we 
wtorki i środy). Turyści indywidualni mogą zwiedzać obiekt w soboty i niedziele (jednak 
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bez możliwości wejścia do kopuł)11. Innymi placówkami oferującymi zwiedzanie, prelek-
cje oraz dzienne lub wieczorne pokazy nieba są obserwatoria w Olsztynie, Chorzowie 
i Piwnicach. Pozostałe obiekty są dostępne dla zwiedzających okazjonalnie, najczęściej 
w czasie organizowanych przez placówki dni otwartych bądź po wcześniejszym kontak-
cie z zarządcą obiektu. Żadne z profesjonalnych obserwatoriów nie oferuje możliwości 
obserwacji wykonywanych w nocy.

W województwie lubelskim funkcjonują cztery placówki udostępniające posiadane tele-
skopy turystom. W Mełgwi gminne obserwatorium astronomiczne (wybudowane w 2008 r.) 
przyjmuje grupy zorganizowane w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach wieczor-
nych. Zwiedzającym oferowane są prelekcje oraz obserwacje prowadzone w godzinach 
21.00–23.0012. W Urzędowie ma swoją siedzibę Koło Miłośników Astronomii im. Jana 
Heweliusza, które opiekuje się obserwatorium astronomicznym wybudowanym na da-
chu Gminnego Ośrodka Kultury. Obiekt udostępniony jest dla zwiedzających, dla których 
oprócz pokazów nieba organizowane są również prelekcje13. Kolejnym miejscem, gdzie 
prowadzone są pokazy nieba dla wszystkich chętnych, jest Międzyszkolne Obserwatorium 
Astronomiczne w Puławach. Obiekt usytuowany na dachu dawnej wieży ciśnień zaprasza 
wszystkich chętnych na pokazy nieba w każdy wtorek i czwartek w godzinach 18.00–20.00. 
Opiekunem obserwatorium jest Puławski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii14. Ostatnią placówką, w której można korzystać z udostępnionych teleskopów, 
jest wspomniane już gospodarstwo agroturystyczne Józiowa Zagroda, posiadające własne 
obserwatorium. Właściciele ośrodka zaprzyjaźnieni są z pobliskim Kołem Astronomicznym 
z Urzędowa, w którym turyści mogą zasięgnąć konsultacji w zakresie obserwacji nieba15.

Drugą grupą wchodzącą w skład infrastruktury astroturystycznej są tzw. parki ciem-
nego nieba i inne obszary chroniące nocne niebo przed skutkami zanieczyszczenia 
świetlnego. W Polsce nie istnieją regulacje prawne, które nadawałyby osobowość praw-
ną tego typu obszarom, w związku z czym wszelkie próby ustanawiania takich terenów 
są możliwe tylko dzięki lokalnym porozumieniom pomiędzy poszczególnymi instytucjami. 
Celem tworzenia parków ciemnego nieba, oprócz ochrony nocnego nieba, jest działal-
ność astroturystyczna. 

Pierwszy obszar utworzony od podstaw z myślą o tego typu turystyce powstał w 2009 r. 
na terenie Gór Izerskich, w ramach projektu Astro Izery. Projekt jest owocem współpracy 
Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z Towarzystwem Izerskim, Nad-
leśnictwem Świeradów i Nadleśnictwem Szklarska Poręba. Wśród atrakcji czekających na 
turystów warto wymienić proste instrumenty astronomiczne wraz ze ścieżką dydaktyczną 
(o długości 4,5 km), będącą modelem Układu Słonecznego w skali 1 : 1 000 000 00016. 

11 http://www.obserwatorium.lubomir.weglowka.pl/ [27.04.2013].
12 http://www.melgiew.pl/351-as-obserwatorium-astronomiczne.html [28.04.2013].
13 http://www.kmaurzedow.siuimagsoft.pl/ [28.04.2013]. 
14 http://www.ptma.pulawy.pl/ [28.04.2013].
15 http://www.joziowazagroda.pl/nasza_oferta.html [28.04.2013].
16 http://www.astro.uni.wroc.pl/astroizery/projekt/projekt.html [23.04.2013].
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Sercem całego przedsięwzięcia jest pierwszy w Europie park ciemnego nieba – Izerski 
Park Ciemnego Nieba o powierzchni 75 km², będący zarazem pierwszym transgranicz-
nym parkiem tego typu na świecie. Obiekt działa na podstawie umowy partnerskiej między 
wspomnianymi wyżej instytucjami a Instytutem Astronomicznym Akademii Nauk Republiki 
Czeskiej, Obszarem Krajobrazu Chronionego Jizerskie Hory oraz Dyrekcją Regionalnych 
Lasów Republiki Czeskiej w Libercu17. 

Kolejny park ciemnego nieba powstał w marcu br., a inicjatorami jego ustanowienia były 
następujące instytucje: Gminy Lutowiska oraz Komańcza, Bieszczadzki Park Narodowy, 
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Nadleśnictwa Lutowiska i Stupo-
siany, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Uniwersytet Pedagogiczny, 
Fundacja Bieszczadzka, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Przyro-
da Karpat, Zespół Szkół w Lutowiskach. Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady – tak brzmi 
pełna, oficjalna nazwa parku – jest drugim największym tego typu obszarem w Europie (po 
ustanowionym w lutym 2013 r. rezerwacie ciemnego nieba Brecon Beacons w Walii). Zaj-
muje powierzchnię 1138,5 km² i w jego skład wchodzi Bieszczadzki Park Narodowy, Park 
Krajobrazowy Doliny Sanu oraz Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy18. 

Oprócz wyżej wymienionych parków w Polsce funkcjonują dwa kolejne obszary chro-
nionego nieba. Są nimi dwie śląskie miejscowości: Sopotnia Wielka oraz Palowice19. 
W obu wsiach ochrona nieba polega na wygaszaniu oświetlenia ulicznego w godzinach 
nocnych oraz modyfikacji istniejących lamp na bardziej przyjazne środowisku. W Sopotni 
Wielkiej funkcjonuje również ośrodek astroturystyczny, prowadzony przez Stowarzyszenie 
Polaris. W ofercie są noclegi, bezpłatne pokazy nieba przy użyciu teleskopów, poszukiwa-
nia meteorytów za pomocą wykrywacza metali, wyjazd nocny na sesję teleskopową w te-
renie w mobilnym obserwatorium oraz seans astronautyczny na pokładzie Youth Space 
Station20. 

Na terenie województwa lubelskiego obecnie nie ma żadnych obszarów o zorganizo-
wanej ochronie nocnego nieba. Część miejscowości wyłącza oświetlenie uliczne w go-
dzinach nocnych, jednak jest to spowodowane względami ekonomicznymi i nie ma nic 
wspólnego z zamierzoną ochroną krajobrazu nocnego nieba. 

Potencjalni klienci astroturystyki

Klientów korzystających z turystyki astronomicznej można podzielić na trzy główne 
grupy. Pierwszą i potencjalnie najliczniejszą grupą jest młodzież szkolna i przedszkolna. 
Zorganizowane wycieczki do miejsc związanych z astronomią (seanse w planetariach, 
zwiedzanie obserwatoriów, wystawy meteorytów) stanowią atrakcyjne uzupełnienie wie-
dzy szkolnej z zakresu geografii, fizyki i astronomii. Jednocześnie odwiedzanie takich 

17 http://www.izera-darksky.eu/index-pl.html [29.04.2013]. 
18 http://www.gwiezdnebieszczady.pl/cel-utworzenia/ [2.05.2013]. 
19 http://www.ciemneniebo.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 [27.04.2013].
20 http://www.polaris.home.pl/oferty/astroturystyka.pdf [27.04.2013]. 
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obiektów przez młodzież może wpłynąć pozytywnie na ich umysły i zaszczepić przynaj-
mniej w niektórych z nich bakcyla astronomii. 

Kolejną grupę stanowią miłośnicy przyrody. Często podróżują wyposażeni w lornetki 
i lunety, za pomocą których obserwują i fotografują zwierzęta, rośliny i rozmaite krajo-
brazy. Dla tej grupy możliwość zobaczenia gwieździstego nieba – często odmiennego od 
tego, jakie widzą w swoim miejscu zamieszkania – może być traktowana jako atrakcja 
będąca na równi z innymi elementami przyrody.

Ostatnią omawianą grupą są osoby interesujące się na co dzień astronomią amator-
ską. Z reguły posiadają swój własny sprzęt obserwacyjny, z którym podróżują (często 
bardzo kosztowny) i jedyne, czego pragną podczas obserwacji, to przejrzyste, wolne od 
zanieczyszczenia świetlnego niebo. 

Trudno oszacować, jaki odsetek społeczeństwa w Polsce stanowią pasjonaci astro-
nomii. Pewną próbą zobrazowania rzędu wielkości jest przytoczenie liczby osób ko-
rzystających z portali o tematyce astronomicznej. Największą liczbę zarejestrowanych 
użytkowników posiada portal Astropolis.pl (11 810 osób)21. Na kolejnych miejscach znaj-
dują się: Astronomia.pl, Astromaniak, Astro4U oraz Forum Astronomiczne (odpowiednio: 
7302, 5987, 1525, 1470 użytkowników)22. Niestety nie można kategorycznie stwierdzić, 
czy wszystkie osoby zainteresowane astronomią amatorską rejestrują się na tego typu 
portalach. Również nie sposób odgadnąć, które z zarejestrowanych kont jest aktywne. 
Dochodzi do tego również bardzo często fakt posiadania przez niektórych użytkowników 
kont na kilku portalach. 

Mimo wymienionych wyżej wad tej metody analizy autor opracowania zdecydował 
się na zbadanie przestrzennego rozmieszczenia osób zainteresowanych astronomią na 
podstawie miejsc zamieszkania użytkowników portalu Astromaniak.pl. Główną przyczy-
ną wyboru tego portalu jest dostępność danych dotyczących miejsca zamieszkania, de-
klarowanego przez osoby zakładające konto. Kolejny powód stanowi giełda używanego 
sprzętu astronomicznego, działająca na stronach portalu. Cieszy się ona największą po-
pularnością wśród polskiej astrospołeczności i aby składać oferty kupna lub sprzedaży, 
wymagane jest posiadanie konta. 

Analizie pod kątem deklarowanego miejsca zamieszkania (łącznie 426 różnych 
miejscowości) zostało poddanych 1423 użytkowników. Ponad połowa (52,5%) mieszka 
w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, a więc na obszarach gdzie light 
pollution najsilniej oddziałuje na pogorszenie jakości obserwacji nocnego nieba. Nato-
miast tylko 7,3% użytkowników poddanych analizie mieszka na wsiach (ryc. 3)23. 

21 http://www.astropolis.pl/index.php?categories [2.04. 2013]. 
22 http://www.astronomia.pl/forum/ [2.04.2013]; http://www.astromaniak.pl/memberlist.php [2.04.2013]; http://
www.astro4u.net/yabbse/index.php [2.04.2013]; http://www.forumastronomiczne.pl/index.php [2.04.2013]. 
23 G. Iwanicki, Uwarunkowania rozwoju turystyki astronomicznej w Polsce, [w:] Zbilansowany rozwój regionów 
turystycznych: doświadczenia krajowe i światowe, Materiały konferencyjne z І Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Praktycznej 25–26.04.2013 r., Lwów 2013, s. 392.
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Szczegółowe statystyki dotyczące przestrzennego rozmieszczenia miejscowości za-
mieszkania podanych przez badane osoby zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Rycina 3. Przestrzenne rozmieszczenie użytkowników portalu Astromaniak.pl poddanych analizie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.astromaniak.pl/memberlist.php [2.04.2013].

Tabela 1. Procentowe rozmieszczenie przestrzenne badanych użytkowników portalu Astromaniak.pl 
w poszczególnych województwach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.astromaniak.pl/memberlist.php [2.04.2013].
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Większość badanych osób (92,7%) mieszka na terenach miejskich, na których pro-
wadzenie obserwacji ogranicza się do najjaśniejszych obiektów na niebie. Jasne planety, 
Księżyc, Słońce i jaśniejsze gwiazdy to jedyny repertuar astronomicznych widoków, jaki 
mają do dyspozycji na co dzień mieszkańcy dużych miast. Aby móc ujrzeć subtelniej-
sze obiekty, takie jak galaktyki i mgławice, zmuszeni są zatem do przemieszczania się 
z teleskopem na tereny podmiejskie (często w zaprzyjaźnionym towarzystwie, liczącym 
do kilkunastu osób). Właśnie m.in. dla tej grupy docelowej tworzone są parki ciemnego 
nieba i obszary ochrony nocnego krajobrazu.

Na terenie województwa lubelskiego mieszka 4,3% badanych użytkowników. Jest 
to wartość mniejsza o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z ogólną liczbą ludno-
ści województwa w stosunku do ludności Polski. Pod tym względem lubelskie wypada 
przeciętnie na tle pozostałych województw. Regionami, gdzie odsetek użytkowników jest 
wyraźnie większy, niż mogłoby to wynikać z ogólnej liczby ludności, są województwa: 
małopolskie (6,3 pkt procentowego), śląskie (2,6 pkt) i mazowieckie (2,0 pkt). 

W województwie lubelskim największy odsetek analizowanych użytkowników miesz-
ka w Lublinie (37,5%), Zamościu (15,6%) oraz Świdniku (9,4%). Mieszkańcy wsi stano-
wią 12,5% osób poddanych analizie. 

Zanieczyszczenie świetlne

Początki zorganizowanej walki z zanieczyszczeniem świetlnym sięgają 1988 r. Powstał 
wtedy International Dark-Sky Association (IDA) – organizacja stawiająca sobie za cel wal-
kę z rozprzestrzeniającym się light pollution poprzez propagowanie postaw zmierzających 
do ochrony obszarów o pierwotnie ciemnym niebie24. Pierwszym tego typu obszarem chro-
nionym został w 1999 r. Rezerwat Ciemnego Nieba Torrance Barrens w Kanadzie, leżący 
na północ od Toronto25. Od tamtego czasu w ramach działalności IDA powstało 20 parków, 
rezerwatów oraz społeczności ciemnego nieba na całym świecie26. Wszystkie posiadają 
międzynarodowe certyfikaty wydane przez wymienioną organizację. Nie oznacza to jed-
nak, że IDA ma monopol na tworzenie tego typu obszarów. Dla przykładu w Polsce parki 
i inne obszary ochrony nocnego nieba powstawały do tej pory na zasadzie partnerstwa 
rozmaitych lokalnych instytucji zainteresowanych chronieniem nocnego krajobrazu.

Light pollution powstaje głównie przez niewłaściwe i nadmierne oświetlenie ulic, par-
ków, placów i innych terenów użytkowych27. W wielu miejscach objętych ochroną ciem-
nego nieba lampy oświetleniowe wyłączane są na noc, a sama instalacja oświetleniowa 
jest modernizowana wg zaleceń organizacji walczących z zanieczyszczeniem świetlnym. 
Kolejnym trendem wpływającym na obniżenie jakości nocnego nieba jest podświetlanie 

24 http://www.darksky.org/about-ida/59-history [25.04.2013]. 
25 http://www.rasc.ca/content/torrance-barrens-dark-sky-preserve [29.04.2013].
26 http://www.darksky.org/night-sky-conservation/dark-sky-places [27.04.2013].
27 T. Longcore, C. Rich, Ecological Light Pollution, „Frontiers in Ecology and the Environment” 2004, nr 2 (4), 
s. 192.
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budynków, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Najczęściej instalacje służące do tego 
celu są montowane w sposób nieprofesjonalny. Większość światła „ucieka” w stronę nie-
ba, co znacząco obniża efektywnośc całego projektu i podnosi koszty funkcjonowania 
takiego oświetlenia. 

W 2011 r. w całym województwie lubelskim na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 
blisko 87,3 mln złotych28. Wydatki na ten cel w poszczególnych gminach w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca prezentuje poniższa rycina (ryc. 4). 

Rycina 4. Średnie roczne wydatki gmin na oświetlenie ulic, placów i dróg w latach 2007–2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.stat.gov.pl/bdl/ [3.05.2013].

Oddziaływanie oświetlenia drogowego na nocny krajobraz jest widoczne m.in. na licz-
nych zdjęciach satelitarnych, dostępnych na stronach internetowych NASA29. Obszary 
zurbanizowane wyraźnie różnią się od lasów i obszarów o małej gęstości zaludnienia. 

W województwie lubelskim najbardziej oświetlone tereny występują na obszarze 
aglomeracji Lublina, a także wokół Zamościa, Chełma oraz Kraśnika i Puław. Najmniej 
dróg wyposażonych w instalację świetlną można spotkać na terenach sąsiadujących 
z Poleskim Parkiem Narodowym, a także na Roztoczu i w Lasach Janowskich. 

Light pollution to nie tylko problem, z którym borykają się miłośnicy astronomii. Nad-
mierne zanieczyszczenie świetlne wpływa negatywnie na zdrowie i życie ludzi, zwierząt 
i roślin30. Dlatego tak ważne jest dbanie o rozsądne gospodarowanie instalacjami oświetla-
jącymi ulice, parki i budynki. Niestety w prawodawstwie polskim nie istnieją regulacje praw-

28 http://www.stat.gov.pl/bdl/ [3.05.2013]. 
29 http://www.earthdata.nasa.gov/labs/worldview/?map [4.05.2013]. 
30 T. Longcore, C. Rich, op. cit., s. 193–197.
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ne, w których nocne niebo stanowiłoby bogactwo naturalne na równi z innymi elementami 
przyrody poddanymi zorganizowanej ochronie. Dopóki takie akty prawne się nie pojawią, 
znalezienie kompromisu pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w zakresie light 
pollution wydaje się niemożliwe. Amatorzy astronomii wraz miłośnikami przyrody należą 
do osób, którym zależy na jak najciemniejszym niebie. Po drugiej stronie stoją kierowcy, 
którzy płacąc podatki, żądają oświetlonych ulic. Na to wszystko spoglądają władze samo-
rządowe, które może i z chęcią nie włączałyby oświetlenia na swoich ulicach, szukając 
oszczędności w budżecie, jednak muszą się liczyć z wolą większości mieszkańców.

Obserwując miejsca oddalone od źródła światła (np. latarni ulicznych), można od-
nieść wrażenie, że są one niemal zupełnie ciemne. Jednak jest to mylne wrażenie. Za-
nieczyszczenie świetlne pochodzące ze sztucznych źródeł światła kumuluje się w at-
mosferze i dla obserwatorów naziemnych sytuacja wygląda zgoła inaczej niż z orbity 
okołoziemskiej. Bardziej miarodajnie problematykę light pollution z punktu widzenia ob-
serwacji astronomicznych przedstawia poniższa mapa (ryc. 5). Zjawisko zanieczyszcze-
nia świetlnego zostało na niej przedstawione za pomocą zobrazowania jasności nocne-
go nieba w zenicie w poszczególnych miejscowościach. W dużym uproszczeniu można 
napisać, że im jaśniejszy kolor pokrywa dane terytorium, tym jaśniejsze nocne niebo jest 
nad głowami mieszkańców31. 

Rycina 5. Poziom zanieczyszczenia świetlnego na terenie Polski
Źródło: http://www.iota-es.de/light_pollution/Poland.gif [4.05.2013].

31 J.E. Bortle, Introducing the Bortle Dark-Sky Scale, „Sky & Telescope” 2001, February, s. 126–129.
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Tylko 1% Polaków mieszka na terenach zapewniających znakomite warunki do noc-
nych obserwacji nieba. Jest to marny wynik, ale i tak nieco lepszy od tego, jaki można 
odnotować u naszych sąsiadów – w Niemczech, Czechach i na Słowacji. W tych krajach 
niemal nikt nie ma w miejscu zamieszkania idealnych warunków do obserwacji. Za to 
za naszą wschodnią granicą light pollution już tak nie doskwiera, więc odsetek Białoru-
sinów, Litwinów, Rosjan i Ukraińców szczycących się doskonałym nocnym niebem na 
swoich podwórkach jest stosunkowo wysoki i wynosi odpowiednio: 14%, 14%, 13% i 7%. 
Krajem o najliczniejszej populacji mieszkającej pod pierwotnie ciemnym niebem jest Al-
bania, gdzie aż 50% społeczeństwa może cieszyć się widokami, o których większość 
Europejczyków może tylko pomarzyć (drugie miejsce zajmuje Łotwa, z wynikiem 23%)32. 

Obszar, na którym można prowadzić obserwacje, korzystając z niemal idealnego nieba, 
wynosi 3,2% ogółu powierzchni Polski. W porównaniu do naszych zachodnich i południo-
wych sąsiadów we wszystkich trzech wymienionych krajach odsetek ten jest bliski zeru, 
można zatem uznać polski wynik za całkiem przyzwoity. Jednak pod tym względem po-
nownie przegrywamy z kretesem z naszymi wschodnimi sąsiadami. Terytoria tych krajów 
to istne raje dla amatorów astronomii. W samej tylko Rosji 75,8% obszaru jest w praktyce 
wolne od light pollution. Również na Białorusi, Litwie i Ukrainie (odpowiednio 59%, 37,8% 
i 37,6%) tereny o takich właściwościach są powszechne (pierwsze miejsce w Europie 
pod względem wysokości tego wskaźnika zajmuje Gruzja, z wynikiem 89,4%)33.

Województwo lubelskie (z wyjątkiem aglomeracji Lublina i okolic większych miast) 
wraz z niektórymi gminami północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski należy do 
obszarów o najmniejszym poziomie light pollution w kraju. Dodatkowo, teren między Po-
leskim Parkiem Narodowym a Włodawą i Parczewem jest jednym z niewielu obszarów 
w Polsce o tak dobrym potencjale obserwacyjnym (podobnym do tego w Parku Gwiezd-
nego Nieba w Bieszczadach). Być może w przyszłości, w oparciu o tereny chronione na 
lubelskim Polesiu, zostanie stworzony park ciemnego nieba na wzór funkcjonujących już 
parków w Bieszczadach i Górach Izerskich. 

Podsumowanie

Astroturystyka w województwie lubelskim i ogólnie w całej Polsce jest nowym tren-
dem, wpisującym się w nurt turystyki zrównoważonej. Stanowi również dla regionu jedną 
z szans rozwoju turystyki, zwłaszcza dla gospodarstw agroturystycznych. Przedłuża se-
zon turystyczny, ponieważ obserwacje można prowadzić zarówno w dzień (Słońce), jak 
i w nocy przez cały rok. 

Infrastruktura związana z tego typu działalnością jest obecnie dosyć skromna. W re-
gionie funkcjonują trzy planetaria typu mobilnego, których seanse skierowane są głównie 
do młodszych grup szkolnych i przedszkolnych. Obserwatoria astronomiczne zlokalizo-

32 P. Ciznano et al., The first World Atlas of the artificial night sky brightness, „Monthly Notices of Royal Astro-
nomical Society” 2001, Vol. 328, No. 3, s. 698–700.
33 Ibidem, s. 702–704.



Wybrane aspekty turystyki astronomicznej w województwie lubelskim 145

wane w Mełgwi, Puławach, Urzędowie oraz w jednym z gospodarstw agroturystycznych 
prowadzą działalność bardziej popularyzatorską niż typowo turystyczną. Z pewnością 
brakuje obszarów ochrony nocnego krajobrazu przed light pollution. Zwłaszcza tereny 
w okolicach Poleskiego Parku Narodowego – ze względu na swoje właściwości związane 
z naturalnie zachowanym gwieździstym niebem – powinny być objęte tego typu ochro-
ną. Dotyczy to również pozostałych funkcjonujących obszarów ochronnych, zwłaszcza 
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, które z definicji mogłyby 
chronić również nocny krajobraz przed wpływem działalności człowieka. 
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Streszczenie

Turystyka astronomiczna jest nowym trendem w turystyce zrównoważonej. Głównym skład-
nikiem jej oferty jest nocne niebo wolne od zanieczyszczenia świetlnego. Ochrona obszarów 
ciemnego nieba jest istotna m.in. dlatego, że astroturystyka wydłuża sezon turystyczny. Ob-
serwacje mogą być prowadzone przez okrągły rok o każdej porze dnia. Taka forma turystyki 
jest jedną z szans dla rozwoju województwa lubelskiego, zwłaszcza dla gospodarstw agrotu-
rystycznych.

Słowa kluczowe: turystyka astronomiczna, zanieczyszczenia świetlne

Abstract

Astronomical tourism is a new trend in sustainable tourism. The main component of the offer is 
a night sky without light pollution. Protecting dark-sky areas is important because astrotourism 
extends tourist season. Observations can be run year round at any hour of the day. This form 
of tourism is one of the opportunities for the development of Lublin Voivodeship, especially for 
agritourism farms. 

Keywords: astronomical tourism, light pollution
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ProekologicZne roZwiąZania w obiektach 
hotelarskich

eco-frienDly soluTions for hoTels

Wstęp

W obliczu poważnych zmian gospodarczych oraz postępującego światowego kry-
zysu organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele wielu państw szukają rozwią-
zań, które umożliwią dalszy rozwój gospodarki w sposób niezagrażający środowisku. 
Dlatego też tematem międzynarodowych dyskusji stają się strategie zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa. Ich nadrzędnym celem jest takie przekształcenie organizacji, 
które pozwoli jej na wzajemne, zharmonizowane funkcjonowanie w trzech obszarach: 
społecznym, przyrodniczym i gospodarczym. Te dziedziny stanowią również podsta-
wę koncepcji, jaką jest Corporate Social Responsibility. Idea ta narodziła się u schyłku 
XIX w., głównie w konsekwencji presji, jaką wywierały na firmach organizacje pozarzą-
dowe broniące praw człowieka oraz kwestii środowiskowych. Jednakże z czasem mana-
gerowie świadomie zaczęli wprowadzać strategię CSR do polityki firmy ze względu na 
jej pozytywne skutki oraz odzew klientów. Pierwszego listopada 2010 r. Międzynarodowa 
Organizacja Normalizacyjna (ISO) uchwaliła normę ISO 26000, która stanowi wytyczne 
dla społecznej odpowiedzialności ludzi biznesu i definiuje ją jako: „Odpowiedzialność 
organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo 
i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które przyczynia się do zrówno-
ważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, bierze pod uwagę oczekiwania 
interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi nor-
mami zachowania, jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach”1.

Jednakże w dalszej części artykułu zostanie poruszony głównie obszar środowisko-
wy w sektorze hotelarstwa, a mianowicie jakie rozwiązania należy wprowadzić do polityki 
obiektu hotelowego, aby stał się on bardziej przyjazny dla otaczającej go przyrody. Takie 
działania nazywamy proekologicznymi i do najważniejszych możemy zaliczyć: systemy 
zarządzania środowiskowego, ekoetykiety, współpracę z innymi podmiotami turystycz-
nymi oraz ludnością lokalną, edukację ekologiczną, a także wszelkie inne inicjatywy 

1 http://www.csrinfo.org/pl/component/content/article/2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr 
[27.07.2013].
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w sferze gospodarki wodnej, elektrycznej, gospodarowania odpadami oraz produktami. 
Najważniejszą cechą rozwiązań proekologicznych jest dobrowolność – nikt nie może 
narzucić przedsiębiorstwu wprowadzenia ich do swojej działalności. Jedynie właściciele 
obiektów usytuowanych na terenach objętych pewnego rodzaju ochroną (np. położonych 
w parkach krajobrazowych) mają w obowiązku podjąć określone przedsięwzięcia.

Systemy zarządzania środowiskowego

System zarządzania środowiskowego to ta część systemu zarządzania organizacji, 
która odpowiada za obszary związane ze środowiskiem naturalnym. Stanowi ono głów-
ne narzędzie polityki firmy, za pomocą którego możliwe jest przystosowanie przedsię-
biorstwa do funkcjonowania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska, zapobieganie 
degradacji środowiska oraz budowanie wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa2. Za-
rządzanie środowiskowe to nie tylko działania, procesy i procedury, ale również wiedza 
i umiejętności ich wykorzystania przez jednostki zarządzające przedsiębiorstwem w celu 
uzyskania jak najwyższej efektywności ekonomicznej3.

Jako pierwszy pojawił się na początku lat 90. XX w. zintegrowany system zarządzania 
środowiskowego ISO14001, stworzony przez Międzynarodową Organizację Standary-
zacyjną. Zaraz potem Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej powołał do 
życia na mocy rozporządzenia z 1993 r. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu 
(ang. EMAS – Eco-Management and Audit Scheme). 

Oba te systemy stanowią formalne potwierdzenie przedsiębiorstwa o jego ukierunko-
wanym działaniu prośrodowiskowym, i tak:

 – ISO 14001 – to dobrowolny system zarządzania środowiskowego, który stanowi wy-
tyczne dla firm i organizacji chcących podążać w kierunku poprawy i minimalizacji 
swego wpływu na środowisko naturalne. Posługiwanie się normą ISO 14001 gwa-
rantuje zarówno kadrze zarządzającej oraz pracownikom, jak i zewnętrznym intere-
sariuszom, że wpływ przedsiębiorstwa na środowisko jest monitorowany i ulepszany. 
Aktualna norma została wydana w 2004 r. Polska wersja, wydana przez Polski Ko-
mitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:20054.

 – EMAS – jest dobrowolnym narzędziem dostępnym dla wszelkiego rodzaju organiza-
cji, którego celem jest poprawa ich ekologiczności i efektywności ekonomicznej oraz 
ciągłe informowanie interesariuszy i społeczeństwa ogółem o osiągnięciach środowi-
skowych. Obecnie podstawowe zasady systemu określa Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólno-

2 P. Gryszel, D.E. Jaremen, A. Rozpacz, Zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce funkcjonowania obiek-
tów hotelarskich, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 368.
3 B. Fura, System zarządzania środowiskowego ISO14001 a efektywność przedsiębiorstw, Wyd. UR, Rzeszów 
2011, s. 54.
4 Norma PN-EN ISO 14001:2005.



Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich 149

cie (EMAS)5. Wdrożeniu powyższego rozporządzenia w Polsce służy Ustawa z dnia 
15 lipca 2011 r. o krajowym systemie zarządzania i audytu (EMAS)6.
O popularności EMAS świadczy fakt, iż zarejestrowanych w tym systemie jest około 

7800 stron oraz ponad 4500 organizacji (w tym 234 obiekty z działu zakwaterowania)7.
Uważa się, że stosowanie systemów zarządzania środowiskowego jest nieopłacalne 

ze względu na wysokie koszty wprowadzenia ich do działalności firmy, skomplikowane 
i czasochłonne procesy wdrażania oraz krótki okres ważności certyfikatów. Jednakże wy-
korzystanie ISO 14001 bądź EMAS jako narzędzia polityki firmy przynosi więcej korzyści 
niż szkód chociażby dlatego, że po ich wprowadzeniu następuje od razu zauważalna re-
dukcja kosztów – głównie opłat stałych, ale również zmniejszenie opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska. Do innych zalet systemów zarządzania środowiskowego – oprócz podsta-
wowej, jaką jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko – możemy zaliczyć:

 – pobudzenie świadomości ekologicznej wśród pracowników oraz klientów,
 – wzrost konkurencyjności,
 – społeczną aprobatę polityki proekologicznej,
 – polepszenie stosunków z ludnością lokalną,
 – wzrost lojalności pracowników,
 – stosunkowo szybki zwrot nakładów związanych z większą wydajnością i lepszym wy-

korzystaniem zasobów energii i wody,
 – niższe koszty dystrybucji,
 – spełnianie wymagań nałożonych przez rząd8.

Ekoetykiety

Produktom bądź usługom spełniającym odpowiednie kryteria wobec środowiska na-
turalnego przyznawany jest certyfikat, tzw. ekoetykieta. Charakteryzuje się on specjal-
nym symbolem, który ma ułatwić potencjalnemu klientowi świadomy wybór towaru9. 

Powstanie pierwszych ekoetykiet przypada na początki lat 70. XX w., kiedy to zaczęły 
się prężnie rozwijać światowe firmy chroniące środowisko, zarówno te rządowe, bizneso-
we, jak i publiczne. Zaczęły one przyciągać klientów szukających możliwości zredukowa-
nia negatywnego wpływu na środowiska ich konsumpcyjnego stylu życia10.

Uzyskanie certyfikatu wymaga wprowadzenia wielu zmian w działalności obiektu ho-
telarskiego, do których można zaliczyć m.in.:

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
6 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie zarządzania i audytu (EMAS).
7 http://ec.europa.eu/environment/emas/register/reports/reports.do [3.01.2013].
8 Opracowanie własne na podstawie: P. Gryszel, D.E. Jaremen, A. Rozpacz, op. cit.; M. Łabaj, Komponenty 
zarządzania ekologicznego hotelu, [w:] Ekologiczny hotel jako innowacyjny kierunek rozwoju polskiej turystyki, 
Seminarium szkoleniowe, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2009.
9 C. Witkowski, Hotelarstwo, cz. 1, Wyd. WSE, Warszawa 2007, s. 144.
10 http://www.globalecolabelling.net/what_is_ecolabelling/ [10.01.2013].
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 – zredukowanie zużycia energii i wody w obiektach turystycznych,
 – prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami,
 – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 – wyeliminowanie szkodliwych substancji chemicznych,
 – współpracę z lokalnymi dostawcami i promowanie lokalnej żywności,
 – pomoc w przestrzeganiu lokalnych wymogów prawnych11. 

Pierwszym państwem, które podjęło wyzwanie propagowania idei ekologicznych 
wśród swych obywateli poprzez wprowadzenie ekoetykiety, były Niemcy. Ich Błękitny 
Anioł do dziś jest znakiem promującym towary, usługi oraz firmy przyjazne środowisku. 

Jeśli chodzi o turystykę, to na świcie istnieje ponad 100 systemów certyfikujących tę 
branżę, z czego około 40 dotyczy hotelarstwa. Do najważniejszych możemy zaliczyć: 
Eco-friendly Hotels, Ecotel, Environmental Squirrel, Green Leaf, Green Key, Green Ho-
telier, Nordic Swan, EU Flower12. 

Ekolabel (ryc. 1), zwany również Zieloną Stokrotką, wprowadzono jako unijne ozna-
kowanie ekologiczne w 1992 r. Obecnie podstawą przyznawania oznakowania jest 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów. 
Kwiat Europejski jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wy-
sokiej jakości, mniej uciążliwym dla środowiska, niż inne produkty i usługi konkurujące 
z nimi, oraz ułatwiającym konsumentom dokonanie świadomego wyboru13.

Rycina1. Logo certyfikatu Ecolabel
Źródło: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ [3.01.2013].

Wśród usług, których może dotyczyć Ecolabel, znajdują się również usługi hotelar-
skie. Aby obiekt mógł otrzymać ten certyfikat, powinien spełnić szereg kryteriów. Są one 

11 http://serwis-hotelarski.gastrona.pl/art/article_2903.php?id=&page=2 [10.01.2013].
12 http://serwis-hotelarski.gastrona.pl/art/article_2903.php [10.01.2013].
13 http://www.pcbc.gov.pl/ecolabel/ [10.01.2013].
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podzielone na obowiązkowe (37) i fakultatywne (47). Wszystkie z pierwszej grupy, jak 
sama nazwa wskazuje, muszą zostać spełnione. Kryteria odnoszą się do zarządzania 
obiektem, zrównoważonej gospodarki energią, wodą, odpadami, chemikaliami i do in-
nych rzeczy (ryc. 2). Liczby przedstawione na rysunku oznaczają ilość kryteriów w da-
nym przedziale (ciemnozielone tło – kryteria obowiązkowe, jasnozielone – fakultatywne).

Rycina 2. Kryteria certyfikatu Ecolabel
Źródło: http://serwis-hotelarski.gastrona.pl/art/article_2903.php?id=&page=2 [10.01.2013].

Jak dotąd, jedynym obiektem w Polsce cieszącym się tymże certyfikatem był poznań-
ski hotel Topaz.

Jednakże obecnie najbardziej rozpowszechnionym w naszym kraju, zagranicznym 
certyfikatem jest Green Key. Jest to duńska etykieta odnosząca się do hoteli i innych 
obiektów turystyczno-konferencyjnych, powstała w 1994 r.

Certyfikat Green Key kładzie nacisk na pięć obszarów, do których należą: 
1. ekonomiczne zarządzanie zasobami w celu obniżenia kosztów funkcjonowania 

obiektów;
2. działania wspierające zaangażowanie i rozwój pracowników;
3. ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję negatywnego wpływu wywierane-

go na otoczenie;
4. edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w celu zwięk-

szania świadomości pracowników i interesariuszy;
5. realizacja lub wsparcie inicjatyw społecznych i ekologicznych przez podejmowanie 

działań z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności, wykraczającej poza obszar naj-
bliższego otoczenia (ang. responsible business).
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W Polsce certyfikat ten otrzymało 11 obiektów – pięć hoteli Radisson Blue (Warszawa, 
Gdańsk, Kraków, Wrocław, Szczecin), cztery hotele Sheraton (Poznań, Kraków, Warsza-
wa, Sopot), a także hotel Westin Warszawa oraz Arka Medical SPA w Kołobrzegu14. 

Mówiąc o ekoetykietach, warto wspomnieć o jedynym polskim certyfikacie odnoszą-
cym się do usług hotelarskich, jakim jest certyfikat Czysta Turystyka (ryc. 3) – „Certyfikat 
przyznawany hotelom, hostelom, pensjonatom i domom gościnnym, które przez wdroże-
nie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań chcą obniżyć koszty eksploatacji, 
podnieść jakość oferowanych usług i zwiększyć swoją konkurencyjność”15. 

Rycina 3. Logo certyfikatu Czysta Turystyka
Źródło: http://www.greenways.pl/pl/certyfikat-czysta-turystyka [10.01.2013].

Certyfikat ten został powołany do życia przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. 
Obiekty ubiegające się o certyfikat muszą spełnić kryteria w następujących ośmiu 

obszarach:
1. wdrożona polityka środowiskowa,
2. zarządzanie energią elektryczną i cieplną,
3. obowiązek monitorowania emisji CO2, 
4. zarządzanie wodą,
5. zarządzanie odpadami,
6. posiadanie sprawnego systemu wentylacyjnego, klimatyzacji i zabezpieczenia ppoż.,
7. dbałość o zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
8. edukacja ekologiczna turystów i pracowników16.

Posiadacze certyfikatu są promowani nie tylko na stronie internetowej Fundacji Part-
nerstwo dla Środowiska i jej programów, lecz informacja o takich firmach jest także prze-
kazywana mediom oraz władzom lokalnym i regionalnym. Sami posiadacze certyfikatu 

14 http://www.fpds.pl/ekocertyfikaty/pl/czym-jest-certyfikat-ct [10.01.2013].
15 http://www.fpds.pl/ekocertyfikaty/pl/czym-jest-certyfikat-ct [10.01.2013].
16 Ibidem.
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Czysta Turystyka mogą wykorzystywać jego logo we wszystkich własnych materiałach 
informacyjnych i promocyjnych17. 

Podsumowując, wszystkie ekoetykiety spełniają wiele ważnych funkcji:
 – Marketingowa – podnoszą prestiż firmy, pobudzają gospodarkę usług i towarów eko-

logicznych.
 – Środowiskowa – aby otrzymać certyfikat, przeprowadza się wiele zmian w polityce 

firmy, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.
 – Informacyjna – informują potencjalnego klienta o przyjaznych dla środowiska ce-

chach produktu.
 – Edukacyjna – pobudzają świadomość ekologiczną zarówno u klientów, jak i pracowników.
 – Polityczna – są podstawowymi narzędziami prewencyjnej polityki ochrony środowiska18.

Na większości stron poszczególnych certyfikatów można się dowiedzieć wszystkich 
informacji na temat danej etykiety – kiedy i gdzie powstała, jakim obiektom ją przyznano, 
a także jakie wymogi należy spełnić, aby ją otrzymać. 

Proces ubiegania się o ekocertyfikat wygląda podobnie w każdym przypadku. Naj-
pierw obiekt hotelowy powinien się zgłosić do firmy certyfikującej, która przyśle inspekto-
ra przeprowadzającego przegląd środowiskowy. Następnie ma miejsce proces wdroże-
nia odpowiednich działań – spełniających wcześniej ustalone kryteria – do polityki firmy, 
zakończony audytem certyfikującym. Jeśli wszystkie kryteria zostaną spełnione, obiekt 
otrzymuje certyfikat i od tego momentu może się nim swobodnie posługiwać w celach 
marketingowych itp. Oczywiście za całą powyższą procedurę pobierana jest opłata, która 
często jest uzależniona od rodzaju obiektu turystycznego oraz od wybranego pakietu19.

Rozwiązania proekologiczne

Koncepcje proekologiczne to głównie wszelkiego rodzaju rozwiązania technologicz-
ne, urządzenia, maszyny czy działania mające na celu zredukowanie negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. Można je podzielić na cztery główne obszary, które 
szczególnie wymagają ograniczeń. Są to:
1. gospodarka wodna,
2. energia elektryczna (w tym światło),
3. gospodarka odpadami,
4. zarządzanie produktami.

Gospodarka wodna

Przemysł hotelarski jest jednym z tych, w których woda odgrywa nadrzędną rolę. 
Ogromne jej ilości zużywa się w hotelowej kuchni, pralni, ogrodzie. Obiekt posiadający 

17 A. Pacuł, Zdobądź certyfikat ekologiczny, „Hotel Profit” 2010, nr 6, s. 23.
18 http://zig.eco.pl/materialy/publ_92_ekoetykietowanie_ekoznakowanie_ekolabelingpdf.pdf [20.01.2013].
19 http://www.fpds.pl/ekocertyfikaty/pl/czysta-turystyka/czym-jest-certyfikat-ct#25 [20.01.2013].
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basen potrzebuje na jego utrzymanie około 140 l na turystę na dzień, co stanowi 15% 
ogólnego zapotrzebowania na wodę w hotelu. Natomiast pralnia pochłania około 10% 
(25 l na turystę na dzień)20. Jednakże najwięcej zużywa się jej w łazienkach oraz re-
stauracji hotelowej. Szacuje się, że rachunki za wodę stanowią około 10% wszelkich 
kosztów, jakie ponosi hotel. Dlatego tak ważne okazuje się prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki wodnej w obiekcie hotelowym. Proekologiczne działania mogą przyczynić się 
zatem nie tylko do obniżenia opłat za wodę, ale także za odprowadzenie ścieków (każdy 
obiekt płaci za wodę dwa razy – za jej zakup oraz za jej odprowadzenie)21. Przyczyniają 
się również do wspierania regionu, ponieważ często deficyt wody w miejscowości tury-
stycznej jest źródłem konfliktów społeczności lokalnej z wczasowiczami22.

Najpowszechniejszym działaniem na rzecz ograniczenia zużycia tego cennego surowca 
jest zachęcanie gości hotelowych do powtórnego wykorzystania ręczników kąpielowych23.

Do rozwiązań zrównoważonej gospodarki wodnej możemy zaliczyć następujące działania:
1. regularne monitorowanie i analizowanie zużycia wody,
2. wyeliminowanie systemów chłodzenia wodą,
3. częste sprawdzanie wszelkich możliwych przecieków24,
4. montaż sprzętów ograniczających zużycie wody, takich jak:

 – regulatory przepływu w prysznicach,
 – duże głowice talerzowe,
 – ograniczniki objętości w zbiornikach spłuczek toalet (oszczędność 1,5–2 l wody 

przy każdorazowym spuszczeniu wody25),
 – spłuczka z funkcją „stop” i/lub podziałem na spłukiwanie pełne i oszczędne,
 – pisuar, także bezwodny (w porównaniu do spłuczki – dużo mniejsze zużycie wody 

lub jego brak),
 – na bateriach: mieszacze wody z powietrzem – perlatory (oszczędność 15–60% wody), 
 – baterie posiadające specjalne rozwiązania technologiczne (EcoSmart) – ogranicza-

nie przepływu wody do 5 l/min przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowania26, 
5. włączanie jedynie całkiem załadowanych zmywarek i pralek,
6. instalowanie fotoelektrycznych baterii w łazienkach publicznych,
7. zapobieganie marnotrawstwu wody w hotelowej kuchni (unikanie zmywania przy bie-

żącej wodzie27, 

20 S. Gössling et al., Tourism and Water Use: Supply, Demand and Security. An International Review, „Tourism 
Management” 2012, 33(1), s. 11.
21 H. Tuppen, Water Management and Responsibility in Hotels, „Green Hotelier” 2013, http://www.greenhotelier.
org/know-how-guides/water-management-and-responsibility-in-hotels/ [20.04.2013] ; S. Gössling et al., op. cit.
22 M. Łabaj, op. cit., s. 61.
23 M. Ziobro, Ekologiczne propozycje rozwiązań w pokoju hotelowym, [w:] Ekologiczny hotel…, op. cit., s. 87.
24 Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku, red. T. Burzyński, M. Abram, Instytut 
Turystyki, Kraków 2010.
25 P. Mrozik, Ekonomiczna strona sprzątania, „Świat Hoteli” 2010, nr 3, s. 40.
26 Ibidem.
27 http://www.greenthehotels.com/eng/greening.htm [20.01.2013].
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8. zamykanie obiegu wody przy braku osób korzystających z niego w danym miejscu 
(np. po zamknięciu restauracji lub gdy hotel jest pusty),

9. zakrywanie nieużywanych basenów – głównie na noc,
10. modernizacja systemu uzdatniania wody,
11. termostaty28.

Efektywnym, przynoszącym czysty zysk rozwiązaniem jest zamontowanie zbiorników 
na deszczówkę – woda deszczowa jest za darmo, a można ją wykorzystać np. do podle-
wania ogrodu, spłukiwanie toalet, a nawet prania29.

Na koniec warto dodać, iż bardzo dobrym (choć niestety drogim) pomysłem jest przy-
hotelowa oczyszczalnia ścieków.

Energia elektryczna (w tym światło)

Energia jest bardzo ważnym tematem, ponieważ hotel zużywa jej ogromne ilości, 
głównie na takie działania jak: ogrzewanie pomieszczeń, wody, funkcjonowanie sprzętu 
RTV i AGD, jednakże większość energii, bo ponad połowa, jest zużywana na chłodzenie 
i oświetlenie przestrzeni użytkowej30.

Światowe zużycie energii podwoiło się od roku 1970, a do roku 2030 potroi się, cze-
go skutkiem jest kurczenie się zasobów paliw kopalnych (ropy naftowej i gazu), a ceny 
energii stale rosną31. Dlatego też, poza kosztami zatrudnienia, stanowi ona największą 
część rocznego budżetu operacyjnego obiektów hotelarskich. Oszczędne gospodarowa-
nie energią jest najprostszym, najtańszym i najbardziej skutecznym sposobem realizacji 
programu ochrony przyrody. Takie działanie nie tylko zmniejsza uciążliwy wpływ na śro-
dowisko naturalne, ale również może przyczynić się do obniżenia kosztów stałych hotelu 
o co najmniej 10%. Z kolei zastosowanie bardziej skomplikowanych, proekologicznych 
rozwiązań może podnieść ten wskaźnik nawet do 30%32. 

Przykłady odpowiedzialnego gospodarowania energią:
 – wprowadzenie docelowych limitów oraz regularnego monitoringu i analizy jej zużycia,
 – stosowanie energooszczędnych lodówek w pokojach,
 – zamontowanie urządzenia do odzysku ciepła ze zużytej wody, 
 – stosowanie energooszczędnej klimatyzacji i energooszczędnych kotłów,
 – wyłączanie światła w nieużytkowanych pomieszczeniach33,
 – stosowanie systemu HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning – ogrzewa-

nie, wentylacja i klimatyzacja), wzrost jego znaczenia pod kątem maksymalizacji 

28 P. Mrozik, op. cit.
29 I. Dąbrowska, Pieniądze znalezione w zbiornikach, „Ładny dom” 2008, nr 4, s. 131.
30 T. Burzyński, Przykłady istniejących rozwiązań ekologicznych w bazie noclegowej, [w:] Ekologiczny hotel…, 
op. cit., s. 93.
31 http://kolektor.info.pl/porady_eksperta.html [27.07.2013].
32 M. Łabaj, op. cit., s. 60.
33 http://www.greenthehotels.com/eng/greening.htm [20.01.2013].
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sprawności energetycznej i redukcji kosztów eksploatacyjnych – ze względu na wy-
dajność34,

 – zamontowanie urządzenia automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia oraz 
regulatorów jego natężenia,

 – zastosowanie kart magnetycznych uruchamiających oświetlenie i urządzenia elektro-
niczne w pokojach hotelowych35,

 – maksymalne wykorzystywanie światła dziennego,
 – sprawdzanie, czy urządzenia hotelowe są włączone tylko wtedy, kiedy są potrzebne,
 – systematyczne dbanie o stan oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych,
 – wprowadzenie automatycznych wyłączników światła na korytarzach,
 – regularne czyszczenie żarówek i dyfuzorów w celu maksymalnej wydajności,
 – stosowanie energooszczędnego oświetlenia36, np. diod LED (świecenie przez 30– 

–50 tys. godzin)37.

Gospodarka odpadami

Produkcja odpadów w skali całego świata zwiększyła się w ostatnich 20 latach o 50%. 
Tylko 10% śmieci jest poddawanych recyklingowi38. To smutne, jednakże możliwości 
zmniejszających szkodliwe oddziaływanie odpadów oraz ich produkcji jest wiele. Można 
zastosować się do następujących zasad:

 – redukcja – zapobieganie powstawaniu odpadów,
 – powtórne użycie – ponowne użycie, naprawienie czy przywrócenie dawnego stanu 

produktów,
 – recykling – przekształcenie jednego produktu w drugi39.

Każdy odpowiedzialny hotelarz powinien uwzględnić powyższe możliwości w gospo-
darowaniu odpadami, ponieważ może to przynieść wymierne korzyści finansowe z po-
wodu ograniczenia wydatków na zakupy, a także kosztów wywozu śmieci, działa także 
pozytywnie na środowisko, ograniczając ilość i toksyczność odpadów40.

Do najważniejszych działań w sferze gospodarowania odpadami można zaliczyć:
 – segregację śmieci – pobieranie znacznie niższych opłat za odbiór śmieci posegrego-

wanych przez firmy odbierające śmieci lub bezpłatny wywóz odpadów41,
 – używanie elektronicznych wiadomości zamiast listów,

34 http://www.muratorplus.pl/technika/wentylacja-i-klimatyzacja/wydajnosc-energetyczna-dzieki-zintegrowanym-
rozwiazaniom-hvac_61878.html [20.01.2013].
35 Ekologia w turystyce…, op. cit.
36 http://www.greenthehotels.com/eng/greening.htm [20.01.2013].
37 K. Kieś-Kokocińska, LEED nie tylko z LED-ami, „Hotel Profit” 2009, nr 7–8, s. 22–24.
38 M. Ziobro, op. cit., s. 89.
39 M. Łabaj, op. cit., s. 63.
40 Ibidem, s. 63.
41 I. Dąbrowska, op. cit., s. 131.
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 – kompostowanie organicznych odpadów,
 – używanie baterii wielokrotnego użytku,
 – zakup napoi w szklanych butelkach,
 – darowanie hotelowych mebli czy urządzeń lokalnym organizacjom charytatywnym42,
 – przeprowadzenie badań mających na celu ocenę typu i ilości odpadów,
 – odzyskiwanie opakowań papierowych, kartonowych, czasopism, opakowań szkla-

nych, plastykowych, puszek metalowych, pojemników na tusz, urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych43,

 – wykorzystanie nienadających się już ręczników i pościeli dla potrzeb gospodarczych, 
np. jako ściereczki,

 – wprowadzenie racjonalnej gospodarki papierem, np. drukowanie zawsze na obu stro-
nach kartki, do pewnych notatek powtórnie użycie kartki zapisanej z jednej strony.

Zarządzanie produktami i inne rozwiązania

Zmiana zasad konsumpcji – odpowiedni wybór produktów (zgodny z zasadami zrów-
noważonego rozwoju) pozwoli na oszczędności, rozbudzenie wśród pracowników i klien-
tów popytu na takie produkty oraz zachęci dostawców do produkcji tego rodzaju wyro-
bów. Przy wyborze towaru powinno się kierować następującymi zasadami:

 – kupować produkty hurtowo i w dużych opakowaniach,
 – stosować ekologiczne kosmetyki,
 – używać preparatów biodegradowalnych44,
 – kupować produkty lokalne lub dzielić transport z innymi odbiorcami,
 – wykorzystywać produkty z odzysku lub takie, które można poddać recyklingowi,
 – zastępować produkty toksyczne mniej szkodliwymi lub nietoksycznymi alternatywa-

mi45, produktami posiadającymi certyfikaty. 
Niektóre hotele w Polsce mogą poszczycić się posiadaniem aprobaty FSC Forest 

Stewardship Council – międzynarodowej organizacji promującej odpowiedzialne go-
spodarowanie zasobami leśnymi świata. Hotele Marriott oraz Ibis informują na swoich 
polskich stronach internetowych o używaniu materiałów posiadających aprobatę FSC46.

Wartością dodaną będzie również przestrzeganie proekologicznych zachowań w re-
stauracji hotelowej, m.in. poprzez stosowanie:

 – żywności ekologicznej,
 – produktów sezonowych (w danym okresie tańszych i bardziej dostępnych),

42 http://www.greenthehotels.com/eng/greening.htm [20.01.2013].
43 Ibidem, s. 64.
44 M. Łabaj, op. cit., s. 60.
45 http://www.greenthehotels.com/eng/greening.htm [20.01.2013].
46 http://ibishotel.ibis.com/pl/discovering-ibis-hotel/index.shtml [26.07.2013], http://warszawacourtyard.pl/ho-
tels/travel/wawcy-courtyard-by-marriott-warsaw-airport/pdf/Green%20Events.CYpl(4).pdf [26.07.2013].
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 – produktów potwierdzonych odpowiednim certyfikatem, np. szwedzkim certyfikatem 
KRAV, który wspomaga rolnictwo niestosujące pestycydów i nawozów sztucznych, 
bądź z oznaczeniem „Fairtrade” na kawie – pozwala ona na rozwój krajom, z których 
się ją importuje47,

 – używanie szybkowarów, jeśli to możliwe (zużywają jedynie 60 W/h, aby zagotować 
1,5 l wody),

 – używanie przykrywek (wydajność zwiększona o 8–14%),
 – stosowanie wysokiej jakości wentylatorów48,
 – separacja i recykling oleju do smażenia,
 – kupowanie nowego sprzętu z oznaczeniem energetycznym Energy Star (partnerami 

Energy Star są takie sieci hotelowe, jak: Hilton, Marriott, Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Accor czy Best Western)49, 

 – współdzielenie transportu z innymi odbiorcami/dostawcami50,
 – stosowanie biodegradowalnych kubków, talerzyków itp. w przypadku organizacji im-

prezy w plenerze.
Mówiąc o gospodarce produktami, warto zwrócić jeszcze uwagę na trend, który 

ostatnio zawitał również do Polski, a mianowicie tzw. Green Eventy. Są to wszelkiego 
rodzaju konferencje, spotkania biznesowe czy imprezy uwzględniające zasady zrów-
noważonego rozwoju. W ostatnich latach są one organizowane na taką skalę, że nawet 
najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm (British Standards 
Institution) uchwaliła w 2007 r. standard BS 8901, zaprojektowany specjalnie dla bran-
ży eventowej. Norma ta określa wytyczne dla zrównoważonego systemu zarządzania 
eventami, tak aby zapewnić trwałe i zrównoważone podejście do działalności gospo-
darczej, odpowiedzialności za środowisko naturalne i postępu społecznego. Definiuje 
następujące płaszczyzny zarządzania eventami: planowanie, realizacja, sprawdzanie 
i przegląd51. Standard BS 8901 odnosi się do wszelkiego rodzaju konferencji i imprez, 
zarówno tych małych, jak i międzynarodowych – zgodnie z tą normą zostały przygo-
towane Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r.52 Jak dotąd jako pierwszy i jedyny 
hotel na świecie certyfiakt BS 8901 otrzymał krakowski Radisson Blue. Jest to napraw-
dę wielki zaszczyt, ponieważ ów standard jest obecnie najbardziej wymagającą normą 
w dziedzinie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania spotkaniami i impreza-
mi53. Warto wspomnieć również, iż 15 czerwca 2012 r. Międzynarodowa Organizacja 

47 M. Marciniak, Gospodarka turystyczna w służbie zrównoważonego rozwoju (przykład działalności hotelar-
skiej na forum międzynarodowym), „Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2009, nr 1, s. 95.
48 T. Burzyński, op. cit., s. 145.
49 http://www.epa.gov/region2/p2/hospitality/documents/webinar_10.27.pdf [26.07.2013].
50 http://www.greenthehotels.com/eng/greening.htm [20.01.2013].
51 http://www.actionsustainability.com/news/198/BS-8901-Make-your-event-sustainable/ [26.07.2013].
52 http://www.micepoland.com.pl/index.php?action=aktualnosci&start=aktualnosci&ID=399 [26.07.2013].
53 http://www.meetingplanner.pl/artykuly/konkurs/obiekty-e-pr/art,5,eko-certyfikat-bs-8901-dla-hotelu-
radisson-blu-w-krakowie.html [26.07.2013].
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Normalizacyjna (ISO) powołała do życia nowy standard bazujący na normie BS 8901, 
a mianowicie ISO 20121. Przy jego opracowaniu uczestniczyło 30 państw, a jego nad-
rzędnym celem jest pomoc organizatorom różnego rodzaju eventów w realizacji tych 
spotkań zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju54.

Mówiąc o wszelkich proekologicznych rozwiązaniach, nienarzuconych z góry przez 
przepisy prawne, warto wspomnieć o dużym znaczeniu źródeł odnawialnych – wykorzy-
stujących energię słońca, wiatru i wnętrza Ziemi – dla prowadzenia obiektu hotelowego 
(głównie ze względu na gospodarkę elektryczną). Jest to coraz powszechniejszy świato-
wy trend, który powoli wkracza również do Polski. 

W budownictwie turystycznym energię słoneczną można wykorzystać w dwóch róż-
nych systemach:

 – bezpośrednio zmieniając energię promieniowania słonecznego na prąd elektryczny 
(baterie słoneczne fotowoltaik),

 – zmieniając energię promieniowania słonecznego na energię cieplną (kolektory sło-
neczne, pompy ciepła)55.
Drugi system jest tańszy i całkiem opłacalny nawet w naszym kraju, ponieważ 

w Polsce latem praktycznie całość zapotrzebowania na podgrzanie wody użytkowej 
w obiekcie można pokryć z promieniowania słonecznego (dzięki panelom umieszczo-
nym na dachu lub ścianie budynku), co łącznie rocznie pozwala nam zaoszczędzić do 
60% kosztów podgrzewania wody, a więc około 20%–30% na ogrzewanie wody oraz 
budynku (wszystko zależy oczywiście od wielkości obiektu oraz ilości kolektorów, jaką 
będziemy chcieli zamontować)56. Nasz kraj ma naprawdę duże możliwości rozwoju 
energetyki solarnej, gdyż średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi 1600 h/rok, co daje 
ok. pięć miesięcy słońca57.

Energia geotermalna to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach 
i wypełniających je płynach. Można ją wykorzystać do produkcji energii cieplnej (do 
ogrzewania pomieszczeń) oraz energii elektrycznej. Polska posiada bardzo duży po-
tencjał wykorzystania energii geotermalnej, ponieważ aż około 80% powierzchni kraju 
zajmują trzy główne niecki geotermalne: centralnoeuropejska, przedkarpacka i karpac-
ka. Obecne możliwości wykorzystane są głównie przez region Podhala i Zakopanego, 
gdzie ogrzewanie ciepłem z wnętrza Ziemi jest tańsze o 40% niż ogrzewanie gazem, 
a w samym Zakopanem 90% hoteli oraz około 250 tys. prywatnych gospodarstw do-
mowych korzysta z geotermii58.

54 http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/zarzadzanie-i-raportowanie.html?id=5857 
[26.07.2013].
55 M. Łabaj, op. cit., s. 80.
56 G. Bryszewski, Hotel słońcem ogrzewany, „Hotel Profit” 2009, nr 10, s. 26–27.
57 http://solar-sky.pl/informacje/warunki-w-polsce/ [24.01.2013].
58 http://wiedza.ekologia.pl/energia-odnawialna/Geotermia-cieplo-pochodzace-z-wnetrza-Ziemi,11003.html 
[24.01.2013].
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Współpraca z ludnością lokalną

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” to dewiza, którą po raz pierwszy sformułowała Rada 
Klubu Rzymskiego, założona w 1968 r. przez Giovanniego Agnelliego, prezesa Fiata. 
Miała ona zwrócić uwagę społeczeństwa na coraz szybciej pogłębiające się problemy 
środowiskowe. Dzięki niej starano się uświadomić pojedynczym osobom i całym przed-
siębiorstwom, że aby odnieść międzynarodowy sukces, należy zacząć od korzeni, od jed-
nostek. Za przykład można podać światowy deficyt wody, który stale się pogłębia. Gdyby 
każde gospodarstwo domowe zaczęło oszczędzać wodę poprzez stosowanie urządzeń 
technicznych oszczędzających wodę, wzięcie prysznica zamiast kąpieli, zakręcanie kra-
nu przy myciu zębów czy wypranie za jednym razem całej pralki rzeczy, przyczyniłoby się 
to w znacznym stopniu do poprawy stanu wody. Już po roku zauważono by pozytywne 
skutki takich zachowań – gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa odnotowałyby 
mniejsze rachunki za wodę, a całe państwo – ogólne zmniejszenie zużycia wody.

Mówiąc o działaniach lokalnych, warto również zaznaczyć rangę współpracy z miejsco-
wymi kontrahentami (piekarze, rolnicy, sadownicy, hurtownie czy firmy wywożące śmieci). 
Przynosi to obopólne korzyści – hotelarze mają pewność, że produkty z pobliskich miejsco-
wości zawsze będą świeże i będą pochodziły ze znanego źródła, czas trwania transportu 
zaś będzie krótki, przez co żywność nie ulegnie zniszczeniu i nie straci na swojej wartości. 
Często zdarza się również, że dostawcy lokalni to małe firmy, produkujące jednak produkty 
wysokiej klasy, nieraz lepsze od wyrobów znanych producentów. Z kolei kontrahenci będą 
mieli więcej pracy, jednak mniej czasochłonnej, każdy będzie zadowolony, a dodatkowo 
współpraca taka przyczyni się w znacznym stopniu do rozwoju regionalnej gospodarki59.

W Polsce niestety wciąż brakuje inicjatyw ze strony państwa, podjętych w celu wyko-
rzystywania lokalnych dóbr. W Wielkiej Brytanii np. rząd sponsoruje specjalne szkolenia 
dla dostawców lokalnych, którzy chcieliby współpracować z hotelami. Jednak po wstąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej staje się ona państwem otwartym na nowe inicjatywy, w naj-
bliższym czasie powinno się więc zauważyć pewne zmiany związane z tym zjawiskiem60.

Współpraca z innymi podmiotami turystycznymi 

Zainteresowanie ochroną środowiska staje się popularne w całym sektorze turystycz-
nym. Często mówi się o ekoturystyce, przejściu z turystyki masowej na alternatywną, 
a biura podróży zaczęły nawet zajmować się organizacją wycieczek przyrodniczych 
i tzw. ekowycieczek, których celem jest edukacja ekologiczna z zakresu poznania przyro-
dy i mechanizmów oddziaływania człowieka na środowisko, a także wytwarzanie klimatu 
poparcia dla terenów chronionych61.

59 K. Kieś-Kokocińska, Lokalnie, czyli z eko-zyskiem, „Hotel Profit” 2009, nr 2, s. 22–23.
60 Ibidem.
61 http://www.cooltur.pl/index.php?Ctweko [24.01.2013].
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Jednakże typową politykę ekologiczną na polskim rynku stosuje tylko TUI. Chcąc 
pomóc w poprawie stanu środowiska naturalnego w regionach wypoczynkowych, biuro 
to sprawdza wybrane cele podróży wg kilku kryteriów odnoszących się do jakości plaż 
i wód kąpieliskowych, gospodarki wodnej i elektrycznej oraz zarządzania środkami słu-
żącymi ich oszczędzaniu oraz wiele innych. Takie wyznaczniki stosuje również wobec 
współpracujących z nim hotelami, zwracając szczególną uwagę na następujące cechy: 
odprowadzanie i zagospodarowywanie ścieków, składowanie odpadów i zapobieganie 
ich powstawaniu, zaopatrzenie w wodę i energię oraz środki służące ich oszczędzaniu, 
zarządzanie obiektem w zgodzie z zasadami ekologii, ochrona przed hałasem w hotelu 
i jego bezpośrednim sąsiedztwie, tereny zielone wokół budynku, materiały budowla-
ne i architektura, działania na rzecz środowiska naturalnego, położenie hotelu i jego 
najbliższe otoczenie, jakość plaży hotelowej i wody w kąpielisku, ochrona środowiska 
w hotelu. 

Obiekty spełniające powyższe kryteria zostają specjalnie oznaczone w ofercie biura 
podróży, co jest szczególnie pomocne przy dokonywaniu wyboru przez świadomego 
ekologicznie klienta, a także wzbudza zainteresowanie pozostałych nabywców. Miejmy 
nadzieję, że w najbliższym czasie każdy liczący się organizator turystyczny będzie 
wybierał hotele realizujące programy ekologiczne, chociażby na skutek żądań opinii 
społecznej62.

Edukacja ekologiczna

W obecnych czasach edukacja ekologiczna jest ogromnie ważna. Jeżeli ludzie nie 
zdadzą sobie sprawy z wagi zagrożeń wynikających z nadmiernej dewastacji środowiska 
spowodowanej działalnością człowieka, to nie będą robili niczego w kierunku ochrony 
tego środowiska. Aby nastąpił wzrost świadomości społeczeństwa, należałoby już od 
najmłodszych lat edukować ludzi z zakresu ekologii. Wciąż jednak widać braki w sys-
temie oświaty w naszym kraju. Odnosząc się do uczelni wyższych, gdzie kształcone są 
kadry turystyczne, obserwujemy słaby nacisk na aspekty środowiskowe. W programie 
większości wyższych uczelni znajdują się zajęcia przybliżające studentom ogólne prze-
pisy środowiskowe czy podstawy ekologii, jednak nie zwraca się uwagi na wzajemną 
interakcję pomiędzy turystyką a zarządzaniem środowiskiem. W takich uczniach nie zo-
staje w odpowiedni sposób pobudzona chęć działalności proekologicznej. Zatem pierw-
szym krokiem powinno być obszerniejsze wprowadzenie przedmiotów teoretycznych 
i praktycznych, kładących nacisk na ekorozwój w turystyce63. Skupiając się z kolei na 
turystyce, na większości wyższych uczelni wykłada się przedmioty związane z ekologią 
i ochroną środowiska, jednakże jest ich niewiele. Dlatego też w ostatnich czasach można 
zauważyć rosnącą liczbę firm szkoleniowych prowadzących wyspecjalizowane zajęcia 

62 C. Witkowski, op. cit., s. 143.
63 P. Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 178.
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dla hotelarzy w celu zapoznania właścicieli oraz pracowników z różnymi proekologiczny-
mi rozwiązaniami, a tym samym ze sposobami szukania oszczędności w obiekcie. Cza-
sem są one realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 

Na arenie europejskiej i międzynarodowej widać znaczne zainteresowanie kształ-
ceniem kadr z zakresu zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie i efektywności ener-
getycznej. Odbywa się wiele zjazdów, konferencji, powstaje coraz więcej inicjatyw two-
rzonych przez instytucje i organizacje międzynarodowe. UNWTO, jako jedna z licznych, 
czynnie działa również w tej dziedzinie. Wraz z FITUR (International Tourism Trade Fair) 
powołała do życia inicjatywę FITUR GREEN, dzięki której hotelarze mogą się spotkać 
i polemizować na temat swoich potrzeb oraz najbardziej zaawansowanych dostawców 
technologii energetycznych w sektorze zakwaterowania64. W sferze działalności prośro-
dowiskowej czynnie działają również takie instytucje pozarządowe, jak: Program Śro-
dowiskowy przy ONZ, Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF), Światowa Rada 
Turystyki i Podróży, Międzynarodowa Inicjatywa Hoteli na rzecz Środowiska65.

Podsumowanie

Zasady zrównoważonego rozwoju powoli na stałe wpisują się w życie każdego czło-
wieka, począwszy od robienia przez niego zakupów, przez zagospodarowanie czasu 
wolnego, skończywszy na przebywaniu w zakładzie pracy. Coraz więcej mówi się rów-
nież o tym w mediach, wskazując na państwa głównie wysokorozwinięte i wszelkiego ro-
dzaju instytucje pozarządowe. Powstawanie coraz większej ilości przepisów i norm zwią-
zanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak: ISO 14001, ISO 26000, ISO 20121 
czy BS 8901, świadczy o coraz wyższej świadomości ekologicznej członków organizacji 
rządowych i pozarządowych. Taka sytuacja stymuluje większe zainteresowanie ochroną 
środowiska wśród samych konsumentów. Zjawisko takie możemy obecnie dostrzec rów-
nież w turystyce oraz sektorze hotelarstwa.

Zarówno menadżerowie, dostawcy, jak i klienci są coraz bardziej zaangażowani 
w akcje ekologiczne. Dzięki różnorodności norm i ekocertyfikatów łatwiej jest właścicie-
lom hoteli osiągnąć pożądany sukces, a klientom ułatwić wybór usługi. Wszelkie takie 
działania, procedury, maszyny oraz technologie mające charakter proekologiczny po-
zwalają osiągnąć przedsiębiorstwu wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów sta-
łych, wzrostu konkurencyjności, większej lojalności ze strony interesariuszy i oczywiście 
poprawy ogólnego stanu środowiska. Podsumowując, można stwierdzić, iż pomimo dość 
znacznych kosztów wprowadzania wszelkich rozwiązań proekologicznych w struktury 
funkcjonowania firmy stanowią one inwestycję długoterminową, pozwalającą osiągnąć 
wysoki poziom efektywności ekologicznej. 

64 FITUR Green Exhibition, „Hotel Energy Solution” 2011, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/
pdf/fitur2011.pdf [20.03.2013], s. 19.
65 P. Bohdanowicz, op. cit., s. 180.
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Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie proekologicznych rozwiązań w hotelarstwie oraz wynikają-
cych z nich korzyści. W wyniku wprowadzenia do polityki firmy proekologicznych narzędzi, ta-
kich jak systemy zarządzania środowiskowego (ang. environmental management systems) czy 
ekocertyfikaty (ang. ecolabels), ma miejsce wiele wymiernych korzyści. Największymi z nich 
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są: wzrost konkurencyjności na rynku, pobudzenie świadomości ekologicznej zarówno wśród 
klientów, jak i pracowników oraz znaczne obniżenie kosztów stałych. Efekty te można również 
uzyskać, wprowadzając pojedyncze proekologiczne rozwiązania w zakresie odpowiedzialnego 
gospodarowania wodą, energią elektryczną, produktami oraz odpadami, współpracując z lud-
nością lokalną, jak również wykorzystując odnawialne źródła energii. Mimo iż powyższe działa-
nia pochłaniają wiele pieniędzy, nie można mówić o kosztach, lecz inwestycji długoterminowej.

Słowa kluczowe: proekologiczne rozwiązania, SZŚ, ekoetykiety, społeczność lokalna

Abstract

The aim of this study is to provide eco-friendly solutions in the hotel industry and the benefits 
which they bring. As a result of the introduction of environmental policy instruments, such as en-
vironmental management systems and ecolabels, there is a lot of tangible benefits. The biggest 
advantages is to increase the competitiveness of the market, stimulate environmental aware-
ness among customers and employees, and a significant reduction in fixed costs. These profits 
can also be achieved by introducing a single environment-friendly solutions into the responsible 
management of water resources, electric energy, products and waste, working with the local 
population, as well as the use of renewable sources of energy. Although all these activities con-
sume a lot of money, you can not talk about the cost, but long-term investment. 

Keywords: Eco-friendly solutions, EMS, ecolabelling, local community
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