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Idea zrównowa!onej turystyki (sustainable tourism) rozwija!a si" równolegle 
ze strategi# zrównowa$onego rozwoju. Dokumenty %wiatowej Konferencji 

w Rio de Janeiro z 1992 r. okre&li!y turystyk" jako sektor gospodarki dysponu-
j#cy znacznym potencja!em do wprowadzania zasad zrównowa$onego roz-
woju. Zanim jednak przejdziemy do szczegó!owego omówienia tytu!owe-
go poj"cia, warto przybli$y', czym jest sama turystyka. Wed!ug %wiatowej 
Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (United Nations World Tourism 
Organization, UNWTO) to „ogó! czynno&ci osób, które podró$uj# i przebywaj# 
w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie d!u$ej ni$ rok bez prze-
rwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wy!#czeniem wyjazdów, w których 
g!ównym celem jest aktywno&' zarobkowa, forma czynnego wypoczynku poza 
miejscem sta!ego zamieszkania”1. Turystyka stanowi zjawisko spo!eczno-kultu-
rowe i ekonomiczne o znacz#cych konsekwencjach gospodarczych, spo!ecznych, 
kulturowych, a zarazem &rodowiskowych. Jest to równie$ jedna z najdynamicz-
niej rozwijaj#cych si" ga!"zi gospodarki na &wiecie.

Wspó!czesna turystyka jako poj"cie opisuje jednocze&nie wiele teoretycznie 
wykluczaj#cych si" okre&le(. Jest zjawiskiem globalnym, ale w najwi"kszym stop-
niu oddzia!uje na spo!eczno&ci lokalne. Ma wymiar masowy, lecz przyjmuje te$ 
charakter niszowy2. W preambule Karty Turystyki Zrównowa!onej3 zapisano: 
„turystyka jako &wiatowe zjawisko dotyka najwy$szych i najg!"bszych aspiracji 
ludzkich i jest tak$e wa$nym elementem rozwoju socjo-ekonomicznego i po-
lityki wielu krajów”. Nie ulega w#tpliwo&ci, $e z punktu widzenia spo!ecznego, 
ale i ekonomicznego, jest i b"dzie coraz wa$niejszym elementem naszego $ycia, 
a &wiadcz# o tym chocia$by statystyki wielko&ci ruchu turystycznego, warto&ci 
finansowych i inwestycyjnych.

1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Go!"bski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009.

2 A. Królikowska-Tomczak, Metody wska!nikowe w zarz"dzaniu zrównowa#onym rozwo-
jem turystyki w aglomeracji miejskiej, Pozna( 2020, https://sin.put.poznan.pl/dissertations/
details/d2866 [dost"p: 12.01.2022].

3 European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas, Europarc Federation, 
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/05/2010-European-Charter-for-Sus-
tainable-Tourism-in-Protected-Areas.pdf [dost"p: 12.02.2022].
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Coraz cz"&ciej i w zasadzie powszechnie mówi si" o tym, $e turystyka wykazuje 
negatywne oddzia!ywanie, zw!aszcza na &rodowisko przyrodnicze, ale tak$e re-
alia spo!eczno-kulturowe. Z krytyki dominuj#cego w okresie powojennym mode-
lu turystyki masowej, okre&lanej czasami w literaturze mianem turystyki twardej 
(hard tourism), wy!oni!a si" nowa koncepcja rozwoju turystyki – koncepcja zrów-
nowa$onego rozwoju turystyki4. Stanowi!a ona w!a&nie reakcj" na ekspansywny 
rozwój tzw. turystyki masowej (mass tourism) i jej negatywny wp!yw na &rodowi-
sko przyrodnicze i spo!eczno-kulturowe w regionach recepcyjnych. Pocz#tkowo 
by!a wi"c okre&lana mianem „turystyki alternatywnej”, „turystyki "agodnej” oraz 
„turystyki przyjaznej &rodowisku” (environmentally sensible tourism).

Jak podaje Anna Pawlikowska-Piechotka, termin „turystyka zrównowa!ona” 
nie ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji. Najcz"&ciej jest ona rozu-
miana jako „[…] respektowanie warto&ci kulturowych, spo!ecznych i przyrod-
niczych obszaru, w którym tury&ci przebywaj#, respektowanie i ochrona zaso-
bów naturalnych i kulturowych, szacunek dla to$samo&ci, tradycji i stylu $ycia 
spo!eczno&ci lokalnych, przy jednoczesnym wykorzystywaniu (przede wszystkim 
przez spo!eczno&' lokaln#, w mniejszym stopniu przez inwestorów zewn"trz-
nych) ekonomicznej szansy, jak# niesie turystyka dla rozwoju gospodarczego 
regionu”5. %wiatowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO) 
definiuje zrównowa$ony rozwój turystyki jako ten, który przebiega zgodnie z za-
sadami i formami zarz#dzania maj#cymi zastosowanie do wszystkich form tury-
styki i kierunków wyjazdów, !#cznie z turystyk# masow# i wszelkimi niszowymi 
segmentami turystyki. Zasady wyznaczaj#ce rozwój zrównowa$ony w turystyce 
odnosz# si" do przyrodniczych, spo!eczno-kulturowych i ekonomicznych aspek-
tów, mi"dzy którymi musi by' zachowana równowaga daj#ca gwarancj" d!ugo-
okresowego i harmonijnego rozwoju6. Wed!ug Harry’ego Coccossisa i Apostolosa 
Parpairisa zrównowa$ony rozwój w turystyce wyra$a si" przez: ochron" &rodo-
wiska przyrodniczego, historyczno-kulturowego i spo!ecznego, a ochrona ta 
jest rozumiana jako zapobieganie i przeciwdzia!anie degradacji, ochrona kon-
serwatorska, przyznanie pierwsze(stwa jako&ci nad ilo&ci# oferowanych us!ug, 
d#$enie do zapewnienia poczucia bezpiecze(stwa zarówno turystom podczas 
ich podró$y, jak i spo!eczno&ciom lokalnym podczas pobytu turystów7 (zob. 

4 A. Kowalczyk, Turystyka zrównowa#ona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2020, s. 26.

5 A. Pawlikowska-Piechotka, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Wydawnictwo 
Novae Res, Gdynia 2009.

6 Sustainable Development of Tourism. Conceptual Definitions, World Trade Organiza-
tion, 2004.

7 H. Coccossis, A. Parpairis, Tourism and the Environment: Some Observations on the 
Concept of Carrying Capacity, w: Tourism and the Environment: Regional, Economic and Po-
licy Issues, eds. J. van der Straaten, H. Briassoulis, Kluwer Academic Publishers, Amsterdam 
2000, s. 23–33.
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ramka Swisstainable – zrównowa#ona turystyka). Poni$sza tabela wskazuje na 
ró$ne koncepcje turystyki w kontek&cie zrównowa$onego rozwoju.

Tabela 17.1. Turystyka w kontek!cie koncepcji zrównowa"onego rozwoju

Turystyka 
jako zjawisko 
psychologiczne

– udzia! w ruchu turystycznym jest konsekwencj" 
realizacji potrzeb, które wp!ywaj" na motywy 
i sposoby podró#owania (potrzeba samorealiza-
cji, rozwoju, edukacji, przynale#no$ci, ucieczki 
od codzienno$ci);

– realizacja tego celu (zaspokojenie potrzeb) 
wi"#e si% z warto$ci", do$wiadczeniem;

– przedmiotem analizy jest cz!owiek

Spo!eczno-kulturowy 
wymiar zrównowa#o-
nego rozwoju

Turystyka 
jako zjawisko 
spo#eczne

– podczas podró#y cz!owiek zmienia otoczenie 
spo!eczne, odnajduje si% w nowych rolach spo-
!ecznych, nawi"zuje nowe relacje;

– mo#e to stanowi& $rodek weryfikowania stereo-
typów, ale równie# ich utrwalania;

– cz!owiek wchodzi w relacj% ze spo!eczno$ci" 
miejsca docelowego, podlega jej wp!ywom oraz 
sam wp!ywa na ni"

Spo!eczno-kulturowy 
wymiar zrównowa#o-
nego rozwoju

Turystyka 
jako zjawisko 
kulturowe

– turystyka w tym uj%ciu stanowi element wspó!-
czesnego #ycia: z dobra (warto$ci) o charakterze 
luksusowym ewoluowa!a do poziomu bardziej 
oczywistego, niezb%dnego, ni#szego rz%du;

– poziom kultury spo!ecznej determinuje cele 
wyjazdów, motywacje, jak te# sposób podró#o-
wania oraz interakcj% ze spo!eczno$ci" lokaln";

– jest no$nikiem warto$ci kulturowych i modeli 
zachowa';

– jest elementem kultury, ale te# jej no$nikiem

Spo!eczno-kulturowy 
wymiar zrównowa#o-
nego rozwoju

Turystyka 
jako zjawisko 
przestrzenne

– tereny docelowe rozwoju turystyki podlegaj" 
przekszta!ceniom ze wzgl%du na powstaj"c" 
infrastruktur% (zale#nie od poziomu planowania 
przestrzennego mo#e to by& wp!yw pozytywny, 
neutralny lub negatywny);

– ruch turystyczny równie# oddzia!uje na prze-
strze' przemieszczania si% turystów;

– korzystanie z przestrzeni turystycznej, zale#nie 
od nat%#enia ruchu turystycznego i dost%pnych 
$rodków, mo#e wp!ywa& na $rodowisko w ró#-
nym stopniu

Przyrodniczy wymiar 
zrównowa#onego 
rozwoju

Turystyka 
jako zjawisko 
ekonomiczne

– turystyka stanowi dziedzin% gospodarki, sektor 
generuj"cy znacz"ce wp!ywy do GDP w uj%ciu 
globalnym, krajowym i regionalnym (poziom 
zale#ny m.in. od stopnia rozwoju funkcji tury-
stycznej, fazy rozwoju turystyki w destynacji);

– generuje rozwój infrastruktury, powstawanie 
nowych us!ug i produktów, miejsc pracy

Ekonomiczny wymiar 
zrównowa#onego 
rozwoju

(ród!o: A. Królikowska-Tomczak, Metody wska!nikowe w zarz"dzaniu zrównowa#onym rozwojem turystyki w aglo-
meracji miejskiej, Pozna' 2020, s. 28, https://sin.put.poznan.pl/dissertations/details/d2866 [dost%p: 12.01.2022].
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Na upowszechnienie si" omawianej idei w turystyce mia!y wp!yw tak$e organi-
zacje i instytucje. Komisja ONZ ds. Zrównowa$onego Rozwoju, na siódmej sesji 
Komisji w 1999 r., wezwa!a rz#dy do przyspieszenia rozwoju turystyki zrównowa-
$onej. Szczególny nacisk po!o$ono na potrzeb" rozwoju polityk, strategii i planów 
turystyki zrównowa$onej w oparciu o Agend" 21, traktowan# jako wyznacznik 
dla organizacji, przedstawicieli sektora prywatnego oraz lokalnych spo!eczno&ci. 
Podkre&lano tak$e potrzeb" konsultacji i wspó!pracy ze wszystkimi wymienio-
nymi stronami. Wskazano, $e turystyka powinna przede wszystkim propagowa' 
zdrowy i produktywny styl $ycia w harmonii z przyrod#, zbli$a' do siebie ludzi 
ró$nych narodowo&ci, kreowa' otwarto&' i tolerancj". Wed!ug dokumentu roz-
wój turystyki ma przyczynia' si" do zachowania zasobów przyrody oraz rdzennej 
kultury spo!eczno&ci lokalnych. Podniesiono równie$ problem zmniejszenia ilo-
&ci odpadów oraz oszcz"dno&ci energii i wody. Wskazano, $e pa(stwa powinny 
promowa' polityk" otwartego systemu rynkowego w turystyce, woln# wymian" 
us!ug turystycznych podporz#dkowan# strategii ekorozwoju i respektuj#c# mi"-
dzynarodowe prawo ochrony &rodowiska.

Swisstainable – zrównowa"ona turystyka

Ju# pod koniec XIX w. turystyka sta!a si% znacz"cym elementem szwajcarskiej gospodarki, czyni"c ten 
kraj symbolem wysokiej jako$ci us!ug turystycznych, w tym bogatej bazy uzdrowiskowej. Bran#a tu-
rystyczna zarazem przynosi ogromne dochody, zarówno od przybyszów zagranicznych, jak i samych 
Szwajcarów.

„I need Swisstainable”  to has!o promuj"ce zrównowa#on" turystyk% w Szwajcarii, ale tak#e dba!o$& 
o przyrod% i odpowiedni styl #ycia. Zwraca si% szczególn" uwag% na otoczenie i obecno$& cz!owieka 
w $rodowisku. Szwajcarzy przyk!adaj" ogromn" wag% do recyklingu, dbania o tereny zalesione, w tym 
parki o znaczeniu krajowym, stanowi"ce prawie 15% powierzchni pa'stwa. Strategia wprowadzona 
w 2021 r. zak!ada na pocz"tek zdecydowanie wi%ksze zaanga#owanie szwajcarskich o$rodków tury-
stycznych. W $lad za ni" przywo!ane has!o kierowano do obywateli i realizowano pod jego szyldem 
kampani% wewn%trzn"; w roku 2022 stanowi& ju# b%dzie cz%$& szerszego przekazu do odbiorców 
zagranicznych. Szwajcarska Organizacja Turystyczna na rok 2023 planuje przeprowadzi& ewaluacj% 
efektów takiej kampanii; celem dzia!a' jest zwi%kszenie o ok. 10%, w porównaniu z rokiem 2020, $wia-
domo$ci turystów nt. prowadzenia przez Szwajcari% dzia!a' z zakresu zrównowa#onego rozwoju.

Tymczasem wprowadzono etykiet% Swisstainable (od sustainable – „zrównowa#ony”), #eby wskazy-
wa& i promowa& wdra#ane ju# trendy – dzi%ki oznaczeniu podró#uj"cy do Szwajcarii b%d" mogli !atwo 
rozpozna&, co sprzyja dbaniu o $rodowisko. Co istotne, pa'stwo w ramach polityki zrównowa#onego 
rozwoju od lat konsekwentnie i spójnie komunikuje warto$ci, na których budowana jest marka szwaj-
carska i wizerunek kraju. Za prowadzenie szwajcarskiej polityki zagranicznej odpowiada Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych (Eidgenoessisches Department fur Auswartige Angelengenheiten, EDA). W jego 
strukturach znajduje si% departament odpowiedzialny za promocj% kraju, budow% marki oraz prowa-
dzenie dyplomacji publicznej – Präsenz Schweiz. W 2016 r. w strategii komunikacyjnej dla odbiorców 
zagranicznych znalaz!o si% kilkana$cie priorytetowych obszarów, w tym tak#e turystyka*.

* Rozmowa Adrianna Czupryn i Joanna Lampka w: Szwajcaria liderem zrównowa#onej turystyki, Szwajcarskie Blabliblu, 
5.06.2021, https://www.blabliblu.pl/2021/06/05/szwajcaria-liderem-zrownowazonej-turystyki/ [dost%p: 1.12.2022].
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Kolejn# wa$n# inicjatyw# by! – og!oszony w 1999 r. przez %wiatow# 
Organizacj" Turystyki – Globalny Kodeks Etyki w Turystyce. Tym samym usta-
nowi!a ona podstawy do rozwoju turystyki zrównowa$onej, wskazuj#c, $e „wszy-
scy uczestnicy rozwoju turystyki winni chroni' &rodowisko i zasoby naturalne, 

Instalacja artystyczna Lorenzo Quinna Support w Wenecji

(ród!o: AMCC, “Support” de Lorenzo Quinn, Artiste Italien, Flickr, 14.11.2017, https://www.flickr.com/photos/75738127@
N02/38564904266/in/photolist-21KRdsw-2mh2yEN-277FsRS-2aXTdnE-2kxDoTk-2kxDZzA-vxagvt-ED35fv-vfBVfS-
2m2EZun-2miMecD-2j5TYWj-2kxDoRm-Lnjg3P-256oLy9-vfGzQZ-vxyJWv-vwDtvY-V2LNv8-28zxxLu-2km2moo-
2kSjHfK-Z5ASv5-2iFy1wq-vwCh2h-MNDtww-2hbGcUY-uA9f7N-abKphD-25JStHD-HmnkDM-2jB9no4-2km2VJN-
vxaYqz-2mKoXHf-YDvLHe-vfKi2x-25qyfav-vuRjEy-U1fLb5-vuSpRy-V63szM-2g8LLM3-vfJED2-V1NTxd-ZNC47n-
22iHRTW-MPqrto-U1fTbN-JmAb28 [dost%p: 1.12.2022].

Zamiarem nietypowej instalacji artysty Lorenzo Quinna Support by!o zwrócenie uwagi odbiorców 
na problem zmian klimatu. Dwie ogromne r%ce wy!aniaj"ce si% z kana!u, niejako szukaj"ce ratunku 
i opieraj"ce si% na budynkach s"siaduj"cych z wod", symbolizuj" obaw% o przysz!o$& i podkre$laj", #e 
wszystko pozostaje w r%kach cz!owieka. Je#eli odpowiednio nie zadba si% o Ziemi%, to nast%pne poko-
lenia nie zobacz" ju# urokliwych weneckich uliczek (chyba #e zanurkuj"). Quinn chcia! poprzez taki $ro-
dek artystycznego wyrazu przekaza&, #e zarówno aktywna, jak i bierna postawa w efekcie maj" wp!yw 
na obecn" i przysz!" kondycj% $rodowiska. Wybór weneckiego kana!u na miejsce instalacji równie# by! 
nieprzypadkowy. Wenecja to jedno z miast, któremu podnosz"cy si% wraz z post%pem katastrofy klima-
tycznej poziom mórz i oceanów zagra#a w znacznym stopniu. Ponadto miasto to pozostaje zagro#one 
przez skutki masowej turystyki: przyje#d#a tam ok. 30 mln turystów rocznie, w szczycie sezonu nawet 
130 tys. dziennie, przez co mieszka'cy miasta czuj" si% wyobcowani i niejako pozostawieni sami sobie. 
W!adze miasta nie maj" wystarczaj"cych $rodków, aby zaspokoi& podstawowe potrzeby mieszka'ców. 
Jako$& powietrza w Wenecji jest cz%sto gorsza ni# w ruchliwych centrach miast. W efekcie w ci"gu 
ostatniego czasu liczba mieszka'ców zmniejszy!a si% o prawie jedn" trzeci". Czynsze s" niebotycznie 
wysokie, a portale takie jak Airbnb dominuj" na rynku mieszkaniowym. Coraz wi%cej historycznych 
budynków jest przejmowanych przez hotele. Sklepy, bary i restauracje nastawione s" niemal wy!"cznie 
na turystów, zapominaj"c o potrzebach wenecjan.
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by zapewni' znaczny, trwa!y i zrównowa$ony rozwój gospodarczy sprawiedliwie 
zaspokajaj#cy potrzeby i aspiracje obecnych oraz przysz!ych pokole(”8. W roku 
1997 Rada Europy opublikowa!a dokument Turystyka i &rodowisko, gdzie model 
turystyki dla regionu mia! charakteryzowa' si" m.in. takimi cechami, jak: pro-
ekologiczna infrastruktura turystyczna i !agodne formy wypoczynku, oszcz"dne 
gospodarowania zasobami, proekologiczna gospodarka energetyczna, ekomarke-
ting, proekologiczna gospodarka odpadami, proekologiczna sie' dróg oraz kra-
jobraz kszta!towany zgodnie z lokalnym charakterem i tradycjami9. Rada Europy 
zreszt# sformu!owa!a swoj# definicj" zrównowa$onej turystyki – to ka$da forma 
dzia!alno&ci turystycznej, która szanuje &rodowisko naturalne, zapewnia d!ugo-
trwa!a ochron" naturalnych i kulturowych zasobów, jest spo!ecznie i ekonomicz-
nie akceptowalna oraz sprawiedliwa. Równie$ inne organizacje mi"dzynarodowe 
w!#czy!y si" w realizacj" za!o$e( zrównowa$onej turystyki; mowa tu o UNESCO, 
które w 2011 r. rozpocz"!o opracowywanie nowego Programu Dziedzictwa 
%wiatowego i Zrównowa$onej Turystyki. Celem by!o stworzenie mi"dzynarodo-
wych ram dla wspó!pracy i skoordynowanego osi#gania wspólnych oraz trwa!ych 
rezultatów zwi#zanych z turystyk# w obiektach nale$#cych do &wiatowego dzie-
dzictwa10.

Warto równie$ wspomnie' o biznesowym aspekcie zrównowa$onej turysty-
ki, a mianowicie projekcie Travelife, który powsta! w 2007 r. Obs!ugiwany jest 
przez Brytyjskie Stowarzyszenie Biur Podró$y (ABTA), ma na celu pomoc hote-
lom i innym miejscom zakwaterowania w spo!ecznym i &rodowiskowym zarz#-
dzaniu oraz w komunikowaniu klientom swoich osi#gni"' na rzecz zrównowa-
$onego rozwoju. Organizacja oferuje szkolenia i narz"dzia do przeprowadzania 
zmian w zarz#dzaniu spo!ecznym i &rodowiskowym, a tak$e w komunikowa-
niu klientom post"pów we wdra$aniu idei zrównowa$onego rozwoju. Obecnie 
w Zrównowa$onym Systemie Travelife jest zarejestrowanych 17 tys. miejsc za-
kwaterowania na ca!ym &wiecie, a w ponad 500 przypadkach przyznano certy-
fikaty jako&ci Travelife. Przedstawiciele sektora turystycznego nale$#cego do tej 
organizacji s# przekonani o korzy&ciach, maj#cych zwi#zek z dzia!aniami zgod-
nymi z zasadami rozwoju zrównowa$onego. W&ród nich znajduj# si": wzrost zy-
sków, redukcja kosztów, dost"p do &rodków finansowych (kredyty, inwestorzy), 
docenianie dzia!a( proekologicznych przez pracowników. Takie dzia!ania maj# 
równie$ wp!yw na wizerunek przedsi"biorstwa i marki oraz podtrzymywanie 
atrakcyjno&ci turystycznej destynacji. Nie bez znaczenia pozostaje tak$e wp!yw 

    8 Global Ethic Code for Tourism zosta! przyj"ty na 13. sesji zgromadzenia WTO w San-
tiago de Chile 27 wrze&nia 1999 r.

    9 Rekomendacja nr R(95)10 Komitetu Ministrów dla Pa(stw Cz!onkowskich w Sprawie 
Polityki Zrównowa$onego Rozwoju Turystyki na Obszarach Chronionych, przyj"ta przez Ko-
mitet Ministrów 11 sierpnia 1995 r. na 543. spotkaniu Delegatów, Rada Europy Komitet Mi-
nistrów, 1995.

10 I. Kapera, Rozwój zrównowa#ony turystyki. Problemy przyrodnicze, spo$eczne i gospo-
darcze na przyk$adzie Polski, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018.
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organizacji na procesy legislacyjne 
(opiniowanie lub powstrzymywanie 
niekorzystnych przepisów)11.
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Warto zwróci' uwag" na fakt, $e tu-
rystyka zrównowa$ona jest bardzo 
cz"sto mylona z innymi jej formami, 
które równie$ maj# na celu dba!o&' 
o &rodowisko przyrodnicze, ale nie 
stanowi# jednak jej zamienników. 
Pierwszym poj"ciem w tym zakresie 
jest ekoturystyka, która dotyczy for-
my aktywnego i dog!"bnego zwiedza-
nia obszarów o wybitnych walorach 
przyrodniczych lub kulturowych, ale 
nie niszczy ekosystemów przyrod-
niczych i odr"bno&ci kulturowej lo-
kalnych spo!eczno&ci oraz dostarcza 
&rodków finansowych dla ochrony 
tych elementów. Jak wskazuje David 
Weaver, to najczystsza forma podró$o-
wania12, ma bowiem na celu ochron" 
ekosystemów, odr"bno&ci kulturowej, 
wp!ywa na edukacj", ale równie$ dba 
o spo!eczno&ci, dostarczaj#c &rodków 
na ochron" zasobów13. Dalej wyró$nia 
si" turystyk# przyrodnicz$, która na-
stawiona jest na wszystkie aktywno&ci 
zwi#zane z zasobami przyrodniczy-
mi; co ciekawe: mo$na j# realizowa' 
równie$ w miastach, w bliskim otoczeniu miejsca zamieszkania. W&ród innych 
form turystyki warto wskaza' jeszcze na koncepcj" turystyki odpowiedzial-
nej (responsible), która jest nastawiona na odpowiedzialno&' za skutki rozwoju 

11 Travelife Sustainability in Tourism. Spo$eczna Odpowiedzialno%& Przedsi'biorstw dla 
Touroperatorów i Biur Podró#y, Travelife, https://www.travelife.info/index_new.php?menu=a-
bout_travelife&lang=pl [dost"p: 21.10.2018].

12 D. Weaver, Ecotourism, John Wiley & Sons, Melbourne 2001.
13 A. Niezgoda, Ekorozwój a rozwój zrównowa#ony – istota i zakres poj'cia na przyk$adzie 

turystyki w Puszczykowie, „E-Przegl#d Wielkopolski” 2020, nr 3, s. 4–9.

Znikaj$ce rajskie wyspy*

Malediwy, „turystyczny raj”, to male'kie pa'-
stwo na Oceanie Indyjskim, które sk!ada si% 
z ok. 1200 wysp, #yje tam ok. 300 tys. miesz-
ka'ców. Naukowcy nie maj" w"tpliwo$ci, #e 
wyspy te znikn" wkrótce z powierzchni Ziemi; 
prognozy wynosz" ok. 50 lat. Przyczyn" jest glo-
balne ocieplenie, które powoduje podnoszenie 
si% poziomu oceanu. Z powierzchni Malediwów 
80% znajduje si% nieca!y metr nad poziomem 
morza, a ró#nica ta stale si% zmniejsza. Wyspom 
zagra#aj" fale sztormowe i trudne warunki 
pogodowe. Podnosi si% równie# temperatura. 
Win" za t% sytuacj% wyspiarze obarczaj" boga-
te pa'stwa, które zanieczyszczaj" $rodowisko; 
problem ten jednak nie budzi obaw na samych 
wyspach – przybywa samochodów, skuterów, 
produkuje si% tony $mieci, a ich segregacja 
wci"# nie jest prowadzona. Kwestia zanieczysz-
cze' najbardziej widoczna jest na Thilafushi, 
wyspie-wysypisku, znajduj"cej si% nieopodal 
stolicy pa'stwa. Wyspa codziennie powi%ksza 
si% o metr kwadratowy, a niezabezpieczone 
toksyny sp!ywaj" do oceanu, co nie pozostaje 
bez wp!ywu na ekosystem. Nadziej% na urato-
wanie wysp pok!ada si% w odpowiedniej infra-
strukturze, czyli budowie murów morskich. Jest 
to jednak przedsi%wzi%cie bardzo kosztowne, 
w!adze co roku wydaj" ok. 10 mln USD na prace 
zwi"zane z ochron" wybrze#a, cho& jak szacuj", 
potrzeby s" du#o wi%ksze. Mimo to je$li prace te 
nie zostan" zintensyfikowane, Malediwy mog" 
znale)& si% pod wod", a to wywo!a kolejne pro-
blemy, m.in. migracje, które mog" mie& trudne 
do przewidzenia skutki.

* Rajskie wyspy znikaj" – wstrz"saj"cy reporta# Jana 
Mikruty, Polsat News, 25.12.2016, https://www.pol-
satnews.pl/wiadomosc/2016-12-25/rajskie-wyspy-z-
nikaja-wstrzasajacy-reportaz-jana-mikruty/ [dost%p: 
3.02.2022].
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turystyki, a tak$e turystyki przyjaznej %rodowisku (environmental friendly), 
gdzie nacisk k!adzie si" nie tylko na &rodowisko przyrodnicze, ale i spo!eczno-
-kulturowe, mo$e by' zatem uprawiana równie$ w miastach (zob. ramka Nowe 
modele turystyki).

Nowe modele turystyki

(ród!o: Wsparcie UE na rzecz turystyki – potrzeba nowej orientacji strategicznej i lepszego podej$cia do finansowania, 
Europejski Trybuna! Obrachunkowy, 2021, s. 21, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_27/SR_EU-
-invest-tourism_PL.pdf [dost%p: 1.12.2022].

Pandemia COVID-19 wywar!a dramatyczny i bezprecedensowy wp!yw na sektor turystyki na ca!ym 
$wiecie, gwa!townie ograniczaj"c ruch turystyczny, a tym samym dochody przedsi%biorstw zwi"za-
nych z turystyk". W pierwszych trzech kwarta!ach 2020 r. przyjazdy mi%dzynarodowe do Unii Euro-
pejskiej by!y o 67,5% ni#sze ni# w tym samym okresie roku 2019. Wi%kszo$& ekspertów z organizacji 
mi%dzynarodowych uwa#a, #e w najbli#szym czasie, po uporaniu si% z bezpo$rednimi skutkami pan-
demii COVID-19, pojawi si% popyt turystyczny przede wszystkim na wakacje krajowe i regionalne oraz 
krótkie wyjazdy. Co wa#niejsze jednak, rozwój unijnego sektora turystyki stoi w obliczu powa#nych 
wyzwa', które s" zwi"zane w szczególno$ci z jego transformacj" ekologiczn", cyfryzacj" i integracj" 
nowych technologii, a tak#e konkurencyjno$ci". Ewoluuj" równie# zachowania turystów. Przysz!y po-
pyt w dziedzinie turystyki b%dzie prawdopodobnie nap%dzany przez rosn"c" $wiadomo$& ekologiczn", 
szersze wykorzystanie us!ug cyfrowych i nowych technologii, przej$cie na bardziej spersonalizowane 
do$wiadczenia podró#owania, a tak#e przez zapewnienie dobrostanu i lepszej interakcji z lokalnymi 
spo!eczno$ciami i kultur", jak i przez rosn"ce obawy dotycz"ce protoko!ów bezpiecze'stwa i zdrowia.
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Niezrównowa$ony rozwój turystyki, 
z!e zarz#dzanie oraz nadmierna kon-
centracja ruchu turystycznego i baz 
noclegowych, ale równie$ brak kultury 
turystycznej i edukacji w tym zakre-
sie, powoduj# degradacj" &rodowiska 
przyrodniczego. Inne negatywne skut-
ki to zabór ziemi i wody, infrastruktura 
poch!aniaj#ca wielkie po!acie gruntów. 
Coraz cz"&ciej mamy równie$ do czy-
nienia z ubo$eniem krajobrazu, za-
&miecaniem regionów turystycznych, 
powstawaniem miast stricte tury-
stycznych. Niezwykle istotny problem 
tkwi w zanieczyszczeniu powietrza, 
w tym emisji szkodliwych zwi#zków, 
ale tak$e zanieczyszczeniu wód i ge-
nerowaniu &cieków produkowanych 
przez organizatorów turystyki (hotele, 
restauracje). Do zniszcze( przyczynia-
j# si" te$ tury&ci uprawiaj#cy narciar-
stwo zjazdowe czy turystyk" piesz#, 
nast"puje bowiem zjawisko degradacji 
gleby czy osuwania si" zboczy, nisz-
czenie ro&linno&ci lub fragmentacja 
wywo!ana zjazdami narciarskimi. Je&li 
chodzi o ochron" zwierz#t, to niestety 
równie$ nale$y wskaza' na negatyw-
ne konsekwencji, takie jak wyparcie gatunków rodzimych, p!oszenie zwierz#t, 
&mier' pod ko!ami samochodów (np. w Kanadzie znajdowane s# setki nied)wie-
dzi zabitych przez kierowców nieprzestrzegaj#cych przepisów, w Australii ten 
sam problem dotyczy kangurów). Istotny b"dzie te$ negatywny wp!yw turysty-
ki na zdrowie spo!ecze(stwa lokalnego przez generowanie nadmiernego ha!asu 
czy wzrost zanieczyszcze( (zob. ramka Instalacja artystyczna Lorenzo Quinna 
Support w Wenecji). Spo!ecze(stwa bogac# si" w stopniu przekraczaj#cym mo$-
liwo&ci turystyki.

Niestety cho' coraz cz"&ciej mówi si" o wprowadzaniu koncepcji zrówno-
wa$onego rozwoju jako szansie na zachowanie harmonijnych relacji mi"dzy 
cz!owiekiem a przyrod#, to jednak istnieje szereg czynników utrudniaj#cych jej 

Film Die Kanaren: Inseln der Arbeitslosen 
(Kanary: wyspy bezrobotnych), re". Justin 
Francis, z 2018 r.

Program telewizyjny niemieckiej stacji BR Fern-
sehen Die Kanaren Inseln der Arbeitslosen, przy-
gotowany przez Justina Francisa – podró#nika 
i przewodnika turystycznego, który wybra! si% 
z kamer" w miejsca, gdzie najbardziej roz-
brzmiewaj" protesty przeciwko masowej tu-
rystyce. Ilustruje zjawisko zwane overtourism, 
polegaj"ce na pojawianiu si% zbyt wielu go$ci 
w jednym miejscu, determinowane przez coraz 
wi%kszy dost%p do tanich po!"cze' lotniczych, 
rosn"c" popularno$& publikacji o podró#ach, 
w szczególno$ci tych sponsorowanych, jak te# 
dzia!alno$& wielkich statków wycieczkowych 
oraz wynajem turystom prywatnych mieszka' 
i rosn"c" si!% nabywcz" spo!ecze'stwa.

Film ukazuje Teneryf% nie tylko jako raj tu-
rystyczny, ale i miejsce z licznymi problemami. 
Niemieccy dziennikarze przybli#aj" problem 
biedy, w tym dzielnic z!o#onych z mieszka' 
socjalnych, bezrobocia w$ród m!odych ludzi, 
organizacji ko$cielnych, które rozdaj" #ywno$& 
ubogim. Autor filmu porusza równie# problem 
niskich p!ac w turystyce i pracy ponad si!y, co 
rodzi ogromne problemy zdrowotne mieszka'-
ców, m.in. zwi"zane z depresj". Co wi%cej, przed-
stawiona forma turystyki przybiera hermetycz-
n" form% zaplanowanych na wycieczkowcach 
pobytów, tury$ci cz%sto nie wydaj" pieni%dzy 
w portach, schodz" tam tylko na par% godzin, 
nie odwiedzaj" restauracji, co negatywnie wp!y-
wa na lokaln" gospodark%. Ogl"daj"c film, widz 
mo#e zada& sobie pytanie: jak to mo#liwe, #e 
mieszka'cy tak atrakcyjnych obszarów $wiata 
borykaj" si% z tak ogromnymi problemami?
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realizacj". Mamy bowiem do czynienia ze zró$nicowaniem skali i rodzajów pro-
blemów spo!eczno-gospodarczych w regionach recepcji turystycznej, z!o$onym 
charakterze zjawisk turystycznych, ale równie$ z brakiem jasno okre&lonego spo-
sobu wdra$ania zasad zrównowa$onego rozwoju. Bez wzgl"du na te problemy 
turystyka zrównowa$ona powinna minimalizowa' negatywny wp!yw turystyki 
na sfer" przyrodnicz#, gospodarcz# i spo!eczn#. Tury&ci powinni móc korzysta' 
z walorów przyrodniczych w taki sposób, aby nie nast#pi!a degradacja i mo$-
na by!o je zachowa' dla kolejnych pokole(. Podstawowym problemem obrania 
optymalnej drogi rozwoju turystyki jest wybór takich jej form, które mog# roz-
wija' si" na danym obszarze bez szkody dla jego walorów.

�����������

1995 – sformu!owanie koncepcji zrównowa$onej turystyki podczas %wiatowej 
Konferencji na temat Zrównowa$onej Turystyki na wyspie Lanzarote, której efektem 
by!a Lanzarocka Karta Zrównowa$onej Turystyki. W karcie podkre&lono, $e rozwój 
turystyki powinien by' oparty na kryteriach zrównowa$onego rozwoju, co oznacza, 
$e musi by' ekologiczny, zintegrowany ze &rodowiskiem naturalnym, ekonomicznie 
wykonalny oraz spo!ecznie i etycznie akceptowany.

2002, 2003 – dokumenty Rady Europy dotycz#ce poprawy koordynacji polityki maj#cej 
wp!yw na turystyk" oraz komunikat o konieczno&ci po!#czenia si! w celu poprawy 
stanu ekorozwoju.

2007 – globalna Konferencja Ekoturystyczna w Oslo, na której zaprezentowano zielo-
ne szlaki (greenways) w kontek&cie idei przyczyniaj#cej si" do rozwoju ekoturystyki, 
ochrony &rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

2017 – Mi"dzynarodowy Rok Zrównowa$onej Turystyki dla Rozwoju (International Year 
of Sustainable Tourism for Development) na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ.
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Ekosystem turystyczny – zglobalizowany i wzajemnie powi#zany !a(cuch warto&ci obej-
muj#cy dostawców informacji oraz us!ug w internecie i poza nim (biura turystyczne, 
platformy cyfrowe, dostawcy technologii turystycznych), biura podró$y i organizato-
rów turystyki, dostawców us!ug zakwaterowania, organizacje zarz#dzaj#ce obszarami 
turystycznymi, atrakcje turystyczne oraz transport pasa$erski.

Overtoursim – zjawisko dotykaj#ce kierunków, gdzie mieszka(cy albo tury&ci (lub obie 
strony) zauwa$aj# zbyt du$# liczb" zwiedzaj#cych. Ma on wp!yw na jako&' $ycia lub 
do&wiadczenie przebywania w danych miejscu. Jest to zjawisko odwrotne do zrówno-
wa$onej turystyki.

Sektor turystyki – obejmuje szerok# grup" obszarów dzia!alno&ci gospodarczej: us!ugi 
transportowe, które u!atwiaj# przemieszczanie si" osób, biura podró$y i organizato-
rów wycieczek; zakwaterowanie; us!ugi restauracyjne i gastronomiczne; obiekty kul-
turalne, sportowe i rekreacyjne; towary i us!ugi zwi#zane z turystyk# lokaln#.
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1. Z jakimi problemami mierzy si" obecnie turystyka? Co zrobi', by by!a ona bardziej 
zrównowa$ona?

2. Wymie( g!ówne problemy zwi#zane z realizacj# turystyki zrównowa$onej.
3. W jaki sposób podró$owa' odpowiedzialnie?
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Malediwy – skutki ocieplenia klimatu, HumanDocTV, 5.03.2018, https://www.youtube.
com/watch?v=KvGxyJBRH5c [dost"p: 6.07.2022].

Reporta$ o skutkach ocieplenia klimatu z Malediwów wskazuje na walk" cz!owieka z pod-
nosz#cym si" stale lustrem oceanu. Jako przyk!ad podejmowanych dzia!a( podano wybu-
dowan# – wy$sz# od naturalnych – sztuczn# wysp". Co prawda rafa koralowa przyrasta 
ok. 7 mm rocznie, ale to nie wystarcza w swoistym wy&cigu z oceanem, który j# stale 
wymywa i podnosi o ok. 2 mm rocznie na skutek ocieplenia klimatu.


