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Co możemy wspólnie osiągnąć?

KOMPETENCJE
uczymy się i szukamy 

inspiracji

AKTYWIZACJA
działamy na rzecz rozwoju 

turystyki w regionie,
łączymy siły

PROJEKTY
tworzymy wartościowe 

przedsięwzięcia, które chcemy 
i możemy zrealizować



Przejawy turystyki (nie)zrównoważonej



Mapa kluczowych pojęć dotyczących turystyki zrównoważonej
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Turystyka zrównoważona to zatem:
SKUTECZNE 

PLANOWANIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU

MAKSYMALIZACJA 
SPOŁECZNO-

EKONOMICZNYCH 
KORZYŚCI DLA 
SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH

WSPARCIE 
DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO

REDUKCJA 
NEGATYWNYCH 

SKUTKÓW 
ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 
NATURALNE



Jeżeli nie turystyka zrównoważona, to co?
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Jeżeli nie turystyka zrównoważona, to co?
SPOŁECZEŃSTWO

społeczność lokalna, 

integracja, edukacja, kapitał 

społeczny, dobrobyt, jakość 

życia, zasoby, tożsamość 

i dziedzictwo lokalne

ŚRODOWISKO
zasoby środowiskowe, 

ukształtowanie terenu,  

konserwacja przyrody, 

walory krajobrazowe, 

zagospodarowanie 

przestrzenne

GOSPODARKA
przedsiębiorczość, 

miejsca pracy, 

dochody, podatki 

lokalne, efekty 

mnożnikowe,

cashflow

ZRÓWNO-

WAŻONA

WYKO-

NALNA

SPRAWIE-

DLIWA

ZNOŚNA



Turystyka zrównoważona musi być turystyką odpowiedzialną

TWORZENIE LEPSZYCH MIEJSC DO ŻYCIA DLA LUDZI I LEPSZYCH MIEJSC DO ODWIEDZANIA PRZEZ LUDZI

• Odpowiedzialna turystyka wymaga, aby operatorzy, hotelarze, rządy, ludność lokalna i turyści wzięli na siebie odpowiedzialność, 
podjęli działania mające na celu uczynienie turystyki bardziej zrównoważoną.

World Summit on Sustainable Development, Cape Town 2002
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17 celów zrównoważonego rozwoju

do 2030 roku wg ONZ

United Nations Summit

Nowy Jork, 2015



Ekonomiczny wymiar zrównoważonej turystyki



Ekonomiczny wymiar zrównoważonej turystyki (sukces biznesowy)
Wybrane wskazówki panelu ekspertów Sustainability Leader Project

https://sustainability-leaders.com/panel/
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ROZWOJEM
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Ekonomiczny wymiar zrównoważonej turystyki (biznes a samorząd)

DUCH 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAKŁADANIE FIRM

ATRAKCYJNOŚĆ 
PROWADZENIA 

BIZNESU W 
TURYSTYCE

DOSTĘPNOŚĆ KADR I 
KWALIFIKACJI

ZNAJOMOŚĆ 
SPECYFIKI TURYSTYKI  

ZRÓWNOWAŻONEJ

ZACHĘTY DO 
WPROWADZANIA 
ROZWIĄZAŃ W 

ZAKRESIE TURYSTYKI 
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MECHANIZMY 
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PROMOCJA DOBRYCH 
PRAKTYK

PLANOWANIE 
DŁUGOFALOWE 

ROZWOJU OBSZARU



INSPIRACJA



… by locals



… by locals
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… by locals



Podsumowanie i dalsze inspiracje

Społeczności lokalne są siłą napędową turystyki 

Spotkanie z miejscową ludnością i poznanie jej kultury to najlepszy sposób na odkrycie prawdziwej istoty danego 

miejsca. Niezależnie od tego, czy łapiesz obiad z miejscowym rybakiem, czy uczysz się surfingu od kogoś, kto dorastał 

na tych falach - to właśnie te interakcje międzyludzkie sprawiają, że nasze podróże są tak znaczące i niezapomniane.

Łatwo jednak zapomnieć, że ludzie, których odwiedzamy, 

mają własne życie, a celem naszych wakacji są ich dzielnice, 

święte miejsca i lokalne parki. Ponieważ turystyka przenika 

ich codzienne życie, społeczności goszczące odczuwają jej 

wpływ najbardziej. Z jednej strony oznacza to miejsca pracy i 

wzrost gospodarczy. Z drugiej strony, oznacza to trudności, 

frustracje i niszczenie cennych dla nich zasobów.

Uważamy, że turystyka może i powinna wywoływać 

pozytywne skutki dla społeczności lokalnych. Aby jednak tak 

się stało, rozwój turystyki musi być zakorzeniony w 

priorytetach i potrzebach danej społeczności. 

https://www.youtube.com/watch?v=BuMgZBhuPUs&list=PL8NH8zWgokRjUhPtVqy3blI5_xk5DzTfs
https://www.youtube.com/watch?v=BuMgZBhuPUs&list=PL8NH8zWgokRjUhPtVqy3blI5_xk5DzTfs


Dziękujemy za współpracę
i do zobaczenia wkrótce!

Marta Mills
Adam Mikołajczyk
dr Jarosław Górski


