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Synopsis. Dzia³alno�æ gospodarcza oraz zachodz¹ce w niej zmiany cywilizacyjne nie pozostaj¹ bez wp³ywu na
stan �rodowiska przyrodniczego. Istotn¹ rolê w procesie rozwoju idei turystyki zrównowa¿onej na poziomie
gminy odgrywaj¹ jej mieszkañcy. Przez swoj¹ aktywno�æ mog¹ wspó³decydowaæ o rozwoju dzia³añ zmierzaj¹cych
ku poprawie tego zrównowa¿enia. G³ównym celem badañ by³o okre�lenie roli, jak¹ zajmuj¹ mieszkañcy w rozu-
mieniu i szerzeniu ideologii zrównowa¿onego rozwoju. W pracy podjêto analizê zaanga¿owania spo³eczno�ci
zamieszkuj¹cej obszar gminy Ko³obrzeg w realizacjê zasad zrównowa¿onego rozwoju.

Wstêp
Turystyka jako jedna z najwiêkszych i najszybciej rozwijaj¹cej siê bran¿y �wiatowej, dociera w

najdalsze zak¹tki ziemi. Jednocze�nie stwarzaj¹c zagro¿enie dla przyrody, a czêsto tak¿e dla zacho-
wania lokalnych walorów kultury, tradycyjnych wiêzi spo³ecznych, bêd¹cych podstaw¹ dla funk-
cjonowania lokalnych spo³eczno�ci [Radziejowski 2008]. Aby zapewniæ prawid³owe gospodaro-
wanie, rozwój turystyki powinien przebiegaæ w sposób zrównowa¿ony, przy zachowaniu rodzimego
bogactwa przyrodniczego, spo³eczno-kulturowego i kapita³u ekonomicznego, s³u¿¹cego zaspokojeniu
potrzeb turystów i mieszkañców terenu percepcji turystycznej [Sikora, Wartecka-Warzyñska 2009].

Idea zrównowa¿onego rozwoju jest obecnie szeroko omawiana w ró¿nych aspektach oraz przez
przedstawicieli ró¿nych dziedzin wiedzy i praktyki [Kiepas 2009]. W obliczu ró¿norodnych zagro-
¿eñ globalnych, idea zrównowa¿onego rozwoju okre�la generalny cel polegaj¹cy na zachowaniu w
przysz³o�ci mo¿liwo�ci rozwoju oraz wi¹¿e siê z wymogami, do których zaliczamy: kompleksowo�æ
(rozwój ca³o�ciowy), konkretno�æ (ostateczne powi¹zanie pomiêdzy ró¿norodnymi czynnikami) i
ró¿norodno�æ [Brelik 2010].

Turystyka zrównowa¿ona traktowana jako narzêdzie realizacji zrównowa¿onego rozwoju, to we-
d³ug Zarêby [2006]: �ka¿da forma rozwoju turystycznego, zarz¹dzania i aktywno�ci turystycznej, która
podtrzymuje ekologiczn¹, spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ integralno�æ terenów, a tak¿e zachowuje w niezmie-
nionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów�. W wiêkszo�ci definicji, pojêcie turystyki
zrównowa¿onej �dotyczy szeroko pojêtej koncepcji rozwoju turystycznego przyjaznego �rodowisku i w
regionach wiejskich oraz miastach, w ma³ych o�rodkach turystycznych oraz wielkich centrach rozryw-
kowych i wypoczynkowych, tj. koncepcji, która dotyczy wszystkich znanych rodzajów turystyki po
dokonaniu stosownej ich ekologizacji� [Zarêba 2000, Mowforth, Munt 1998]. W�ród wymienionych
definicji, panuje powszechna zgoda, i¿ nie mo¿na mówiæ o turystyce zrównowa¿onej bez uwzglêdnienia,
zarówno elementów ekologicznych, spo³ecznych, gospodarczych i kulturowych.

W ostatnich latach nast¹pi³ proces o¿ywienia spo³eczno�ci ide¹ ekologiczn¹. Pogl¹dy auto-
rów, zw³aszcza poszukuj¹cych praktycznego ich prze³o¿enia, s¹ zwykle zwieñczone ide¹ zrównowa-
¿onego rozwoju, które w warunkach globalizacji z jednej strony uznaj¹ za konieczn¹, a z drugiej strony
� �za mo¿liw¹ i warto�ciow¹ w zwalczaniu negatywnych przejawów tej¿e globalizacji i w budowaniu
nowego ³adu ze �wiadomo�ci¹ mieszkañców Ziemi wraz z duchowo�ci¹ i etyk¹ �rodowiskowej odpo-
wiedzialno�ci, kszta³tuj¹c¹ siê w nowym paradygmacie rozwoju� [Zawaliñska 2010]. Zrównowa¿ony
rozwój turystyki jest zwi¹zany raczej ze wzrostem jako�ci ni¿ ilo�ci. �wiadomo�æ jako�ci u turystów
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jest równie¿ podstawowym warunkiem zrównowa¿onego rozwoju, a trwa³o�æ i jako�æ musz¹ byæ
zintegrowane. S¹ one niezbêdne dla konkurencyjno�ci sektora turystycznego. Konkurencyjno�æ
przedsiêbiorstw turystycznych oraz obszarów recepcji turystycznej wymaga efektywno�ci, która
mo¿e przynie�æ zrównowa¿ony rozwój i optymalny zrównowa¿ony zysk. Z kolei, jako�æ si³y roboczej,
wzgl¹d na spo³eczno�æ lokaln¹ i mniej niekorzystny wp³yw na �rodowisko naturalne przynosz¹
�rodki umo¿liwiaj¹ce efektywne korzystanie z zasobów [Komunikat Komisji� 2003]. Koncepcja tury-
styki zrównowa¿onej, oparta na ustalonym porz¹dku obejmuje harmoniê miêdzy potrzebami tury-
stów i spo³eczno�ci lokalnej, �rodowiskiem naturalnym i warunkami finansowymi. G³ównymi pod-
miotami, uczestnicz¹cymi w procesach konsumpcyjnych gmin turystycznych s¹ jego mieszkañcy. To
oni uczestnicz¹, czy te¿ s¹ �ród³em zanieczyszczeñ emitowanych do �rodowiska.

Celem badañ by³o okre�lenie roli, jak¹ zajmuj¹ mieszkañcy w rozumieniu i szerzeniu ideologii
zrównowa¿onego rozwoju.

Metodyka badañ
Materia³y �ród³owe, dotycz¹ce opinii mieszkañców uzyskano w wyniku badañ przeprowadzo-

nych w kwietniu 2010 roku. Badaniami objêto 120 mieszkañców, przy zbieraniu danych pos³u¿ono
siê metod¹ ankietow¹. O wyborze respondenta do próby decydowa³ przypadek determinowany
wyra¿eniem zgody przez potencjalnego badanego na udzia³ w ankiecie. Badania ankietowe zreali-
zowano w postaci wywiadów i by³y przeprowadzone samodzielnie przez ankietera w�ród respon-
dentów badanej populacji. Zebrany materia³, w po³¹czeniu z materia³em �ród³owym przygotowy-
wano w formie zestawieñ tabelarycznych w celu prezentacji omawianych zagadnieñ. Do badania
si³y zale¿no�ci, pomiêdzy wybranymi cechami, wykorzystano wspó³czynnik korelacji V-Cramera
oparty na statystyce c2.

Wyniki badañ
Badania wykaza³y, i¿ najwiêksz¹ grupê respondentów stanowi³y osoby w wieku 26-35 lat (33,64%)

i w wieku 46-55 lat (20,91%), respondenci najczê�ciej legitymowali siê wykszta³ceniem �rednim
(46,36%) i wy¿szym (40%). Grupa badanych osób z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym
stanowi³a odpowiednio 0,9 i 12,73%. Jako g³ówne �ród³o dochodów respondenci wskazywali  pracê
najemn¹ (66,36%), natomiast zdecydowanie mniejszy odsetek stanowi³y dochody osób prowadz¹-
cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ (18,18%) i niezarobkowe �ród³a dochodów 15,45%.

Wiêkszo�æ mieszkañców gminê oceni³a dobrze ze
wzglêdu na atrakcyjne obszary turystyczne i rekre-
acyjne (60,9%). Do g³ównych czynników decyduj¹-
cych o tym wyborze zaliczono walory przyrodnicze
oraz dobrze rozwiniêt¹ infrastrukturê  (tab. 1).

Wiêkszo�æ mieszkañców gminy Ko³obrzeg (90%)
sygnalizowa³a, i¿ gmina jest atrakcyjna pod wzglê-
dem turystycznym dla przyje¿d¿aj¹cych do niej tu-
rystów, tylko 8,18% respondentów nie zgodzi³o siê
z t¹ opini¹, a prawie 2% nie ustosunkowa³o siê do
tego pytania. Natomiast ze wzglêdu na mo¿liwo�ci
kariery zawodowej 56,4% ankietowanych oceni³o
gminê �le, 31,8% � dobrze, a tylko 7,2% � bardzo
dobrze. Wyniki badañ wykaza³y, i¿ 51,8% respon-
dentów uwa¿a, i¿ mieszkañcy maj¹ wp³yw na podej-
mowanie decyzji dotycz¹cych rozwoju regionu gmi-
ny Ko³obrzeg, ale nie zauwa¿yli, aby samorz¹dy
szuka³y jakiejkolwiek wspó³pracy  z mieszkañcami
d¹¿¹c do rozwoju turystyki (51,8%).

W celu wskazania si³y zale¿no�ci pomiêdzy wie-
kiem a wp³ywem respondentów na podejmowanie
decyzji, dotycz¹cych rozwoju regionu gminy, mate-
ria³ poddano opracowaniu statystycznemu z wyko-
rzystaniem wspó³czynnika V-Cramera, opartym na
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statystyce  c2. Osi¹gniêta warto�æ wspó³czynnika V-Cramera = 0,42  �wiadczy, ¿e miêdzy rozpatry-
wanymi zmiennymi istnieje silna si³a zale¿no�ci.

Stwierdzono równie¿, ¿e im m³odszy respondent tym czê�ciej wskazywa³ na fakt, mieszkañcy maj¹
wp³yw na podejmowanie decyzji w gminie. Najwiêkszy odsetek wskazywali respondenci w wieku 18-25
lat (68,75%) oraz w wieku 56-65 lat � 61,54%. Najni¿szy odsetek odpowiedzi (42,86%) wyst¹pi³ w grupie
wiekowej powy¿ej 26-35 roku ¿ycia. 57,14% respondentów tej grupy wiekowej, uwa¿a³o bowiem i¿
mieszkañcy nie maj¹ wp³ywu na podejmowanie decyzji dotycz¹cych rozwoju gminy Ko³obrzeg.

Zaanga¿owanie w³adz lokalnych w rozwój turystyki w regionie ocenili jako niewystarczaj¹cy
(44,5%), natomiast 38,2% badanych nie mia³a zdania na ten temat.

Respondenci dostrzegaj¹ wiele korzy�ci wynikaj¹cych z rozwoju turystyki w gminie. Poza korzy-
�ciami ekonomicznymi, du¿e znaczenie ma równie¿ nawi¹zywanie kontaktów, znajomo�ci i przyja�ñ.
Wielu z nich stale utrzymuje kontakt z turystami. Dzia³alno�æ gospodarcza oraz zachodz¹ce w niej
zmiany cywilizacyjne nie pozostaj¹ bez wp³ywu na stan �rodowiska przyrodniczego. W regionach
atrakcyjnych turystycznie, w których stale zwiêksza siê liczba turystów, szybko nastêpuje zdomino-
wanie innych dziedzin gospodarki przez turystykê. Wówczas priorytety rozwoju regionu s¹ ustalane
pod presj¹ funkcji dominuj¹cej, czyli turystyki. Wiêkszo�æ (47,3%) mieszkañców uwa¿a, ¿e turystyka
pe³ni najistotniejszy czynnik rozwoju regionu, 39% zalicza j¹ do wa¿nego czynnika rozwoju, 11,8%
uwa¿a, ¿e wp³ywa na rozwój, ale nie jest najwa¿niejszym czynnikiem, tylko 1,8% traktuje turystykê
jako nieistotny czynnik rozwoju regionu. Funkcja turystyczna, jako funkcja priorytetowa, zapewnia-
j¹ca wysok¹ pozycjê konkurencyjn¹ przy zachowaniu zarówno celu ekologicznego, spo³ecznego i
ekonomicznego wp³ywa, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na rozwój regionu. Dlatego na kolej-
ne pytanie o wskazanie skutków rozwoju turystyki (respondenci mogli udzieliæ wiêcej ni¿ jedn¹
odpowied�, ³¹cznie udzielili 225 odpowiedzi), do pozytywnych czynników zaliczono:
� wzrost dochodów mieszkañców � 24,9%,
� nowe miejsca pracy � 28,5%,
� ochrona walorów naturalnych � 7,5%,
� promocja regionu � 32,4%,
� wzrost poziomu wiedzy i kultury w�ród mieszkañców � 6,6%.

Dzia³alno�æ turystyczna mo¿e mieæ równie¿ negatywny wp³yw na dobrobyt odwiedzanych
regionów. Do najczê�ciej wymienianych dysfunkcji turystyki (respondenci mogli udzieliæ wiêcej
ni¿ jedn¹ odpowied�, ³¹cznie udzielili 126 odpowiedzi) wiêkszo�æ wskaza³a wzrost przestêpczo�ci
(30,1%), dysproporcje w dochodach mieszkañców ( 27,0%) oraz naruszanie prywatno�ci (11,0%),
degradacjê �rodowiska (22,2%) oraz konflikt 8,7%.

�wiadomo�æ ekologiczna mieszkañców gminy Ko³obrzeg
Rozpatruj¹c zale¿no�ci turystyki od atrakcyjno�ci �rodowiska naturalnego oraz jej negatywnych wp³y-

wów na naturê, nie nale¿y lekcewa¿yæ znaczenia funkcji kszta³towania �wiadomo�ci ekologicznej przez
turystykê [Riedl 1997]. Ograniczenie negatywnych skutków �rodowiskowych turystyki masowej  i popu-
laryzacja ekologicznych form turystyki wymaga wzrostu �wiadomo�ci ekologicznej. Mo¿na powiedzieæ, i¿
�wiadomo�æ ekologiczna mieszkañców ulega zmianom. Wskazuj¹ na to badania naukowe przeprowadzo-

ne przez IRWiR w 2009 roku, które podkre�laj¹ wzrost
znaczenia roli ochrony �rodowiska w �wiadomo�ci Po-
laków. Wed³ug badañ ogólnopolskich terminologiê zrów-
nowa¿onego rozwoju identyfikuje 1/3 respondentów, a
jego ideê podziela ponad 70% spo³eczeñstwa [Zwaliñ-
ska 2010]. Na pytanie, z czym kojarzy siê terminologia
zrównowa¿onego rozwoju, wiêkszo�æ respondentów
gminy Ko³obrzeg o�wiadczy³a, i¿ spotka³a siê z ni¹
(62,7%), natomiast 27,3% ankietowanych, pomimo i¿ nie
spotkali siê z tym okre�leniem, wyrazili zainteresowanie
zapoznania siê z nim.

Analiza zale¿no�ci pomiêdzy poziomem wy-
kszta³cenia badanych respondentów a umiejêtno-
�ci¹ zdefiniowania pojêcia zrównowa¿onego rozwoju
wykaza³a, i¿ im wy¿sze.
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Zauwa¿yæ mo¿na równie¿ zale¿no�æ, im m³odszy respondent tym czê�ciej wskazywa³ na znajo-
mo�æ pojêcia zrównowa¿onego rozwoju. Najwiêkszy odsetek wskazywali respondenci w wieku 26-
35 lat (77,14%) oraz w wieku 36-45 lat � 68,75%. Najni¿szy odsetek odpowiedzi (25%) wyst¹pi³ w
grupie wiekowej powy¿ej 66 roku ¿ycia. 38,6% ankietowanych problem zrównowa¿onego rozwoju
traktuje jako dzia³anie, które jest dzia³aniem niezbêdnym dla polepszenia warunków ¿ycia, 14,9% nie
ma zdania, natomiast 10,53% uwa¿a, ¿e jest to zagadnienie bardzo wa¿ne, ale bezpo�rednio nie doty-
czy badanego respondenta.

Aby nast¹pi³ wzrost �wiadomo�ci ekologicznej wspó³czesna turystyka musi d¹¿yæ do u�wia-
domienia nastêpuj¹cych kwestii [Gaworecki  2003]:
� problem �rodowiska przyrodniczego nale¿y do najwa¿niejszych zagadnieñ wspó³czesnego �wiata,
� tury�ci, organizatorzy i �wiadcz¹cy us³ugi turystyczne powinni mieæ w³a�ciwy stosunek do

narastaj¹cych wspó³cze�nie problemów �rodowiska,
� trzeba zmniejszyæ ró¿nice miêdzy �wiadomo�ci¹ ekologiczn¹ a postêpowaniem ekologicznym

podmiotów turystyki.
Du¿a czê�æ respondentów (54 odpowiedzi) uwa¿a, i¿ podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój

zrównowa¿onego rozwoju s¹, zarówno w³adze gminy (29,4%), jak i mieszkañcy (22,9%), przedsiê-
biorcy (13,3%) i ekolodzy (10,5%), oraz pañstwo (8,2%) (respondenci mogli udzieliæ wiêcej, ni¿
jedn¹ odpowied�, ³¹cznie udzielili 218 odpowiedzi).

Zrównowa¿ony rozwój turystyki oparty na systemie zarz¹dzania pozwala na zaspokojenie po-
trzeb gospodarczych, spo³ecznych i estetycznych nie niweluj¹c warto�ci kulturowej oraz podsta-
wowych funkcji ekosystemów. Idea zrównowa¿onego rozwoju natrafia na trudno�ci pogodzenia
jej z konieczno�ci¹ wzrostu konkurencyjno�ci gospodarki opartej na wiedzy ekonomicznej i przed-
siêbiorczo�ci [K³odziñski 2010]. Nawet pozornie niewinne dzia³anie cz³owieka charakteryzuj¹ siê
negatywnym oddzia³ywaniem na stan �rodowiska naturalnego. W zrównowa¿onym rozwoju tury-
styki, zgodnie z ogóln¹ ide¹ zrównowa¿onego trwa³ego rozwoju, istotn¹ rolê odgrywaj¹ spo³ecz-
no�ci lokalne, które bezpo�rednio uczestnicz¹ w tym procesie. Zrównowa¿ony rozwój turystki,
jako dzia³alno�ci gospodarczej i wypoczynkowo-rekreacyjnej, uwzglêdniaæ musi nie tylko elemen-
ty �rodowiska naturalnego, czynniki ekonomiczne, kulturowe, a tak¿e aktywny udzia³ spo³eczno�ci
lokalnej. Turystyka bowiem zaspokaja nie tylko bie¿¹ce potrzeby obecnych turystów i mieszkañ-
ców danego regionu, ale tak¿e powinna szanowaæ i stwarzaæ mo¿liwo�ci zaspokojenia tych potrzeb
w przysz³o�ci [Sikora,  Wartecka-Wa¿yñska 2009].

Podsumowanie
Turystyka jest jednym z najwa¿niejszych i najszybciej rozwijaj¹cych siê sektorów gospodarki

�wiatowej. Mo¿e, z jednej strony, w znacznym stopniu przyczyniæ siê do osi¹gniêcia takich celów,
jak: utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia, postê-
pu spo³ecznego maj¹cego na uwadze potrzeby wszystkich. Z drugiej strony, jako dziedzina dzia³al-
no�ci cz³owieka przyczynia siê do degradacji �rodowiska przyrodniczego. Aczkolwiek obni¿anie
jako�ci �rodowiska naturalnego, które �wiadczy o atrakcyjno�ci turystycznej regionów mo¿e w
konsekwencji doprowadziæ do ograniczenia rozwoju przemys³u turystycznego. Dlatego te¿, spra-
wy zwi¹zane z pielêgnacj¹ �rodowiska naturalnego i jego ochrony powinny staæ siê istotnym
aspektem funkcjonowania turystyki i jej rozwoju. Czerpi¹c bezpo�rednio z walorów przyrodni-
czych, turystyka powinna szerzej ni¿ dotychczas spe³niaæ rolê stymulatora proekologicznego za-
rz¹dzania �rodowiskiem Brelok regionach recepcji. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ mieszkañcy gminy
Ko³obrzeg maj¹ �wiadomo�æ, i¿ odpowiedzialni s¹ w sposób po�redni b¹d� bezpo�redni, za �rodo-
wisko naturalne. U�wiadomieni s¹ równie¿ o braku i barierach swojego uczestnictwa w procesie
równowa¿enia rozwoju, które wynikaj¹ g³ównie z ograniczeñ finansowych i czasowych. �wiado-
mo�æ ekologiczna mieszkañców gminy wynika przede wszystkim z podniesienia jako�ci ¿ycia przez
uzyskanie dodatkowych dochodów z turystyki.
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Summary
Economic activity and the changes taking place in its civilization are not without effect on the environment.

Important role in the development of the concept of sustainable tourism at the commune level act inhabitants.
Through its activities they may develop of measures to improve this balance. The main objective of this study was
to determine the role that the people involved in understanding and developing the ideology of sustainable
development. The paper made an analysis of the involvement of communities living in the village area of
Kolobrzeg in the implementation of the principles of sustainable development.
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