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Abstrakt 

Od właścicieli hoteli, zakładów gastronomicznych oraz innych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 
oczekuje się obecnie nie tylko świadczenia usług o wysokim standardzie, ale takŜe spełnienia wielu kryteriów 
związanych z ich oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. Wprowadzanie w obiektach turystycznych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych sprzyjających ochronie środowiska ma takŜe znaczący wpływ  
na obniŜkę kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza w zakresie zuŜycia energii, wody, gospodarki odpadowej,  
bez obniŜenia jakości świadczonych usług. 

Celem opracowania jest ocena funkcjonowania bazy hotelarsko-gastronomicznej w województwie 
podkarpackim w aspekcie podejmowania działań proekologicznych słuŜących ochronie środowiska oraz 
poprawie jakości Ŝycia społeczności lokalnej. Przedstawiono zagadnienia związane z wpływem rozwoju 
turystyki na środowisko przyrodnicze, źródła zagroŜeń ze strony rozwoju infrastruktury turystycznej,  
a zwłaszcza bazy hotelarsko-gastronomicznej. Przedstawiono poziom świadomości ekologicznej właścicieli 
(lub dzierŜawców) obiektów zakwaterowania zbiorowego (i zakładów gastronomicznych) w zakresie ochrony 
środowiska. 

Słowa kluczowe: turystyka, hotelarstwo i gastronomia, działania proekologiczne 
 
 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ACTIVITIES  

IN TOURIST SERVICES 
 
 

Abstract 

The owners of hotels, hotel establishments and other tourist and recreational facilities are now expected 
not only to provide services of high standard but also to meet several criteria related to their impact on the 
natural environment. Introducing environmentally friendly technical and organizational solutions at tourist 
facilities, also has a significant impact on reducing cost of their operation, mainly in the field of energy 
consumption, water and waste management, without reducing the quality of services provided. 

The purpose of the study is to evaluate the operation of the hotel and catering base in the Podkarpackie 
Province, in terms of taking action to protect the ecological environment and improve the quality of life of 
local communities. The study presents issues connected with the influence of tourism on the natural 
environment, the source of the threat from the development of tourist infrastructure, and especially hotel and 
catering base. The study also shows the level of environmental awareness of owners (or tenants) of collective 
accommodation establishments (and catering establishments) in the field of environmental protection. 

Keywords: tourism, hotel and catering industry, ecological activities 
 

1. Wprowadzenie 
Środowisko naturalne oraz środowisko antropogeniczne, czyli cała infrastruktura 

wytworzona przez człowieka są podstawą rozwoju turystyki. Otoczenie, w którym 
uprawiana jest turystyka, krajobraz, jego warunki klimatyczne stanowią o jakości  
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i atrakcyjności danego obszaru recepcji turystycznej. Środowisko naturalne jest głównym 
odbiorcą negatywnych wpływów wywoływanych poprzez konstrukcję i eksploatację 
obiektów hotelowych i gastronomicznych. Turyści rzadko odwołują się bezpośrednio  
do spraw ochrony środowiska, jednakŜe walory przyrodnicze i kulturowe zawsze 
stanowiły istotny aspekt wyboru miejsca podróŜy. Zwłaszcza w ostatnich latach coraz 
częściej słyszy się apele, zarówno wśród turystów, jak i usługodawców z tego  
sektora gospodarki, o wprowadzenie polityki proekologicznej i bardziej efektywnych 
metod ochrony środowiska. Turystyka, dzięki swojej globalnej obecności, ma wszelkie 
predyspozycje, aby odegrać kluczową rolę w procesie wprowadzania polityki 
proekologicznej w gospodarce i usługach oraz w edukacji ekologicznej i kształtowaniu 
świadomości ekologicznej społeczeństwa1. 

Osiągnięcie zrównowaŜonego rozwoju w turystyce masowej na pewno nie jest proste  
i wymaga zmian postawy i działań wśród reprezentantów przemysłu turystycznego.  
Sektor zakwaterowania i usług gastronomicznych stanowi zaś jeden z filarów przemysłu 
turystycznego. Dlatego teŜ istotne jest poznanie poziomu świadomości ekologicznej 
usługodawców i ich gotowości do wprowadzenia w Ŝycie zasad zrównowaŜonego rozwoju. 
Od personelu hoteli, zakładów gastronomicznych oraz innych obiektów turystycznych  
i rekreacyjnych oczekuje się obecnie nie tylko świadczenia usług o wysokim standardzie, 
ale takŜe spełnienia wielu kryteriów związanych z oddziaływaniem ich obiektu na 
środowisko przyrodnicze2. Wprowadzanie w obiektach turystycznych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, sprzyjających ochronie środowiska, ma takŜe znaczący 
wpływ na obniŜkę kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza w zakresie zuŜycia energii, wody 
czy prowadzenia gospodarki odpadowej3. 

KaŜde przedsiębiorstwo powinno podjąć działania profilaktyczno-zaradcze polegające 
na wdraŜaniu efektywnych i ekologicznych zmian do procesu produkcji i świadczenia 
usług oraz zmniejszania zuŜycia zasobów materiałowych czy energii. MoŜna to osiągnąć 
poprzez zintegrowany łańcuch zarządzania, wykorzystanie „czystych” źródeł energii  
oraz poprawę jakości na kaŜdym etapie świadczenia usług4. Koncepcja zintegrowanego 
łańcucha zarządzania uwzględnia wpływ na środowisko wywierany przez produkt od  
jego zaprojektowania do ostatecznego usunięcia. Istotne jest, aby doświadczenia na  
temat róŜnych opcji oszczędzania dotarły do wszystkich podobnych przedsiębiorstw  
w całej branŜy turystycznej, bowiem efektywne zastosowanie metody oszczędzania, np. 
energii elektrycznej i wody, w jednym obiekcie branŜy (np. hotelu) winno spowodować 
zastosowanie tej samej metody w innych zakładach tej samej branŜy (sieci hoteli) – tzw. 
innowacja cross-sektorowa)5. RównieŜ proces projektowania i budowania obiektów 
hotelarskich, poprzez promowanie tzw. zrównowaŜonego budownictwa i renowacji 
budynków, daje wiele moŜliwości ograniczania ujemnego wpływu na środowisko. 
Podstawowymi zagadnieniami w tym sektorze są działania w zakresie gospodarki wodnej, 

                                                           
1  P. Bohdanowicz, Hotele a środowisko – przykład Szwecji, Polski i Chorwacji na podstawie: http://serwis-

hotelarski.gastrona.pl/art/article_3276.php (21.07.2011) 
2  K. Kasprzak, Ochrona środowiska w hotelach – wybór problemów, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa 

Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2006, z. 7, s. 35–39. 
3  J. Drupka, J. Krupa, Usługi hotelarskie a ochrona środowiska naturalnego, WyŜsza Szkoła Hotelarstwa i Turystyki  

w Lesku, Zeszyty Naukowe, z. 1, Lesko 2003, s. 53–59. 
4  B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 23. 
5  K. Kasprzak, Ochrona środowiska w hotelach – wybór problemów, op. cit., s. 35–40. 
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energetycznej i materiałowej. Wymagają one uszczegółowienia na trzech róŜnych 
poziomach planu: planowania architektoniczno-technicznego budynku, wdroŜenia  
i wykorzystania oraz egzekwowania. KaŜda z tych faz wymaga przygotowania 
odmiennych działań zaradczych w zakresie ochrony środowiska. 

W energooszczędnym budownictwie szczególnie upowszechniają się obecnie róŜnego 
typu systemy wykorzystania energii odnawialnej. W wielu krajach coraz częściej  
stosuje się technologie, dzięki którym ściany wieŜowców (obiekty hotelowe, biurowe, 
mieszkalne) mogą zostać zamienione np. w „elektrownie słoneczne”. Nowe modele 
fasadowych modułów fotowoltaicznych przystosowane są do zintegrowania z pionową 
ścianą budynku. Na przykład w budynku siedziby Schüco International Polska (zdj. 1) 
zastosowano, m.in. wysokiej klasy techniki elewacyjne, w tym okładziny aluminiowe, 
zaawansowane technologie ścian szklonych wielowarstwowych oraz zaawansowane  
stałe techniki osłony przeciwsłonecznej. 
 

 
Zdj. 1. Budynek siedziby Schüco International Polska 

Źródło: Schüco International Polska 

 
Jest to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej energooszczędnych budynków  

w Europie (w Siestrzeni pod Warszawą), który nie tylko efektywnie oszczędza, ale 
równieŜ generuje energię. Firma Schüco International KG jest światowym liderem  
w produkcji kompletnych systemów okien, drzwi, fasad z aluminium oraz systemów 
solarnych. Biurowiec ten będzie zuŜywał aŜ trzykrotnie mniej energii – poniŜej poziomu 
80 kWh/m² rocznie6. 

                                                           
6  http://www.infookno.pl/Super_energooszczedny_biurowiec_Schueco_International_Polska (01.08.2011) 
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Zdj. 2. Lampa 
ogrodowa/parkowa  
solarna LED 5W 

Źródło: keno-energy.istore.pl 

Obecnie wśród urządzeń oświetleniowych największe zastosowanie mają panele 
fotowoltaiczne. MoŜna je z powodzeniem stosować do lamp ulicznych lub ogrodowych 
(zdj. 2), a takŜe jako tzw. lampy turystyczne. Panel fotowoltaiczny ogrodowy umieszczony 
jest w górnej części latarni, absorbuje promienie słoneczne i zamienia je na prąd 
elektryczny. Energia magazynowana jest w akumulatorze. Za pomocą inteligentnego 
sterownika światło włączane jest nocą wtedy, kiedy energia słoneczna nie dociera  
do PV, a wyłączane ranem, kiedy promienie słoneczne absorbowane są przez panel 
fotowoltaiczny. 

Czas świecenia latarni moŜna równieŜ ustawiać 
manualnie lub określić ilość godzin działania latarni. Latarnia 
świeci równieŜ przez kilka pochmurnych i deszczowych dni. 
Solarne latarnie parkowe są mniejsze od ulicznych, a lampy 
posiadają mniejszą moc. Instalowane są najczęściej w 
parkach, ogrodach, podwórkach oraz na parkingach7. Lampy 
takie mogą być przyłączane do energetycznej sieci miejskiej, 
aby odprowadzać nadmiar energii elektrycznej, lub 
funkcjonować jako samodzielne systemy. 

W grupie urządzeń kontrolnych coraz powszechniejsze  
są urządzenia monitorujące na bieŜąco zuŜycie i produkcję 
energii przez budynek. SłuŜą one głównie administracji 
budynku, umoŜliwiając monitoring wytworzonej i 
uŜytkowanej energii. Pozwalają na zlokalizowanie 
przestrzenne i czasowe nieoczekiwanego (ponadnormatywnego) zuŜycia energii. Ułatwiają 
wdroŜenie „świadomości energetycznej” uŜytkowników budynku, zapewniają dane do 
zarządzania energią w budynku, a poprzez połączenie z siecią komputerową umoŜliwiają 
dostęp do monitoringu spoza budynku8. 

Szczególnie duŜe oszczędności energetyczne uzyskuje się, stosując nowoczesne 
kompleksowe systemy grzewcze, np. dachowe pola ogniw fotowoltaicznych w  
połączeniu z polami kolektorów do przygotowania ciepłej wody i wspomagania 
wielkopowierzchniowego ogrzewania ściennego (np. płyty gipsowe z zabudowanymi 
registrami ogrzewania wodnego). Jednocześnie stosowany system wymiany powietrza 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz budynku, co oprócz oczywistych  
walorów zdrowotnych i odpowiedniego mikroklimatu, zapobiega powstawaniu wielu 
problemów wynikających z rozwoju grzybów. Są one całkowicie wyeliminowane przez 
urządzenia do odzysku ciepła z wymiany powietrza, m.in. modułowe systemy 
wentylacyjne posiadające tłumiki hałasu i wymienne, wysokiej klasy filtry o długiej 
Ŝywotności. Kolektory słoneczne umoŜliwiają zaspokojenie w budowlach do około 80% 
zapotrzebowania na ciepłą wodę uŜytkową oraz do 40% całkowitego zapotrzebowania 
ciepła budynku w skali roku, przy wykorzystaniu energii słonecznej za pomocą 
standardowych rozwiązań. 

Początkowe etapy minimalizacji kosztów w obiektach turystycznych, np. w hotelu,  
w wyniku wprowadzania rozwiązań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, 

                                                           
7  http://keno-energy.istore.pl/pl/lampa-ogrodowa-parkowa-solarna-led-5w.html (01.08.2011) 
8  http://ecohotelpolska.blogspot.com/2009/07/hotele-ekologiczne.html (12.07.2011) 
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nie wymagają duŜych inwestycji. Mogą być one osiągane prostymi sposobami, które  
jak dotychczas w wielu polskich hotelach nie są stosowane9. 

Aktualnie istnieje bardzo mała ilość studiów dotyczących badania świadomości 
ekologicznej oraz inicjatyw proekologicznych obecnych w sektorze hotelowym. 

Celem ogólnym niniejszego opracowania było przedstawienie problematyki  
związanej z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w obiektach bazy turystycznej 
oraz budynkach mieszkalnych w Polsce w aspekcie ochrony środowiska. Celami 
szczegółowymi było omówienie zagadnień związanych z wymaganiami stawianymi  
dla obiektów hotelarskich przyjaznych dla środowiska przyrodniczego oraz przedstawienie 
wybranych przykładów miejscowości oraz obiektów wdraŜających w Ŝycie działania 
proekologiczne. Ponadto, przedstawiono wyniki badań dotyczących funkcjonowania  
bazy hotelarskiej w krajach europejskich i w województwie podkarpackim (głównie  
w Bieszczadach), z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz podejmowanych 
innych działań o charakterze proekologicznym. Ocenie poddano poziom świadomości 
ekologicznej właścicieli (lub dzierŜawców) obiektów zakwaterowania zbiorowego  
w zakresie ochrony środowiska. 

Zastosowanymi metodami badawczymi były – przegląd materiałów źródłowych  
(w tym zasobów internetowych), obserwacja przez autorów działań proekologicznych  
w branŜy turystycznej oraz przedstawienie wyników badań własnych. 

2. Nowoczesny i ekologiczny obiekt turystyczny  
– wymagania i korzyści 
Nowoczesny obiekt (np. hotel i kaŜdy budynek) musi być nie tylko wygodny  

i estetyczny, ale równieŜ przyjazny środowisku – przede wszystkim energooszczędny. 
Bilans zuŜycia energii w przeciętnym budynku wskazuje, Ŝe większą jej część pochłania 
ogrzewanie, w dalszej kolejności podgrzewanie wody, kolejno oświetlenie i wszelkie 
sprzęty RTV i AGD. Obiekty energooszczędne powinny być proste w konstrukcji, tj.  
bez wymyślnych załamań, tarasów czy fantazyjnych dachów. Mostki termiczne i inne 
elementy, przez które ucieka ciepło, mogą podnieść koszty ogrzewania obiektu nawet  
o 35%. Aby dom pochłaniał jak najwięcej ciepła z zewnątrz, największe okna powinny 
znajdować się od strony południowej. Ponadto kominek z wkładem grzewczym i prostym 
systemem rozprowadzania ciepła mogą okazać się o wiele mniej kosztownym 
przedsięwzięciem niŜ tradycyjna instalacja grzewcza10. 

Coraz powszechniejsze są teŜ kolektory słoneczne, które moŜna z powodzeniem 
wykorzystywać do ogrzewania budynku i wody. Modnym i praktycznym rozwiązaniem 
jest na pewno własna elektrownia wiatrowa, która moŜe wystarczyć na potrzeby jednego 
obiektu, choć z pewnością nie jako jedyne źródło energii. Dla przykładu miniturbina 
wiatrowa 600W PreVent Germany (zdj. 3) jest wyjątkowo wydajna w średnim zakresie 
prędkości wiatrów 5–8,5 m/s, jakie występują najczęściej na terenie Polski i środkowej 
Europy11. MoŜe posłuŜyć jako podstawa do wspomagania ogrzewania wody, CO CWU, 

                                                           
9  J. Majewski, Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich – wybrane przykłady, Biuro MenedŜerów Marek 

Turystyki Polskiej, Warszawa 1999, s. 31. 
10  K. Biała, Niech energia będzie z tobą, „Focus”, nr 6 (189), 2011, s. 146–148. 
11  http://www.energia-za-darmo.pl/pokaz_produkt.php?idprod=117 (01.08.2011) 
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stworzenia alternatywnej instalacji zasilania niskonapięciowego w budynku mieszkalnym  
i odciąŜenie linii 230V lub dla obiektów nieposiadających stałej linii energetycznej  
oraz systemów hybrydowych. 

Absolutnym hitem na świecie są tzw. inteligentne mierniki, które monitorują zuŜycie  
i zapotrzebowanie na energię. Dzięki nim do obiektu „płynie” dokładnie tyle energii, ile  
w danej chwili potrzeba, a system alarmów pozwala na szybką zmianę i dostosowanie 
dostaw do potrzeb uŜytkowników. 
 
 

 

Zdj. 3. Przydomowa turbina wiatrowa PreVent Black 600 z wirnikiem o trzech łopatach 
Źródło: http://www.energia-za-darmo.pl/pokaz_produkt.php?idprod=117 

 
 

Coraz częściej mówi się w Polsce o tzw. domach pasywnych, które nie potrzebują 
Ŝadnych aktywnych systemów ogrzewania, czyli takich, które zuŜywają energię. Jest  
to moŜliwe przy spełnieniu dwóch podstawowych zasad: po pierwsze przeciwdziałać 
utracie ciepła, po drugie pozyskać energię ze źródeł w pełni odnawialnych. Modelowy 
dom pasywny ma zwartą bryłę (bez ganków zewnętrznych, klatek schodowych  
i tarasów) i najwyŜszej jakości izolację cieplną (zdj. 4). W obiekcie pasywnym nie ma 
miejsca na mostki termiczne. Najczęściej uŜywane do ogrzewania obiektów pasywnych  
są pompy ciepła – urządzenia zasilane prądem elektrycznym, które pobierają ciepło  
z wody, powietrza czy gruntu. Budowa obiektu pasywnego wiąŜe się jednak z dość 
wysokimi kosztami, które zwrócą się dopiero po ok. 20–30 latach uŜytkowania. Niestety, 
w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich państw, nie dotuje się budowy 
przyjaznych dla środowiska obiektów. 
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Zdj. 4. Pierwszy w Polsce certyfikowany dom pasywny 

Źródło: M. & L. Lipińscy Biuro Projektowe 
 

Modelowy dom znajduje się w Smolcu k. Wrocławia i został zrealizowany zgodnie  
z załoŜeniami Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt – twórców idei pasywności. 
Projekt wykonało biuro projektowe Lipińscy Domy z Wrocławia we współpracy z 
Instytutem Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii z 
Warszawy. Innowacyjny dom pasywny jest domem pokazowym mającym propagować 
ideę energooszczędności w naszym kraju12. Prezentowane są w nim materiały i 
rozwiązania technologiczne dla budownictwa energooszczędnego. Bez zastosowania 
tradycyjnego ogrzewania dom pasywny zuŜywa o 84% mniej energii, niŜ potrzebne jest  
do ogrzania budynku tradycyjnego, a roczny koszt wykorzystanej energii wynosi jedynie 
450 PLN. Wobec tego, przestaje dziwić fakt, Ŝe w Europie i na świecie budownictwo 
pasywne staje się wyznacznikiem kierunku rozwoju architektury. 

Ekologiczny hotel to obiekt przyjazny środowisku, nieszkodzący lokalnemu, 
regionalnemu czy globalnemu ekosystemowi oraz redukujący swe oddziaływanie  
na środowisko. 

Powody prowadzenia działań ekologicznych w hotelach, to m.in.: ograniczenie 
skutków działania hotelu na środowisko (30%), obniŜenie kosztów (24%), korzyści 
marketingowe (19%) oraz lepszy wizerunek i reputacja (19%)13. 

Obiekty wprowadzające standardowe urządzenia ekologiczne powinny: 

a) być zbudowane z materiałów naturalnych pochodzących z regionu, 

b) posiadać dobrą izolację cieplną, którą moŜna uzyskać dzięki skutecznej izolacji  
ścian i zastosowaniu szczelnych okien, 

c) posiadać zainstalowane kolektory słoneczne do ogrzania budynku i wody, 

d) prowadzić odpowiednią gospodarkę wodną (oszczędzanie wody i wtórne jej 
wykorzystanie, np. do nawadniania terenów zielonych, własna, biologiczna 
oczyszczalnia ścieków), 

                                                           
12  http://ladnydom.pl/budowa/51,106566,4651048.html?i=0 (01.08.2011) 
13  http://ecohotelpolska.blogspot.com/2009/07/hotele-ekologiczne.html (12.07.2011) 
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e) realizować racjonalną gospodarkę odpadami (ograniczenie ilości odpadów, sortowanie 
odpadów oraz kompostowanie odpadów organicznych), 

f) prowadzić oszczędzanie energii (instalacje energooszczędne, centralne sterowanie 
systemem zarządzania energią, odzyskiwanie ciepła), 

g) stosować środki czyszczące ulegające biodegradacji, 

h) przygotowywać posiłki na bazie produktów ekologicznych oraz pochodzących od 
lokalnych wytwórców, 

i) informować (i uświadamiać) gości o praktykach proekologicznych stosowanych  
w hotelu i kształcić personel w zakresie ochrony środowiska i moŜliwości 
oszczędzania surowców i energii, 

j) posiadać i stosować się do wymagań systemu zarządzania środowiskiem (ISO 14001), 

k) stosować się do wymagań ustaw dotyczących ochrony przyrody, 

l) wraz z samorządami lokalnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę 
środowiska działać na rzecz zrównowaŜonego rozwoju regionu, 

m) czerpać z lokalnej tradycji i kultury14. 

Wszystkie podejmowane w obiekcie turystycznym prośrodowiskowe działania 
wymagają wielowymiarowego podejścia. Nawet najnowsze rozwiązania techniczne 
pozwalające na oszczędność wody i energii, czy doskonale przygotowany system 
gromadzenia surowców wtórnych, nie przyniesie efektów, jeśli działań takich nie połączy 
się z edukacją ekologiczną, wśród pracowników, a następnie wśród klientów. Celem takiej 
edukacji jest uwraŜliwienie na problemy środowiskowe i w konsekwencji pogłębienie 
świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim sprawienie, by pracownicy w pełni 
potrafili skorzystać z wdroŜonych rozwiązań15. 

To właśnie w przypadku obiektów turystycznych, jak w Ŝadnej chyba innej branŜy, 
konieczne jest takŜe zadbanie, by edukacja dotarła do klientów, bo to w ich pokojach 
zuŜywane są duŜe ilości wody i prądu, to od nich zaleŜeć będzie czy ręczniki i pościel  
będą wymieniane codziennie, czy tylko w razie potrzeby. Sposobów na skuteczną  
edukację pracowników jest wiele, począwszy od wewnętrznych szkoleń dla pracowników, 
przez bezpośrednie zaangaŜowanie ich we wdroŜenia, by sami kreowali kierunek 
podejmowanych działań, przez róŜnego typu wydarzenia promujące zrównowaŜony  
tryb Ŝycia. Inaczej wygląda natomiast kwestia edukacji klientów. Wiele zaleŜy od tego, 
jakim typem obiektu turystycznego jest firma – w gospodarstwie agroturystycznym,  
czy kameralnym pensjonacie właściciel ma zazwyczaj bezpośredni kontakt z klientem, 
dzięki czemu o proekologicznych działaniach moŜe powiedzieć i zachęcić do nich  
w zwykłej rozmowie czy w czasie wyprawy na cenne przyrodniczo tereny. Nieco inaczej 
wygląda kwestia w duŜych obiektach noclegowych. Tu do klienta dociera się zazwyczaj  
z informacją pisaną. Pomocne mogą być zarówno tablice informacyjne czy ulotki 
pozostawione w pokoju, jak i strona internetowa hotelu czy wewnętrzny program 

                                                           
14  Ibidem. 
15  http://www.fpds.pl/media/filemanager/publikacje/ekologia-w-firmie/broszura_ekologiczny_hotel (10.07.2011) 
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telewizyjny (wyświetlanie ekoporad). Konieczne jest jednak dopilnowanie, by materiały 
takie miały ciekawą formę i zaciekawiły klienta16. 

3. Przykłady miejscowości w Polsce wykorzystujących  
odnawialne źródła energii 
Na atrakcyjność gminy wpływa wiele czynników: poziom bezpieczeństwa, 

infrastruktura drogowa, przyjazne urzędy, a takŜe prawidłowe gospodarowanie zasobami 
środowiska. Wiele gmin zdaje sobie juŜ sprawę z tego, jak waŜna jest ekologia, dbając  
o czystość jezior i lasów poprzez kolejne inwestycje proekologiczne i energooszczędne. 
Malownicze krajobrazy i piękne zabytki to nie wszystko. Wiedzą o tym samorządy 
gminne, które z powodzeniem realizują projekty związane z ochroną środowiska i 
odnawialnymi źródłami energii. 

Podstawową przyczyną, dla której władze gminne winny zainteresować się 
moŜliwościami wykorzystania na swoim terenie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, jest niedawno uchwalona ustawa „Prawo energetyczne”. Jedną ze sfer 
powierzonych ostatnio władzom gmin przez Ustawodawcę jest ustalenie planu 
zaopatrzenia w ciepło. Ustawa nakazuje, by w procesie planowania uwzględniać, m.in. 
moŜliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii. Tak więc samorządy mają prawny 
obowiązek zwrócenia uwagi takŜe na odnawialne źródła energii, dostępne na terenie 
gminy i gmin sąsiednich. 

Drugim powodem, dla jakiego władze samorządowe winny zainteresować się 
perspektywami wykorzystania na swoim terenie energii ze źródeł odnawialnych, jest 
wzgląd ekologiczny, wynikający zresztą nie tylko z poszczególnych ustaw o ochronie 
przyrody, ale z samego „Prawa energetycznego”. W najbliŜszej przyszłości kaŜdej gminy 
dotyczyć będą takŜe wymogi ekologiczne stawiane przez Unię Europejską, a juŜ dotyczą 
zobowiązania podpisane przez Polskę w trakcie międzynarodowych konferencji  
na temat przeciwdziałania globalnym zagroŜeniom dla środowiska przyrodniczego17. 
Gminy inwestujące w elektrownie wiatrowe, to gminy nie tylko bogatsze, ale takŜe 
znaczniej bardziej ekologiczne. 

Są w Polsce samorządy, które nie tylko widzą potencjał w odnawialnych źródłach 
energii, ale potrafią zainteresować wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii  
swoich mieszkańców. Według Związku Powiatów Polskich w 2010 r. najbardziej 
ekologicznymi powiatami okazały się powiat słupski i iławski, a najlepsza spośród gmin 
wiejskich – gmina Kobylnica oraz niejednokrotnie nagradzana za proekologiczne  
działania Szczawnica, która jako kurort uzdrowiskowy wie, Ŝe w zakresie ochrony 
środowiska ciąŜą na niej szczególne obowiązki. 

W 2008 r. japońska spółka Mitsui & J. Power otworzyła na terenie gminy Kobylnica 
jedną z największych w Polsce farm wiatrowych (zdj. 5). Kobylnica to gmina wiejska, 
połoŜona w północno-zachodniej części województwa pomorskiego w bezpośrednim 
sąsiedztwie Słupska. Pomiędzy miejscowościami: Zajączkowo – Widzino – Kończewo  
– Łosino stanęły 24 siłownie wiatrowe. W efekcie inwestycja przyniosła moc  
energetyczną 48 MW pozyskanych ze źródeł odnawialnych. W 2010 r. prace rozpoczęła  
                                                           
16  Ibidem. 
17  M. DraŜba, Odnawialne źródła energii oraz formy ich wykorzystania, op. cit. 
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Zdj. 5. Farma wiatrowa na terenie  
gminy Kobylnica 

Źródło: http://www.energiaidom.pl/slonce-i-
wiatr-w-kobylnicy-wiedza-skad-czerpac-

energie 

takŜe spółka Agro Wind Kończewo, naleŜąca do firmy Hydrocontracting z Wiednia.  
W trakcie budowy są kolejne 22 elektrownie wiatrowe. Docelowo na terenie gminy ma 
powstać 88 siłowni wiatrowych, równieŜ dzięki inwestorom z Austrii oraz Hiszpanii. 

To doskonały przykład proekologicznej gminy. Tutejszy samorząd nie ogranicza  
się do jednego sposobu na pozyskanie ekologicznej energii. W Kobylnicy inwestuje się  
w kolektory, wiatraki, a takŜe termomodernizację. Gmina Kobylnica jest członkiem – 
załoŜycielem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, którego celem jest 
wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję oraz wykorzystywanie 
energii ze źródeł odnawialnych. 

W ramach strategii ekoenergetycznej gminy, wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Gmina 2010” realizowany jest projekt pn.: „Program 
wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica”, w ramach którego planuje 
się wyposaŜyć w instalacje solarne, zasilające w energię potrzebną do przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej: obiekty uŜyteczności publicznej, jednorodzinne budynki 

mieszkalne oraz budynki komunalno- 
-mieszkalne18. Ponadto, w ramach opcji 
przewidziano inwestycję w system solarny 
zawierający kompaktową pompę ciepła, 
dającą moŜliwość wspomagania przez 
projektowane instalacje takŜe układu 
wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynków 
jednorodzinnych, a przede wszystkim 
pokrycia ze źródeł odnawialnych pełnego 
zapotrzebowania energii dla przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej. W efekcie realizacji 
powyŜszych przedsięwzięć znacznie obniŜy 

się stopień korzystania z konwencjonalnych źródeł energii, stanowiących zasoby 
nieodnawialne środowiska, a których spalanie jest źródłem emisji substancji szkodliwych. 

W trakcie realizacji jest takŜe projekt pn. „Termomodernizacja obiektów uŜyteczności 
publicznej w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach w Gminie Kobylnica”, 
który dotyczy wykonania termomodernizacji wraz z remontem instalacji centralnego 
ogrzewania ośrodków zdrowia w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach oraz w Zespole 
Szkół Samorządowych w Sycewicach i Szkole Podstawowej w Słonowicach. Dodatkowo 
w szkołach zaprojektowano pompy ciepła powietrze–woda, w układzie grzania ciepłej 
wody. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, wzrost 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  
do powietrza19. 

Pozytywnym przykładem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarce 
komunalnej jest wspomniana juŜ gmina Szczawnica, w której zamontowano 1800 szt. 
kolektorów u indywidualnych odbiorców, o łącznej powierzchni absorpcji ok. 3600 m2  
i mocy ok. 2700 kW. Szczawnica postawiła przede wszystkim na wykorzystanie energii 

                                                           
18  http://www.energiaidom.pl/slonce-i-wiatr-w-kobylnicy-wiedza-skad-czerpac-energie (27.07.2011) 
19  Ibidem. 
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słonecznej, sięgając nie po środki unijne, a po środki krajowe20. Przedsięwzięcie spotkało 
się z olbrzymim zainteresowaniem społeczeństwa Szczawnicy, a do załoŜonego celu 
organizacji tego przedsięwzięcia Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO 
Szczawnica” przystąpiło ponad 400 osób. Jako pierwszy na wniosek Szczawnicy 
pozytywnie odpowiedział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który przyznał na to przedsięwzięcie poŜyczkę w wysokości 3 473 000 zł 
oprocentowaną w skali 4% z moŜliwością jej umorzenia w wysokości 35%. NajdłuŜej na 
decyzję władze samorządowe Szczawnicy oczekiwały od Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale opłaciło się, poniewaŜ Szczawnica 
znalazła się na liście rankingowej, na której umieszczono projekt o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w wysokości 50% jego wartości na kwotę 4 217 000 zł21. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdj. 6. Przykład zastosowania kolektorów w Szczawnicy 
Źródło: www.tvp.pl – EKO Szczawnica 

 
Inwestycja pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta 
Szczawnica z uŜyciem instalacji solarnych” objęła zakup i montaŜ kompletnych systemów 
solarnych. Całość przedsięwzięcia zamknęła się w kwocie 8 400 000 zł. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe nie wszystkie samorządy gminne w Polsce są tak sprawne  
w tego rodzaju działaniach, zwłaszcza w zakresie instalowania elektrowni wiatrowych  
na swoim terenie przez firmy zagraniczne. Okazuje się bowiem, Ŝe inwestycje 
zagranicznych przedsiębiorców wymagają pozwoleń od MSWiA, a często takŜe ministra 
rolnictwa. Wszystko w oparciu o ustawę sprzed kilkudziesięciu lat. Ponadto, często 
absurdalne przepisy hamują rozwój OZE w naszym kraju. Pierwsza przeszkoda to 
absurdalne opłaty za odrolnienie gruntów. ZaleŜą one od powierzchni dróg dojazdowych  
i placów. NaleŜności nalicza się jednak takŜe wtedy, jeśli powstały one wyłącznie  
na potrzeby budowy. Zupełnie niejasne są teŜ procedury naliczania podatku od 
nieruchomości. Inwestor nie moŜe policzyć, jakie będą faktyczne koszty budowy farmy 

                                                           
20  http://www.energiaidom.pl/szczawnica-kurort-ktory-postawil-na-kolektory (11.07.2011) 
21  Ibidem. 
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wiatrowej22. Samorządy walczą o przepisy, które umoŜliwi ą ściąganie od inwestorów 
większych podatków. Do tej pory podatek naliczano jedynie od wartości fundamentu  
i masztu. Elektrownie wiatrowe nie są inwestycjami celu publicznego, a co za tym idzie, 
rady gminy muszą przeprowadzać plany zagospodarowania od podstaw. A to trwa po 
prostu zbyt długo. 

Dobrym przykładem ekologicznego działania jest inicjatywa władz samorządowych 
Stalowej Woli, polegająca na planowanej produkcji taniej energii pochodzącej z alg. 
Hodowla glonów, dzięki którym moŜliwa będzie, m.in. produkcja biomasy, zajmie 
powierzchnię około 10 ha23. Miasto planuje inwestycje wspólnie ze Spółką Tauron oraz 
stalowowolską elektrownią. Samorządowcy w ramach przedsięwzięcia wniosą grunt, 
natomiast współinwestorzy zajmą się całym procesem technologicznym hodowli glonów. 
Produkcja energii z alg, które Ŝywią się głównie dwutlenkiem węgla, jest nowoczesną 
technologią opracowaną przez kanadyjskich naukowców. Jeśli inwestycja dojdzie do 
skutku, zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób, a Wydział InŜynierii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego wzbogaci się o bardzo ciekawe zaplecze naukowe. Koszt 
projektu szacowany jest na około 60 mln zł. 

4. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.  
– inwestycje w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł 
Inwestycje podjęte przez Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.  

z siedzibą w Sanoku, w imieniu Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, odgrywają 
istotną rolę w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł, jakimi są: energia wody, 
energia słoneczna czy energia wiatru. W grudniu 2010 r. rozpoczęto realizację kolejnego 
projektu, który jest kontynuacją poprzednich. Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł 
energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim” – jest współfinansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego24. 

Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Koszt realizacji zadania wynosi 624,094 EUR, a poziom 
dofinansowania nie przekroczy 70% całkowitego, kwalifikowanego kosztu realizacji 
projektu. 

Realizacja projektu obejmuje kilka obiektów: 
� Schronisko-Bacówka „KREMENAROS” w Ustrzykach Górnych – montaŜ 95 m² 

kolektorów słonecznych; 
� Schronisko w Komańczy – montaŜ 72 m² kolektorów słonecznych; 
� Schronisko-Bacówka „POD HONEM” w Cisnej – montaŜ 54 m² kolektorów 

słonecznych; 
� Dom Wypoczynkowy w Wetlinie – montaŜ 140 m² kolektorów słonecznych; 
� Hotel Górski w Wetlinie – montaŜ 27 m² kolektorów słonecznych; 
� Hotel Górski i Camping nr 150 w Ustrzykach Górnych – montaŜ 27 m² kolektorów 

słonecznych; 

                                                           
22  http://www.energiaidom.pl/gminy-nie-chca-inwestowac-w-odnawialne-zrodla-energii (20.07.2011) 
23  E. Rutkowski, Stalowa Wola inwestuje w alternatywne źródła energii, na podstawie: http://www.eko-

samorzadowiec.pl/pl/ekologia/aktualnosci/kraj/1083.html (27.07.2011) 
24  www.bieszczadypttk.pl/index.../inwestycje-w-obiektach.raw?... (31.07.2011) 
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Zdj. 7. Schronisko-Bacówka „JAWORZEC” w 
Jaworcu w trakcie montaŜu instalacji solarnych 

Źródło: S. Siwak 

� Instalacja pompy ciepła o mocy ok. 120 kW zapewniającej ciepło do celów c.o.  
i c.c.w. oraz rurociągu glikolowego; 

� Schronisko-Bacówka „JAWORZEC” w Jaworcu – montaŜ 54 m² kolektorów 
słonecznych (zdj. 7); 

� Instalacja hybrydowej elektrowni z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi25. 

Zakończenie projektu planowane jest pod koniec marca 2011 r. PTTK, jako właściciel 
obiektów, oprócz spełnienia wymagań ekologicznych wynikających z prowadzenia 
schronisk, czerpie równieŜ nieco większe 
poŜytki i w ten sposób wszystkie ogniwa 
realizujące inwestycje, eksploatujące 
współfinansujące osiągają swe efekty. 
Instytucje współfinansujące te zadania, 
oprócz efektów ekologicznych, uzyskują 
dodatkowo efekt promocyjny, gdyŜ obiekty 
PTTK zlokalizowane w atrakcyjnych 
miejscach są doskonałymi elementami 
promocji, wszak korzystają z ich usług 
setki, a niejednokrotnie tysiące turystów. 

W Schronisku-Bacówce „Jaworzec”  
w Jaworcu oprócz kolektorów słonecznych 
zainstalowano równieŜ hybrydową 
elektrownię z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi. 
Instalacja daje prąd dla całego obiektu. 

5. Działania proekologiczne w usługach hotelarskich w świetle badań 
Współczesny turysta Ŝąda wyŜszego standardu pod kaŜdym względem – jakości 

środowiska naturalnego, bazy noclegowo-gastronomicznej i innych usług. Coraz większą 
uwagę zwraca równieŜ na to, czy dany obiekt noclegowy jest przyjazny dla środowiska 
oraz lokalnej społeczności oraz czy kierownictwo wdraŜa działania proekologiczne. 

Zdaniem P. Bohdanowicz26 aktualnie moŜna zapoznać się tylko z dwoma 
kompleksowo przygotowanymi opracowaniami z zakresu tematyki działań 
proekologicznych w sektorze hotelarskim. Są to: Analiza zatytułowana European Hotel’s 
Implementation of Environmental Policies i opublikowana w lipcowej edycji Hospitality 
Directions – Europe Edition w roku 2001 przez Pricewaterhouse Coopers oraz studium 
1999 Worldwide Hotel Industry Study przygotowane i opublikowane przez Horwath 
International wraz ze Smith Travel Research. Pierwsze studium zawiera informacje  
z wiodących firm hotelowych w Europie posiadających około 10% wszystkich pokoi 
hotelowych na rynku. Drugie opracowanie ma bardziej globalny zasięg i zawiera dane  
z ponad 3000 hoteli. Niestety, Ŝadna z tych publikacji nie jest dostępna dla przeciętnego 
czytelnika. Studium opracowane przez Horwath International i Smith Travel Research  
jest zarezerwowane jedynie dla członków Międzynarodowego Zrzeszenia Hoteli  

                                                           
25  Ibidem. 
26  P. Bohdanowicz, Hotele a środowisko – przykład Szwecji, Polski i Chorwacji, op. cit. 
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i Restauracji (International Hotel and Restaurant Association), zaś cena drugiego artykułu 
jest dość wysoka jak na polskie realia (USD 100). 

PoniŜej przedstawiono wyniki badań obejmujących sektor hotelowy w Szwecji, Polsce 
i Chorwacji. W krajach tych środowisko i problemy związane z jego zanieczyszczeniem 
oraz koniecznością ochrony miały róŜną wartość priorytetową, a w konsekwencji 
społeczeństwa tych krajów reprezentują odmienny poziom świadomości ekologicznej. 
Dane te zostały zebrane w czasie przygotowywania pracy doktorskiej na Królewskim 
Instytucie Technicznym w Sztokholmie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Gdańskim i zostały 
częściowo opublikowane w pracy licencjackiej zatytułowanej: „A Study of Environmental 
Impacts, Environmental Awareness and Pro-Ecological Initiatives in the Hotel Industry”. 

W celu udowodnienia powyŜszej tezy autorka przeprowadziła ankietę wśród 
przedstawicieli hotelarstwa w Szwecji, Polsce i Chorwacji. W przypadku dwóch 
pierwszych krajów ankietę rozesłano pocztą elektroniczną, zaś w Chorwacji grupa 
studentów osobiście rozprowadzała i zbierała ankiety. Ankiety rozesłano do 1923 hoteli,  
w tym 946 w Szwecji (całkowita liczba hoteli to 1550), 942 w Polsce (966), oraz  
35 na terenie Chorwacji (410). Liczby te reprezentują odpowiednio 61%, 97,5% oraz 
27,1% hoteli obecnych w danym regionie. Otrzymano trzysta siedemdziesiąt dziewięć 
(379) wypełnionych kwestionariuszy, co daje rzeczywistą stawkę odpowiedzi wynoszącą 
25,52% dla Szwecji (225 formularzy), 16,51% dla Polski (124 formularzy), oraz 85,71% 
dla Chorwacji (30 formularzy). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe liczebność ankiet dla hoteli  
w Szwecji, a zwłaszcza Chorwacji, jest mała i nie reprezentuje sytuacji w całej populacji. 

Pozytywną oznaką zmian jest fakt, iŜ większość respondentów, 81,5% w Polsce, 
82,7% w Szwecji i aŜ 100% w Chorwacji ufa, iŜ ochrona środowiska jest kluczowym 
aspektem dobrobytu i dalszego rozwoju przemysłu turystycznego. Większość 
respondentów była zdania, iŜ hotele mają znaczący bądź bardzo istotny wpływ na 
środowisko, co jest w zgodzie z wcześniejszymi badaniami oraz opiniami panującymi w 
środowisku naukowym. W podobnym badaniu przeprowadzonym w Guernsey na 
Wyspach Kanału w połowie lat dziewięćdziesiątych przez Stabler’a i Goodall’a tylko 38% 
respondentów przyznało, Ŝe wpływ sektora zakwaterowania oraz turystyki na problemy 
środowiska jest średni do znaczącego27. 

Ze względu na wielkość i obecność na całym świecie, przemysł hotelarski posiada 
znaczący potencjał do promowania i popierania idei odpowiedzialności zbiorowej 
(corporate responsibility). Dlatego teŜ zachęcające jest, iŜ dominująca większość hotelarzy 
wyraziła zainteresowanie sprawami środowiska. Zasięg odpowiedzi pozytywnych 
obejmował 82,3% reprezentantów z Polski, 94,7% ze Szwecji i, ponownie, aŜ 100%  
z Chorwacji. 

Przedstawiciele sektora hotelowego z terenu Szwecji nie tylko deklarują wysokie 
zainteresowanie sprawami środowiska; wiedza na temat inicjatyw proekologicznych  
w hotelach jest równieŜ najczęściej deklarowana (66,2% odpowiedzi pozytywnych, 
włączając 60,4% wymieniających róŜne dostępne metody). Reprezentanci Chorwacji 
lokują się na drugim miejscu (odpowiednio 63,3% i 60% ankietowanych), a hotelarze  
z Polski są zaraz za nimi (odpowiednio 56,5% i 43,5%). NaleŜy jednak nadmienić, iŜ 

                                                           
27  Ibidem. 
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sprawą poruszaną przez wielu ankietowanych był koszt niezbędny do bycia bardziej 
odpowiedzialnym, „zielonym obiektem”. Wielu z hotelarzy uwaŜa, iŜ droga do 
ekorozwoju jest zbyt kosztowna, aby się jej podejmować, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, niestabilnych i ryzykownych ekonomicznie. Ponadto, brak jest instytucji 
oferujących pomoc finansową bezpośrednio branŜy hotelowej, a procedury pozyskiwania 
środków z innych źródeł (np. inicjatywy Unii Europejskiej) są uwaŜane za zbyt 
skomplikowane. 

Pozytywnym aspektem jest, iŜ pomimo istniejących barier, większość hotelarzy 
deklaruje zaangaŜowanie w działania proekologiczne (50% w Chorwacji, 84,7% w Polsce, 
i 93,3% w Szwecji). Szacuje się, iŜ aŜ trzy czwarte negatywnego działania hoteli  
na środowisko moŜna przypisać nadmiernej konsumpcji artykułów uŜytkowych (i w 
konsekwencji produkcji odpadów), jak równieŜ wykorzystywaniu energii i wody. 
Logicznie, są to równieŜ dziedziny najczęściej objęte działaniami proekologicznymi. 
Ogólnie ponad 77% ankietowanych z Polski i Szwecji oraz jedynie 26% z Chorwacji, 
deklaruje działania w kierunku oszczędności energii i wody, jak równieŜ bardziej 
odpowiedzialnego zarządzania odpadami. 

Reprezentanci Szwecji ukazują najwyŜszy stopień zaangaŜowania we wszelkie 
inicjatywy prośrodowiskowe, podczas gdy takowe rozwiązania są minimalnie stosowane  
w Chorwacji. Ankietowani hotelarze zostali równieŜ zapytani o najbardziej 
prawdopodobne (w siedmiostopniowej skali Likerta, 7 – cechy najwaŜniejsze, 1 – najmniej 
istotne) bodźce zachęcające ich do podjęcia działań proekologicznych. 

MoŜliwość obniŜenia kosztów operacyjnych hotelu jest dla hotelarzy z Polski 
zdecydowanie najwaŜniejszym czynnikiem, nie jest to aŜ tak oczywiste w przypadku 
hotelarzy ze Szwecji i Chorwacji (średnia równa 5,82 w porównaniu z 5,1 dla Chorwacji  
i 5,04 dla Szwecji). Otrzymany wynik jest zgodny z wnioskami pochodzącymi z badania  
w Guernsey. Dla hotelarzy z Chorwacji chęć poprawienia wizerunku hotelu plasuje się  
na pierwszej pozycji. Wymagania klientów są na drugim miejscu według przedstawicieli 
hotelarstwa w Polsce i Szwecji, zaś dla Chorwatów jest to chęć ograniczenia ujemnych 
wpływów działalności hotelu na środowisko. Wysoka pozycja pierwszego czynnika  
jest całkowicie zrozumiała, zwaŜywszy na fakt, iŜ hotelarstwo naleŜy do sektora usług. 

Niska pozycja dodatkowego atutu marketingowego w postaci „zielonego” hotelu  
moŜe być łatwo wytłumaczona niemalŜe całkowitym brakiem zainteresowania ze strony 
klientów. W sytuacji, gdy goście nie zwracają uwagi na zaangaŜowanie w sprawy 
środowiska eksponowane przez hotel, zdecydowanie nie jest to skuteczny atut 
marketingowy. JednakŜe istnieją na całym świecie przykłady hoteli zaprzeczające tej tezie, 
takie jak Centrum Konferencyjne Sånga Säby w Szwecji oraz skandynawska sieć hoteli 
Scandic. Istnieje równieŜ przekonanie, Ŝe w przyszłości klienci będą poświęcać więcej 
uwagi w zakresie wybieranego hotelu wobec środowiska. 

Szwedzcy hotelarze przejawiają wysoki poziom świadomości ekologicznej, posiadają 
rozległą wiedzę dotyczącą spraw związanych z ochroną środowiska i mają mocno 
ugruntowane inicjatywy proekologiczne. Polscy hotelarze są natomiast na etapie 
rozpoznawania roli walorów środowiska przyrodniczego i ich ochrony oraz inicjowania 
działań proekologicznych. JednakŜe, z uwagi na względnie niski poziom edukacji i 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, większość z podejmowanych inicjatyw stanowią 
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działania szybko przynoszące zyski lub te wymagane przez prawo. MoŜna pokusić się  
o komentarz, iŜ działania te są inicjowane z powodów ekonomicznych, a zdarza się, Ŝe 
część z nich ma przy okazji równieŜ pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

Hotelarze z Chorwacji ukazują wysoki poziom wiedzy na temat środowiska, jak 
równieŜ zainteresowanie jego problemami. Z drugiej jednak strony nic się prawie nie  
robi, aby teorię zamienić w praktykę. Sytuację taką moŜna tłumaczyć faktem, iŜ przemysł 
turystyczny na terenie Chorwacji dopiero się rozwija i ugruntowuje swoją pozycję  
po latach niepewnej sytuacji politycznej w kraju. Przewiduje się, iŜ po zakończeniu 
prywatyzacji sektora hotelowego w Chorwacji działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska naturalnego ulegną intensyfikacji. 

Wyniki badania potwierdziły, iŜ moŜliwość znacznego obniŜenia kosztów 
operacyjnych hotelu wraz z wyraźnie artykułowanymi Ŝądaniami klientów są czynnikami, 
które mają największą szansę na zmianę postępowania hotelarzy i praktyczne realizowanie 
zasad ekorozwoju. Aby tego dokonać, naleŜy jednak poświęcić większą uwagę edukacji 
ekologicznej i podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród hotelarzy i całego 
społeczeństwa. Biorąc pod uwagę specyficzną funkcję sektora hotelowego w 
społeczeństwie, moŜe on spełnić istotną rolę w przekazywaniu informacji i edukowaniu 
nie tylko społeczeństwa, ale równieŜ innych gałęzi przemysłu. 

Z kolei w innych badaniach przeprowadzonych przez jednego z autorów niniejszego 
opracowania, a dotyczących oceny funkcjonowania wybranych losowo obiektów 
zbiorowego zakwaterowania w województwie podkarpackim (łącznie z częścią 
gastronomiczną), w aspekcie ochrony środowiska oraz ekoinnowacyjności uzyskano mniej 
pozytywne wyniki28. ZbliŜone są one do wcześniej prezentowanych danych odnośnie 
polskich hotelarzy. W badaniach podjęto próbę określenia świadomości ekologicznej 
usługodawców w sektorze usług turystycznych pod względem podejmowania działań 
proekologicznych. W szczególności, ile i jakiego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne 
zostały juŜ wcielone w funkcjonowanie konkretnych obiektów, a takŜe, jakie bodźce 
skłoniłyby zarządzających tymi obiektami do poszerzenia swojej działalności na rzecz 
ochrony środowiska i konkurencyjności. 

ZałoŜono, Ŝe świadomość ekologiczna właścicieli i zarządzających obiektami 
noclegowo-gastronomicznymi jest niewystarczająca i nie podejmują oni działań 
zmierzających do zmniejszenia problemu degradacji środowiska, głównie ze względów 
ekonomicznych. Ponadto, przyjęto załoŜenie, Ŝe podejmowanie tych działań przebiega 
zbyt wolno, m.in. z uwagi na brak zainteresowania ze strony klientów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe większość osób 
zarządzających bazą noclegową nie zwraca, jak na razie, większej uwagi na działania 
proekologiczne. Istotnym zagadnieniem w funkcjonowaniu obiektu hotelarsko- 
-gastronomicznego oraz bycia konkurencyjnym na rynku jest, m.in. wdraŜanie systemów 
zarządzania jakością (SZJ), w tym systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001).  
W badaniach stwierdzono, Ŝe tylko 7% obiektów posiada wdroŜony SZJ (tylko ISO 9001), 
22% zakładów jest na etapie jego wdraŜania, natomiast aŜ w 71% obiektów  
nie podjęto decyzji o projektowaniu i wdraŜaniu jakiegokolwiek systemu. Nie wszystkie 

                                                           
28  J. Krupa, K. Krupa, Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce [w:] J. Krupa (red.), Innowacyjność  

w turystyce, Wyd. „ProCarpathia”, Rzeszów 2010, s. 30–83. 
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zakłady gastronomiczne posiadają wdroŜony system HACCP, który jest systemem 
obligatoryjnym w usługach Ŝywieniowych – istnieje prawny obowiązek posiadania 
systemu zapewnienia bezpieczeństwa Ŝywności i Ŝywienia. 

W kwestii konkurencyjności, przedsiębiorcy zdają się jeszcze nie zauwaŜać związku 
pomiędzy prowadzeniem proekologicznej działalności i moŜliwością wykorzystania  
tego faktu jako atutu marketingowego. Stwierdzono, iŜ przedsiębiorcy zarządzający 
obiektami, które funkcjonują juŜ od dłuŜszego czasu (20–30 lat), deklarują ciągłą 
modernizację i chęć zmian na lepsze w niedalekiej przyszłości, a liczba podejmowanych 
przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska wzrasta. 

Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna sformułować kilka wniosków, jak: 
� Badani respondenci – zarządzający obiektami zbiorowego zakwaterowania oraz 

obiektami gastronomicznymi w woj. podkarpackim wykazują dość duŜe 
zainteresowanie ochroną środowiska, jednak przewaŜają opinie, Ŝe wpływ ich obiektu 
na środowisko naturalne jest nieznaczny. 

� Większość podejmowanych aktualnie przez właścicieli (lub dzierŜawców) 
przedsięwzięć, mających na celu ograniczenie zuŜycia energii czy teŜ poboru wody, 
wynika głównie ze względów ekonomicznych (oszczędnościowych), a nie ze 
względów proekologicznych. 

� Główną barierą zniechęcającą przedsiębiorców do podejmowania działań mających  
na celu ochronę środowiska są wysokie koszty związane z modernizacją czy teŜ 
rozbudową obiektów (np. pod własną oczyszczalnię ścieków czy budowę  
elektrowni wiatrowej). Budowa małej elektrowni wodnej w zasadzie niebrana jest pod 
uwagę, ze względu na uwarunkowania przestrzenne oraz administracyjno- 
-prawne i ekonomiczne. 

� Pomimo iŜ wielu hotelarzy chętnie poprawiłoby wizerunek swojego obiektu poprzez 
działalność proekologiczną, to jednak nie widzą oni potrzeby, aby w ten sposób 
zwiększyć swoją atrakcyjność pod względem marketingowym. Wynika to równieŜ  
z faktu, Ŝe turyści korzystający z usług hoteli i obiektów gastronomicznych nie Ŝądają 
od właścicieli zmiany stosowanych obecnie praktyk. 

Nasuwa się równieŜ wniosek, Ŝe konieczne jest proekologiczne uświadamianie nie 
tylko zarządzających obiektami zbiorowego zakwaterowania i gastronomii, ale równieŜ 
klientów-turystów korzystających z tego rodzaju usług. 

6. Podsumowanie 
W turystyce zaczęły pojawiać się nowe trendy, a takŜe świadomość ekologiczna 

samych podróŜujących znacznie się pogłębiła. Pojawiło się wiele alternatywnych form 
ruchu turystycznego, stawiających wymagania co do ekologicznych cech oferowanego 
produktu turystycznego. To wymusiło na przedsiębiorcach określone zachowania 
proekologiczne. Ponadto, w związku z regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi 
emisji dwutlenku węgla, Polska, jako kraj szczególnie uzaleŜniony od paliw kopalnych, 
powinna szukać  rozwiązań  alternatywnych. Rozwój fotowoltaiki i instalacji solarnych 

pozwoli uniknąć  zakupu drogich zezwoleń  na emisję CO2. Wpłynie takŜe na krajową  i 
lokalną  gospodarkę  pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Rząd 
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polski powinien wesprzeć  odnawialne źródła energii, likwidując zbędne bariery 
administracyjne, upraszczając procedury prawne, a przede wszystkim uwzględniając 
odnawialne źródła energii  w planowaniu strategicznym polskiej polityki energetycznej  
do 2030 r.29. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe początkowe etapy minimalizacji kosztów w obiektach 
turystycznych, np. w hotelu, w wyniku wprowadzania rozwiązań związanych z szeroko 
rozumianą ochroną środowiska, nie wymagają duŜych inwestycji. Mogą być one osiągane 
prostymi sposobami, które jak dotychczas w wielu polskich hotelach nie są stosowane30. 
Wiele rozwiązań proekologicznych, a zarazem energooszczędnych moŜe być w obiektach 
hotelarskich wdroŜonych natychmiast, bez dodatkowych kosztów lub z małym udziałem 
nakładów finansowych31. 

W związku z powyŜszą sytuacją wyniki przedstawionych tu badań mają szanse okazać 
się przydatne dla krajowych oraz regionalnych organizacji hotelowych lub turystycznych, 
jak równieŜ firm hotelowych i pojedynczych przedsiębiorstw, które chciałyby 
doprowadzić do stworzenia bardziej odpowiedzialnego i „zielonego” sektora hotelowego. 
Bazując na przedstawionych badaniach, moŜna określić dziedziny koniecznych akcji  
oraz wyszczególnić konieczne załoŜenia polityki, a takŜe kampanie i inicjatywy, które 
naleŜy wdroŜyć do sektora. 
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