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11. Ekologiczny wymiar CSR
w działalności przedsiębiorstw turystycznych
w opinii przedstawicieli administracji
obszarów chronionych
Sylwia Graja-Zwolińska, Magdalena Maćkowiak

Wstęp
Chęć osiągnięcia zysku to najczęściej podstawowy cel działania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i branży, którą reprezentuje. Jednak wysoki stopień złożoności, nieprzewidywalności i zmienności współczesnego otoczenia gospodarczego
powoduje, że bardzo ważny jest także sposób, w jaki te cele są osiągane. Jedna z koncepcji branych pod uwagę przez przedsiębiorstwa uwzględniające w swojej działalności interesy różnych grup to społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo,
które w sposób świadomy i zaplanowany podejmuje działania odpowiedzialne społecznie, zyskuje zaufanie i poparcie nie tylko swoich pracowników, ale także klientów, dostawców i społeczności lokalnej, co może stać się istotnym czynnikiem jego
rozwoju i wzrostu konkurencyjności.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za podejmowane działania
biznesowe ma znaczenie także w turystyce. Jak podkreśla Goodwin1, turystyka odpowiedzialna nie jest odrębną, izolowaną formą, ale przenika się ze wszystkim formami
aktywności człowieka i ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami i postawami
ludzi. Dotyczy to w szczególny sposób podmiotów funkcjonujących na obszarach
chronionych. Tereny te bowiem, ze względu na swoje wyjątkowe zasoby i związany
z nimi sposób gospodarowania, stanowią dla biznesu specyficzną i zarazem wymagającą grupę interesariuszy.
Opracowanie ma charakter przyczynkowy. Jego celem była diagnoza proekologicznych działań przedsiębiorstw turystycznych w percepcji pracowników parków
narodowych i krajobrazowych. Oprócz części teoretycznej tekst zawiera wyniki badań
sondażowych zrealizowanych wśród pracowników administracji parków narodowych i krajobrazowych, jako tych odpowiedzialnych za koegzystencję funkcji ekologicznej z turystyczną.
1

H. Goodwin, Taking Responsibility for Tourism, Goodfellow Publishers Limited, Oxford 2011.
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Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
i jej realizacja w branży turystycznej
CSR (Corporate Social Responsibility) to stosunkowo kompleksowa koncepcja, ponieważ obejmuje zarówno aspekty środowiska wewnętrznego, jak i relacje z interesariuszami w kontekście społecznym2,3. Zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej CSR jest traktowany jako filozofia biznesu4,5, koncepcja zarządzania6, czynnik
konkurencyjności7,8 i koncepcja dobrowolnego uwzględnienia aspektów społecznych
przez firmę9,10.
W ujęciu definicyjnym społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko11.
CSR można określić także jako działania organizacyjne związane z kontekstem funkcjonowania oraz polityką firmy, uwzględniające oczekiwania interesariuszy w zakresie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym12.
Koncepcja CSR to kompleksowa strategia obejmująca wszystkie aspekty przedsiębiorstw, dlatego organizacje mają możliwość wdrożenia dobrych praktyk w każdym obszarze, niezależnie od branży.
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Dotychczasowe badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w turystyce skupiały się zarówno na sposobach realizacji jej założeń, jak i konsekwencjach
stosowania. Odnosiły się do touroperatorów13,14, zakwaterowania15,16,17,18,19,20 czy funkcjonowania linii lotniczych21,22,23,24.
Mimo licznych analiz trudno jednak określić jeden standardowy model wdrażania założeń społecznej odpowiedzialności w turystyce25. Jak wynika z danych literaturowych, motywacją wpływającą na zainteresowanie przedsiębiorstw CSR może
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być zmniejszenie kosztów zapewniające przewagę konkurencyjną26,27 oraz dążenie
do sprostania społecznym oczekiwaniom w zakresie bycia odpowiedzialnym28,29.
Badania wskazują również na altruistyczne motywy stosowania CSR w turystyce30,31.
Działania społecznie odpowiedzialne w sektorze turystycznym są zróżnicowane,
najczęściej jednak podejmowane są na płaszczyźnie zarządzania środowiskowego,
dialogu społecznego i relacji pracowniczych32,33.

Działania proekologiczne
jako przejaw odpowiedzialności społecznej
przedsiębiorstw turystycznych wobec obszarów chronionych
Wypracowanie równowagi między działaniami prowadzonymi w zakresie ochrony a realizacją przedsięwzięć gospodarczych i społecznych stanowi spore wyzwanie w zarządzaniu obszarami chronionymi zarówno w Polsce, jak i na całym świecie34,35,36.
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Według nowego paradygmatu obszarów chronionych ich zarządzanie powinno
być oparte przede wszystkim na współpracy między różnymi grupami podmiotów37,38,
w której udaje się wypracować zasady współistnienia wartości przyrodniczych, działalności gospodarczej, edukacyjnej i turystycznej39.
Spojrzenie na obszar chroniony w kontekście jego działania jako organizacji
pozwala zastanowić się także, czy i w jaki sposób interesariusze zewnętrzni związani z turystycznym użytkowaniem terenu mogą czuć się odpowiedzialni za jego
funkcjonowanie. Dostrzeżenie interesariuszy w otoczeniu obszaru chronionego jest
więc nie tylko punktem wyjścia do współpracy na zasadach partnerstwa, ale pozwala
także zwrócić uwagę na możliwość realizacji działań społecznie odpowiedzialnych
wobec cennych przyrodniczo obszarów40.
W przypadku obszarów chronionych obok aspektu ekonomicznego i społecznego, które są częścią składową koncepcji społecznej odpowiedzialności, szczególne
znaczenie w działalności przedsiębiorstw należy przypisać aspektowi ekologicznemu,
związanemu z podejmowaniem dobrowolnych działań w odniesieniu do środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwa oprócz odpowiedzialności za produkt i pracowników zobowiązane są ponosić odpowiedzialność za skutki swoich działań wobec
środowiska41.
Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstwa to zestaw działań proekologicznych, za pomocą których dąży się do minimalizacji negatywnego oddziaływania firmy
na środowisko42. Oznacza ona zatem podjęcie szeregu inicjatyw mających na celu
ograniczenie wpływu na środowisko naturalne43.
W przedsiębiorstwach turystycznych ekologiczna odpowiedzialność biznesu
może być rozumiana jako dążenie do pokrycia środowiskowych skutków działalności poprzez eliminację odpadów i emisji zanieczyszczeń, maksymalizację efektywności
i produktywności zasobów, a także ograniczenie działań, które mogłyby negatywnie
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wpłynąć na korzystanie z zasobów przez przyszłe pokolenia44,45. Dotyczy to nie tylko
działań związanych z oszczędzaniem energii, wody i innych zasobów użytych w procesie kształtowaniem produktu, ale także wprowadzania ocen środowiskowych, raportów z działalności środowiskowej czy aktywnego wspierania programów ekologicznych mających na celu propagowanie ochrony środowiska.
Działania proekologiczne podejmowane w branży turystycznej, niezależnie od specyfiki realizującego je podmiotu, wymagają wielowymiarowego podejścia. Warunkiem skuteczności zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych jest konieczność połączenia ich z edukacją ekologiczną organizatorów turystyki oraz klientów.
Skuteczność oszczędzania wody i energii czy stosowanie doskonale przygotowanego
systemu gromadzenia odpadów uwarunkowane są poziomem świadomości ekologicznej oraz poziomem umiejętności wykorzystania wdrożonych rozwiązań46. Zarządzanie turystyką na obszarach chronionych wymaga współpracy i zaangażowania
ze strony wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za rozwój funkcji turystycznej,
zarówno na płaszczyźnie publicznej, jak i prywatnej.
Zdaniem autorek podstawą jest koegzystencja obu funkcji (ekologicznej i turystycznej) oraz poznanie i monitorowanie potrzeb interesariuszy – branżowych podmiotów gospodarczych, turystów, społeczności lokalnych, a także administracji jednostek
objętych ochroną prawną. Takie podejście pozwoli na realizację celów aplikacyjnych,
jak również wypracowanie modelu rozwoju funkcji turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych.

Metodyka badań
Autorki opracowania przeprowadziły badania ankietowe wśród przedstawicieli administracji obszarów chronionych – parków narodowych i krajobrazowych. Kwestionariusz ankiety składał się z czterech pytań typu zamkniętego, jednego pytania
otwartego umożliwiającego wyrażenie opinii w zakresie analizowanej problematyki
oraz metryczki. W narzędziu tym zastosowano zbalansowaną skalę ocen.
Badania skierowano do administracji wszystkich polskich parków narodowych
i krajobrazowych w marcu 2020 roku. Uzyskano 51 wypełnionych kwestionariuszy
– 23 z parków narodowych i 28 z parków krajobrazowych.
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Ankietowani to osoby z wieloletnim stażem pracy w administracji obszarów chronionych – aż 29 respondentów posiadało ponad 10-letnie doświadczenie, kolejne 15
osób pracowało w przedziale czasowym od dwóch do pięciu lat, trzy osoby wskazały
na staż od sześciu do 10 lat, a jedynie czterech badanych wykazało się doświadczeniem
krótszym niż dwa lata.
Zdecydowana większość respondentów (48) posiadała wykształcenie wyższe, zaledwie trzy osoby były z wykształceniem średnim. Analizując rozkład płci, ustalono,
że 28 ankietowanych stanowiły kobiety, a 23 mężczyźni.

Wyniki badań
W pierwszym etapie badań zweryfikowano opinie przedstawicieli administracji na temat
znaczenia poszczególnych działań proekologicznych podmiotów turystycznych realizujących swoją działalność na obszarach chronionych lub w ich otulinie (rys. 11.1).

Rysunek 11.1. Znaczenie działań proekologicznych podmiotów prowadzących działalność tury-

styczną na obszarach chronionych lub w otulinie w opinii przedstawicieli administracji

Legenda: A – racjonalne gospodarowanie wodą; B – racjonalne gospodarowanie energią; C – racjonalne
gospodarowanie odpadami i ich segregacja; D – ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów; E – wdrażanie nowych ekotechnologii; F – edukacja ekologiczna personelu; G – edukacja
ekologiczna klientów; H – edukacja ekologiczna kontrahentów; I – wybór kontrahentów uwzględniających
ochronę środowiska w swojej działalności; J – udział podmiotu w konkretnych zabiegach ochronnych;
K – współpraca z administracją obszaru chronionego w zakresie tworzenia oferty turystycznej; L – przestrzeganie obowiązujących zasad użytkowania obszaru chronionego; Ł – wspieranie materialne zadań
ochronnych realizowanych na obszarze objętym ochroną prawną lub w jego otulinie.
ŹRÓDŁO: opracowanie własne.
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Rysunek 11.2. Realizacja działań proekologicznych przez podmioty turystyczne działające na obsza-

rze chronionym lub w jego otulinie w opinii przedstawicieli administracji

Legenda: patrz: rysunek 11.1.
ŹRÓDŁO: opracowanie własne.

Rysunek 11.3. Czynniki ograniczające wdrażanie działań proekologicznych przez podmioty tury-

styczne funkcjonujące na obszarach chronionych i w ich otulinie w opinii badanych

Legenda: A – obowiązujące przepisy prawne; B – wysokość i egzekwowanie kar za działalność szkodzącą
środowisku; C – poziom wiedzy i świadomości ekologicznej przedsiębiorców; D – poziom wiedzy i świadomości ekologicznej pracowników; E – poziom wiedzy i świadomości ekologicznej klientów; F – poziom
wiedzy i świadomości ekologicznej kontrahentów; G – nakłady finansowe ponoszone na działalność
proekologiczną; H – dostępność informacji na temat możliwości wdrażania działań proekologicznych;
I – konkurencja; J – komunikacja z administracją obszaru chronionego.
ŹRÓDŁO: opracowanie własne.
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Respondenci za bardzo istotne uznali:

yy racjonalne gospodarowanie odpadami i ich segregację (47 spośród wszystkich

51 badanych),
yy przestrzeganie obowiązujących zasad użytkowania obszarów chronionych (41 ankietowanych),
yy racjonalne gospodarowanie wodą (40 respondentów),
yy racjonalne gospodarowanie energią (34 badanych).
W kontekście prowadzonej działalności gospodarczej za istotne uznano także
wdrażanie ekotechnologii (35 badanych) oraz materialne wsparcie zadań ochronnych
realizowanych w obrębie obszaru przyrodniczo cennego (30).
Biorąc pod uwagę wartość przyrodniczą obszarów objętych ochroną prawną
oraz ich funkcję ekologiczną, istotna jest synchronizacja działań zalecanych z wdrażanymi. Tymczasem odpowiedzi respondentów udzielone na kolejne pytanie, dotyczące proekologicznych inicjatyw realizowanych przez podmioty w obrębie ich jednostek, pokazały wiele rozbieżnych opinii, co jest m.in. konsekwencją odniesienia
tej aktywności do różnej rangi obszaru chronionego (park narodowy i park krajobrazowy) oraz różnego stopnia zaangażowania lokalnych samorządów w politykę
prośrodowiskową.
Należy podkreślić, iż ta kwestia uwypukliła także zróżnicowanie poziomu wiedzy przedstawicieli administracji na wielu płaszczyznach polityki proekologicznej
prowadzonej przez podmioty turystyczne funkcjonujące na tych wyjątkowych terenach (rys. 11.2).
Respondenci w największym stopniu mieli problem z wyrażeniem swojej opinii
na temat racjonalnego gospodarowania energią (32 spośród 51 badanych), wyboru
kontrahentów (28 ankietowanych) oraz w kwestii ograniczenia emisji dwutlenku węgla
i innych szkodliwych gazów (27 osób). Taki rozkład odpowiedzi, zdaniem autorek,
jest konsekwencją ograniczonej komunikacji między przedsiębiorcami a administracją obszaru chronionego, jak również nadal niewystarczającego zaangażowania sektora turystycznego w budowanie postaw prośrodowiskowych wspólnie z jednostką
ochrony przyrody. Tezę tę potwierdziły rozbieżne opinie badanych na temat stopnia
zaawansowania poszczególnych działań. Warto przeanalizować choćby fakt gospodarowania odpadami – 13 badanych uznało je za zaawansowane, natomiast w opozycji stanęło aż 19, określając je mianem słabo zaawansowanych, podczas gdy aż 16
nie potrafiło wyrazić swojej opinii.
Podobny dysonans można dostrzec w kwestii przestrzegania zasad udostępniania
obszaru chronionego. Należy przy tym nadmienić, iż nie zaobserwowano związku
między poziomem posiadanej wiedzy a kategorią obszaru chronionego, na terenie
którego ankietowany pracuje.
Interesujących danych dostarczyły także odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników ograniczających wdrażanie proekologicznych rozwiązań na obszarach chronionych przez działające na tym terenie podmioty turystyczne (rys. 11.3).
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Zdaniem respondentów za destymulanty należy uznać: poziom wiedzy i świadomości ekologicznej zarówno przedsiębiorców (27 z 51 badanych wybrało taką odpowiedź), jak i pracowników (21 ankietowanych) oraz niezbędne nakłady finansowe
(24 respondentów). Interesujący jest fakt, iż badani z grupy czynników hamujących jednoznacznie wykluczyli obowiązujące przepisy prawne (takie zdanie wyraziło 32 spośród 51 ankietowanych), jak również wysokość i egzekwowanie kar za działalność
szkodzącą środowisku (23 badanych).
Kwestia oceny poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej zarówno klientów,
jak i kontrahentów była dużo bardziej zróżnicowana, co może być konsekwencją nieznajomości danej grupy (jak w przypadku kontrahentów) lub braku powtarzalnych
badań dla danego obszaru.
Generatorem działań proekologicznych jest niewątpliwie motywacja przedsiębiorcy.
W przypadku aktywności gospodarczej podejmowanej na obszarach objętych ochroną
prawną powinna ona wynikać z troski o zachowanie unikatowych wartości. Tymczasem,
jak wynika z przeprowadzonych przez autorki opracowania badań, to chęć poprawy wizerunku firmy stanowi decydujący motyw działań proekologicznych – 44 z 51 badanych
wyraziło taką opinię (rys. 11.4). Na drugim miejscu wskazywano chęć redukcji kosztów
(36 ankietowanych), a na trzecim – przymus prawny wynikający z przestrzegania obowiązujących przepisów (32 badanych). Natomiast chęć poprawy stanu środowiska jako
motyw wdrażania polityki proekologicznej uplasowała się dopiero na szóstym miejscu.

Rysunek 11.4. Motywy działań proekologicznych podejmowanych przez podmioty turystyczne

funkcjonujące na obszarach chronionych i w otulinie w opinii badanych

Legenda: A – chęć zredukowania kosztów prowadzenia działalności; B – chęć poprawy stanu środowiska
lokalnego; C – chęć poprawy wizerunku firmy; D – chęć obniżenia opłat z tytułu korzystania z zasobów
środowiska; E – chęć poprawy pozycji rynkowej; F – konieczność modernizacji technologii; G – przymus
prawny wynikający z obowiązujących przepisów prawnych; H – naciski lub wymogi stawiane przez klientów lub kontrahentów; I – wymogi stawiane przez instytucje finansowe; J – naciski ze strony mieszkańców/lokalnej społeczności; K – chęć współpracy z administracją obszaru chronionego celem budowania
atrakcyjnej oferty turystycznej.
ŹRÓDŁO: opracowanie własne.
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Warto zwrócić uwagę, iż respondenci mieli problem z wyrażaniem swojej opinii
na temat motywacji dotyczących konieczności wdrażania ekotechnologii, nacisków
ze strony kontrahentów, wymogów stawianych przez instytucje finansowe, jak również motywacji wynikającej z chęci współpracy z administracją obszaru chronionego.
Taki rozkład odpowiedzi wskazuje, że komunikacja między interesariuszami funkcji turystycznej nadal jest niewystarczająca, a w wielu miejscach wręcz słaba, na co
zresztą wskazali sami pracownicy parków, zabierając głos w dyskusji (wypowiadając
się w otwartym pytaniu).

Podsumowanie
Badania sondażowe przeprowadzone wśród jednej z grup interesariuszy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach chronionych pozwoliły na sformułowanie kilku kluczowych spostrzeżeń, które zostaną zweryfikowane podczas dalszych etapów badań
empirycznych. Warto podkreślić, iż respondenci bardzo chętnie wyrażali swoje opinie i umożliwili sprawną realizację badań, co należy uznać za mocną stronę zaplanowanego etapu badawczego.
Przepływ informacji oraz komunikacja między podmiotami turystycznymi a administracjami obszarów chronionych jest w dalszym ciągu niewystarczająca, czego efektem jest brak współpracy przy budowaniu oferty turystycznej opartej na zasobach cennych przyrodniczo, na co zwrócili uwagę respondenci. Przedstawiciele administracji
obszarów chronionych często nie dysponują wiedzą na temat specyfiki działalności
podmiotów na płaszczyźnie gospodarczej, w wyniku czego mają problem z określeniem m.in. motywów wdrażania działań proekologicznych czy czynników je hamujących. Na podkreślenie zasługuje wartość aplikacyjna badań, która wynika z faktu
uwypuklenia potrzeby poszukiwania – być może nowych – kanałów, technik i narzędzi
komunikacji między interesariuszami. Badania przeprowadzone przez autorki w 2019
roku wśród społeczności lokalnej zamieszkującej na obszarze Wielkopolskiego Parku
Narodowego i w jego otulinie ukazały wysoką wartość bezpośrednich relacji, budowanych m.in. w wyniku dyskusji z udziałem zainteresowanych podmiotów.
Respondenci, wyrażając swoje opinie, potwierdzili istotność motywacji ekonomicznej do działań proekologicznych (na co zwrócili uwagę m.in. Knowles, Macmillan, Palmer, Grabowski i Hashimoto47; Stabler i Goodal48). Rozumienie potrzeby realizacji funkcji gospodarczej na obszarach chronionych stanowi ważny krok na drodze
do wzajemnego dialogu. Właściwa percepcja stanowisk, interesów – zarówno społeczno-gospodarczych, jak i ekologicznych – determinuje utrzymanie unikatowych
ekosystemów.

47
48

T. Knowles, S. Macmillan, J. Palmer, P. Grabowski, A. Hashimoto, op. cit.
M. A. J. Stabler, B. Goodal, op. cit.
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W kontekście przytoczonych wyżej stwierdzeń, w opinii autorek, innowacyjne
podejście do edukacji ekologicznej może stanowić płaszczyznę do tworzenia wzajemnych więzi, niezbędnych do budowania społecznej odpowiedzialności za obszary chronione. Jednakże należy zaznaczyć, iż jest to proces długotrwały, wymagający zaangażowania wszystkich pokoleń. Wymaga nieustannej aktywności ze strony różnych
środowisk oraz prowadzenia badań dotyczących efektywności zachodzących procesów
– komunikacji, współpracy i edukacji. Wypracowanie uniwersalnego, powtarzalnego
modelu badań to z kolei istotne zadanie, a zarazem wyzwanie dla środowisk akademickich. Dobrze przygotowane narzędzie empiryczne, opracowane nie tylko przez
teoretyków, ale przede wszystkim przez praktyków, zachęci respondentów do udziału
w badaniach, pozwoli na obserwację dynamiki zmian, jak również na szybkie wdrażanie stosownych rozwiązań w praktyce.
Streszczenie
Turystyka jest branżą, w której kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania biznesowe ma duże znaczenie ze względu na ograniczony często charakter zasobów wykorzystywanych w kształtowaniu produktu turystycznego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi
na ekologiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw turystycznych w kontekście budowania ich relacji z obszarami chronionymi.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorstwa turystyczne, obszary
chronione, branża turystyczna

Summary
The ecological dimension of CSR in the activities of tourist enterprises in the opinion
of administrative representatives of protected areas
Tourism is an industry in which shaping the sense of responsibility for business activities is important, due to the often limited nature of resources used in forming a tourist product. The aim
of the article is to draw attention to the ecological dimension of the social responsibility of tourism enterprises in the context of building their relationship with protected areas.
Key words: corporate social responsibility, tourism enterprises, areas protected, tourist industry
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