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Czym jest CSR?

 …to dobrowolna strategia zarządzania uwzględniająca

społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności

gospodarczej we współpracy z interesariuszami (m.in.

z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami,

społecznością lokalną).



Definicja KE

Definicja CSR, rekomendowana przez Komisję Europejską:

"odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ 

na społeczeństwo"



CSR to…

…sposób w jaki generowany jest zysk



 Konkurencyjność 

europejskiego rynku 

turystycznego jest ściśle 

związana ze zrównoważonym 

rozwojem (KE)

na jakość destynacji turystycznych silny 

wpływ ma środowisko przyrodnicze 

i kulturowe, a także integracja ze 

społecznościami lokalnymi



 minimalizuje negatywne skutki oddziaływania turystyki

na środowisko naturalne i kulturę lokalną

 dąży do generowania zysków i zwiększenia zatrudnienia

w społecznościach lokalnych

 chroni zasoby naturalne lokalnych ekosystemów

Zrównoważona turystyka

 spełnia potrzeby  

turystów oraz 

destynacji, 

jednocześnie chroniąc 

je 

i wspierając możliwości 

ich rozwoju w 

przyszłości



Przykład?



Źródło zdjęć: http://www.hotelstadthalle.at 

pierwszy na świecie 

hotel miejski o 

zerowym bilansie 

energetycznym



 pompy ciepła wód gruntowych, systemy fotowoltaiczny i 

baterii słonecznych pokrywają niemal całe zapotrzebowanie 

na energię

 3 turbiny wiatrowe na dachu uzupełnią realizację koncepcji 

energetycznej

 deszczówka służy do spłukiwania toalet i nawadniania 

ogrodu 

 oświetlenie LED i żarówki energooszczędne

 10% rabatu dla gości przyjeżdżających na rowerze lub 

pociągiem

Jak to możliwe?



 w pierwszej 5 najlepszych hoteli w Austrii

 zero wydatków na PR (publikacje w prasie itp.)

Czy się opłaciło?

Nagroda przyznawana 99 

najbardziej popularnym hotelom na 

świecie

Źródło: http://www.hotelstadthalle.at/en



Podstrona dedykowana CSR



Jeszcze jeden?



Źródło: http://www.3sistersadventuretrek.com

zrównoważone 

podróżowanie po Nepalu, 

Bhutanie, Tybecie i Indiach



Źródło: http://www.3sistersadventuretrek.com

 przedsiębiorstwo społeczne 

założone przez 3 siostry Chhetri w 

1994 r. organizujące trekkingi dla 

kobiet po Himalajach

 zatrudnia 20 os. (w sezonie 125 

os.)

 przygotowuje kobiety do pracy 

w biznesie turystycznym (turystyka 

przygodowa)

 założyciel NGO działającego na 

rzecz kobiet w Nepalu

Kobiety dla kobiet

http://empoweringwomenofnepal.wordpress.com/



 2x w roku 4 tyg. intensywnego szkolenia przygotowujące 

do prowadzenia biznesu oraz zwiększające możliwości 

zatrudnienia

(jęz. angielski, pierwsza pomoc, przywództwo, prawa 

kobiet, inf. trekkingowe, ochrona środowiska, odżywianie, 

dziedzictwo kulturowe, historia, geografia)

Female Trekking Guide 

training Program

http://empoweringwomenofnepal.wordpress.com/female-trekking-guide-training-program

 bezpłatne 

zakwaterowanie dla 

kobiet z terenów 

wiejskich przez 

pierwsze 6 mies. 

płatnego programu 

stażowego



Źródło: http://www.ecotourism.org/3-Sisters-Adventure-Trekking

 ponad 600 przeszkolonych kobiet od 1994 r. 

 programy sanitarne, edukacja ekologiczna mieszkańców 

i turystów oraz lokalne akcje sprzątania  (wioski, jeziora itp.)

 wyrywanie nepalskich kobiet z tradycyjnych ról społecznych 

(przełamywanie barier społecznych)

Wpływ społeczny



Źródło: http://www.3sistersadventuretrek.com

Wpływ ekonomiczny:

 rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych poprzez 

zatrudnianie matek, oferowanie noclegów i posiłków u 

ludności lokalnej w  wioskach i osadach 



Źródło: http://www.3sistersadventuretrek.com

Wpływ środowiskowy:

 programy zarządzania odpadami obejmujące turystów  

dot. również odpadów toksycznych t.j. zużyte baterie





Eko

ZnakiCertyfikaty



 opracowany w oparciu m.in. o EMAS i ISO 26000 zgodny z 

Global Sustainable Tourism Criteria

 weryfikowany poprzez audyt

 TourCert jest członkiem Światowej Rady ds. Zrównoważonej 

Turystyki (Global Sustainable Tourism Council), w którą 

zaangażowane są m.in. niektóre agendy Narodów 

Zjednoczonych, biura podróży, przedstawiciele destynacji 

turystycznych czy hoteli. 

www.tourcert.org

 certyfikat przyznawany przez TourCert, 

stuttgarckie stowarzyszenie zajmujące 

się certyfikowaniem jakości, które jest 

pionierem w ocenie zrównoważonych 

ofert turystycznych. 

http://www.gstcouncil.org/



 Co pozostaje w kraju, kiedy sezon urlopowy się kończy? 

 Czy przedsiębiorstwa turystyczne płacą godziwe wynagrodzenie 

swym pracownikom w kraju będącym celem podróży? 

 Czy hotele ograniczają ilości powstających odpadów i czy usuwają 

je 

w sposób ekologiczny? 

 Czy plan podróży jest tak skonstruowany, by chronić naturalne 

zasoby, choćby przy dostawie wody czy energii i czy ochroni 

przyrodę 

i zagrożone gatunki? 

 Czy produkty spożywcze w typowych dla kraju restauracjach 

pochodzą faktycznie z rodzimej produkcji? 

 Ile dwutlenku węgla produkuje się w czasie podróży jednego 

klienta?

Zakres audytu



www.blueflag.org 

Błękitna Flaga 

(Blue Flag) 

 międzynarodowy program stworzony 

w 1985 r.  przez duńską Fundację na 

rzecz Edukacji Ekologicznej 

(Foundation for Environmental

Education)

 wyróżnia na całym świecie jakość 

wody oraz umiejętność zarządzania 

środowiskiem na wybrzeżach i 

wodach śródlądowych

 zrzeszone narodowe organizacje 

pełnią funkcję koordynatorów 

programu



Błękitna Flaga dla 

kąpielisk 

 Działania na rzecz edukacji 

ekologicznej

 Jakość wody

 Ekologiczne zarządzanie

 Bezpieczeństwo oraz jakość usług



Oznakowanie ekologiczne UE 

Ecolabel 

 ustanowiony w 1992 r. przez KE

 dla kwater turystycznych i pól 

namiotowych zorientowanych na 

ochronę środowiska 

 miejsca, w których co najmniej 50% 

zapotrzebowania na prąd pochodzi z 

odnawialnych źródeł energii



http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism

Globalny Kodeks 

Etyki w Turystyce

 przyjęty w 1999 r. przez Zgromadzenie 

Ogólne Światowej Organizacji Turystyki 

(UNWTO)

 zbiór zasad mających na celu 

maksymalizację społeczno-

ekonomiczne korzyści dla branży, przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu 

negatywnych skutków

 promowanie i wdrażania wartości 

odpowiedzialnego i zrównoważonego 

rozwoju turystyki

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
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