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Konferencja nie dotyczy restartu turystyki, ale rozwoju miasta jako całości – miasta przyjaznego

turystyce.

The conference is not about the restart of tourism, it is about developing the city as a whole–

the tourism friendly cities.



W 2017 r. Kopenhaga ogłosiła w swojej strategii „koniec turystyki takiej, jaką znamy”.

In 2017 Copenhagen declared in its destination strategy “the end of tourism as we know it”.



Ożywienie branży turystycznej wciąż stoi przed wieloma dylematami.

The recovery of the tourism industry still faces lots of dilemmas.



W aktualnej sytuacji  turystyka nabiera dodatkowego wymiaru.
In the current situation tourism takes on an additional dimension.



Globalne badanie 
konsumenckie 

Statista (luty 2022) 
- trendy rynkowe

Statista’s February 
2022 Global 

Consumer Survey -
the market’s trends 



• Podróżni chcą większej elastyczności

• Kierunki turystyczne przyciągają coraz więcej młodych ludzi

• Inteligentne zakwaterowanie, sztuczna inteligencja i technologia rozpoznawania

• Zapotrzebowanie na więcej informacji i cyfryzację

• Praca+wakacje= cyfrowi nomadzi.

• Travellers want greater flexibility

• Tourism destinations are attracting more and more young people

• Smart accommodation, AI and recognition technology

• Demand for more information and digitalisation

• Workations = digital nomads.



City break w odwrocie?

City break in retreat?

Monitoring sentiment for domestic and intra-european travel, wave 10 | 02/22, ETC, for trips January-Juny 2022 



Liczne próby wprowadzenia zrównoważonej turystyki…
Numerous attempts to conduct sustainable tourism…





Najbardziej przyjazne turystom miasta przed COVID-19

The most tourist-friendly cities before COVID-19

https://www.expedia.com/stories/16-tourist-friendly-cities-u-s/

https://www.traveldailynews.com/post/amstardam-is-revealed-as-the-most-tourist-
friendly-city-in-the-world





W 2018 r. Booking.com zbadał zrównoważoną turystykę

In 2018, Booking.com analysed sustainable tourism



• Nowe narracje dotyczące turystyki
miejskiej,

• Jak miasta mogą się dostosowywać, aby
stale być miejscami do życia i odwiedzania?

• Poszukiwanie potencjału cyfrowych
i nowych technologii w celu lepszego
zarządzania miejscami docelowymi,
silniejszego połączenia lokalnego
i społecznego DNA.

• The new narratives of urban tourism and city
destinations,

• How cities can adapt to continuously be
healthy places to both live and visit?

• To seek out the potential of digital and new
technologies for better destination
management, stronger local connection and
social DNA.



Termin „zrównoważona turystyka” odnosi się do uczynienia wszystkich jej rodzajów bardziej

zrównoważonymi. Jest to ciągły proces doskonalenia. Dobór działań i wskaźników musi być

osadzony w realiach (w zależności od etapu rozwoju miejsca docelowego, najważniejszych wyzwań,

celów strategicznych).

The term "sustainable tourism" refers to making all types of tourism more sustainable. It is

a continuous process of improvement. The selection of activities and indicators must be embedded in

the realities (depending on the stage of development of the destination, the most important

challenges, strategic goals).



Inteligentna  

Odpowiedzialna  

Kreatywna

Zrównoważona  

Intelligent 

Responsible  

Creative

Sustainable

Turystyka zrównoważona czy/i odpowiedzialna czy/i inteligentna czy/i kreatywna? 

Sustainable or/and responsible tourism or/and intelligent or/and creative?

Zrównoważona 
i kreatywna podaż?

Odpowiedzialny 
i kreatywny popyt?

Inteligentne narzędzia?

Sustainable and creative 
supply?

Responsible and creative 
demand?

Intelligent tools?



Są też tacy, dla których ...„zrównoważona turystyka jest bardziej luźnym zbiorem poglądów

filozoficznych niż dobrze ukształtowaną koncepcją nadającą się do praktycznego zastosowania”.

There are also those for whom ... „sustainable tourism is more of a loose set of philosophical views

than a well-formed concept suitable for practical application."



Zrównoważona turystyka jest wyborem pomiędzy:

Akceptowalnymi, wspólnymi wartościami, którymi kierują się w biznesie przedsiębiorcy,
zachowaniami odwiedzających respektujących miejsca odwiedzane i mieszkańców, ale również
ograniczaniem ruchu turystycznego, wprowadzaniem barier dla przedsiębiorczości.

Sustainable tourism is a choice between:

Acceptable, common values that guide entrepreneurs in business, behavior of visitors who respect
the the visited places and the inhabitants but also limiting tourist traffic, introducing barriers to
entrepreneurship.

Czy nie ma tu sprzeczności, konfliktu interesów?

Is there no contradiction or conflict of interest?



„Kluczową dla miast historycznych stała się kwestia nadmiernej, rabunkowej eksploatacji zasobów dziedzictwa
kulturowego. Nadmierna eksploatacja to taka, która prowadzi do zużywania tych zasobów bez ich
odpowiedniego odtwarzania i pomnażania. Przy czym nadmierny ruch turystyczny jest najważniejszym, ale nie
jedynym źródłem problemu. Jeszcze przed obecnym kryzysem, miasta wielkiego sukcesu turystycznego miały
narastający problem z utrzymaniem autentycznego krajobrazu miejskiego. Im bardziej odnawiały,
rewitalizowały, restaurowały, tym szybciej traciły lokalne adresy, małe sklepy z lokalnymi produktami,
tradycyjne usługi, historyczne księgarnie, antykwariaty.

prof. J. Hausner

The issue of excessive, destructive exploitation of cultural heritage resources has become a key issue for
historical cities. Overexploitation is one that consumes these resources without adequately recreating and
multiplying them. The excessive tourist traffic is the most important, but not the only source of the problem.
Even before the current crisis, cities of great tourist success, had a growing problem with maintaining the
authentic urban landscape. The more they renewed, revitalized, restored, the faster they lost their local
addresses, small shops with local products, traditional services, historical bookstores, and antique shops.

prof. J. Hausner



Pod pojęciem zrównoważonej turystyki miasta historycznego rozumieć należy proces, w którym

konsekwencje zachowań turystów i modeli biznesowych lokalnych usługodawców nie powodują

strat lub trudnych do odwrócenia zmian pojemności ekologicznej, przestrzeni oraz zmian

w stosunkach społecznych i gospodarczych.

Turystyka zrównoważona to współodpowiedzialność.  

The concept of sustainable tourism in a historical city should be understood as a process in which

the consequences of tourists' behavior and business models of local service providers do not cause

losses or difficult to reverse changes in ecological capacity, space and changes in social

and economic relations.

Sustainable tourism is shared responsibility.  



https://www.xlsemanal.com/estilo/ocio-y-turismo/20191007/problemas-turismo-
sostenible-summit-shopping-tourim-economy.html

https://www.vox.com/22629826/gentrification-definition-housing-racism-segregation-cities

Czy aby na pewno wszystkiemu są winni turyści?

Are the tourists to blame for everything?



Jak więc rozumieć zrównoważoną turystykę w historycznym mieście? 

Zrównoważona turystyka dla wielu miejsc oznacza minimalizację konfliktów interesów.

So how to understand sustainable tourism in a historic city?

Sustainable tourism for many destinations means minimizing conflicts of interests.



Kultura i dziedzictwo kulturowe są motorem rozwoju miast historycznych.
Culture and cultural heritage are drivers for development of historical cities.

development

Cities Forum, 2020, EC, Porto



Jak i czy można pogodzić reguły wolnego rynku

i prawo do swobodnego rozwoju gospodarczego,

z nadrzędną wartością, jakim jest materialne

i niematerialne dziedzictwo miasta?

How is it possible to reconcile and whether it is

possible to reconcile the rules of the free market

and the right to free economic development

with the supreme value, which is the tangible

and intangible heritage of the city?



G. Ashworth

Niektóre cechy miejskiego turysty stoją w sprzeczności z ideą zrównoważonej turystyki.

Some features of urban tourist are in contradiction to the idea of sustainable tourism.



Grupa Ekspertów opracowała 232 wskaźniki i zasady ich wdrożenia na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030.  

The Group of Experts has developed 232 indicators and rules for their implementation for 

Sustainable Development 2030.

Czy miasta historyczne mają rozwiązania i wskaźniki dostosowane do swojej specyfiki?

Do historical cities have solutions and indicators adapted to their specificity?



NARZĘDZIA 
ZRÓWNOWAŻENIA 

TURYSTYKI 
AKCEPTOWANE 

PRZEZ 
INTERESARIUSZY

Tworzenie 
nowych 

atrakcji dla 
deglomeracji 
turystów  ze 

stref 
historycznych

Priorytet dla 
ochrony 

dziedzictwa            
i krajobrazu

Systemy 
rezerwacyjne 

online dla 
obiektów 
kultury i 

wydarzeń
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i rejestracja 
najmu 

krótkotrwałego

Tworzenie 
nowych, 
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produktów 

turystycznych
STAKEHOLDER 

ACCEPTED 
TOOLS FOR 

SUSTAINABLE 
TOURISM

Creating new 
attractions for 

the 
deglomeration 

of tourists from 
historic centers

Priority for 
heritage and 

landscape 
protection

Online
booking 

systems for 
cultural 

facilities and 
events

Limitation 
and 

registration 
of short-term 

rental

Creating new, 
niche tourism 

products

A Sustainable Tourism Policy for Kraków in the Years 2021-2028



Skoro współczesny model atrakcyjności turystycznej opiera się silniej na doświadczeniach

odwiedzających niż na zasobach, to powstaje pytanie jak podnieść atrakcyjność miast

historycznych, skoro wszystkie mają to samo?

Since the modern model of tourist attractiveness is based more on the experiences of visitors than

on resources, the question arises how to increase the attractiveness of historical cities, since they

all offer the same?



Turystyka 4.0 to nowy paradygmat adaptujący koncepcje przemysłu 4.0 do sektora
turystycznego poprzez wprowadzenie nowych modeli biznesowych wspieranych technologiami,
takimi jak IoT, big data, blockchain, sztuczna inteligencja, VR i AR w celu zbudowania wspólnego
ekosystemu turystycznego.

Tourism 4.0 is a new paradigm adapting the concepts from industry 4.0 to the tourism sector by
introducing new business models supported with technology such as IoT, big data, blockchain,
artificial intelligence, VR and AR in order to build a collaborative tourism ecosystem.

AR experiment  for The National Museum in Krakow



Czy wprowadzanie zasad i mierników zrównoważonej 

turystyki wiąże się ze znacznym kosztem dla sektora 

publicznego i prywatnego?

Will introducing sustainable tourism principles and 

measures have a significant financial impact on the public 

and private sectors?



Zatem jak uatrakcyjnić miasta historyczne w sposób zrównoważony ?

Na te pytania postarają się znaleźć odpowiedź paneliści.

How do you make historic cities more attractive in a sustainable way?

The panellists will try to answer these questions.



Dziękuję za uwagę

Thank you for your attention


