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Związek między turystyką a zrównoważonym rozwojem
jest wyraźny. Masowa turystyka wpływa bezpośrednio
na dobra naturalne i kulturalne, szczególnie
w regionach, gdzie branża turystyczna jest kluczowym
elementem gospodarki. Uświadomienie tej zależności
i negatywnych skutków, które może wywołać
niestosowanie zasad zrównoważonego rozwoju
w sektorze, powinno stanowić jeden z głównych
tematów edukacji zawodowej w branży HoReCa.
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Zrównoważony
rozwój na świecie






zielona gospodarka generuje wzrost gospodarczy, tworzy
miejsca pracy i eliminuje ubóstwo poprzez inwestowanie
w naturalny kapitał oraz jego zachowanie, od którego zależy
długoterminowe przetrwanie naszej planety
UNIA EUROPEJSKA

5

1.1     Ekologia kołem zamachowym gospodarki
1.1.1 Korzystanie z zasobów naturalnych

w dół do drugiego i trzeciego rzędu branż, konsumentów
i społeczeństwa co sprawi, że nie tylko sektory związane

Zależymy od środowiska naturalnego, które dostarcza zaso-

bezpośrednio ze środowiskiem, ale również cała gospodarka

bów i umożliwia korzystanie z ekosystemów, wspiera nasze

odczuje tego skutki2.

zdrowie i samopoczucie, oraz pozwala na rozwój gospodarczy.
Prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów zapewnia czyste

1.1.2 Transformacja do „Zielonej gospodarki”

powietrze i wodę, żyzne gleby i stabilność klimatyczną a także
zdolność do absorbowania odpadów.

Rozwiązaniem, które pozwoli temu zapobiec może być przejście na „zieloną gospodarkę”, która będzie w stanie zaspokoić

Korzystanie ze środowiska i zasobów naturalnych odnawialnych

potrzeby społeczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu na-

lub nieodnawialnych jest niestety ograniczone. W niektórych

turalnych systemów dzięki którym funkcjonujemy. Takie po-

przypadkach, jeden rodzaj źródła naturalnego można zastą-

dejście jest coraz bardziej widoczne w strategiach i inicjaty-

pić drugim. Jednak często raz utracone zasoby nie mogą być

wach podejmowanych w UE3. Siódmy Program Działań na rzecz

zastąpione. Dlatego muszą być odpowiednio zarządzane, aby

Środowiska Unii Europejskiej (7 ETAP; UE, 2013) potwierdza, że

zapewnić ich odpowiednie wykorzystanie oraz zachowanie (lub

priorytetowym celem jest „uczynienie z Unii Europejskiej za-

w niektórych przypadkach przedłużenie ich funkcjonowania)1.

sobooszczędnej, zielonej i konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej”4.

Jeśli obecne tendencje w podejściu do stanu środowiska i jego
zasobów się utrzymają, w najbliższej przyszłości korzystanie

Działania ukierunkowane na transformację do gospodarki

z walorów środowiska przestanie być dostępne lub stanie się

ekologicznej (zielonej gospodarki) odpowiadają na rosnące

bardziej kosztowne. Dodatkowe koszty będą przekazywane

przekonanie, że dekady rozwoju gospodarczego opartego na

Environmental Indicator Report 2012
Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and Challenges for Business and Industry
3
Environmental Indicator Report 2014. Environmental impacts of production-consumption systems in Europe. Almut Reichel, Lars Fogh Mortensen, Mike Asquith, Jasmina Bogdanovic;
European Environment Agency, 2014
4
The European Union's 7th Environment Action Programme (7th EAP; EU, 2013)
1

2
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"tradycyjnym" modelu korzystania z paliw kopalnych prowadzą

wanie w naturalny kapitał oraz jego zachowanie, od którego

do wyczerpywania zasobów, degradacji środowiska naturalne-

zależy długoterminowe przetrwanie naszej planety”10.

go oraz marginalizacji społecznej . U podstaw transformacji
5

do gospodarki ekologicznej leży integracja polityk gospodar-

Ekonomiści ekologiczni dostrzegają, że gospodarka stano-

czych i środowiskowych w sposób, który uwzględnia różne

wi jedynie podsystem większego systemu przyrodniczego,

podejścia do rozwoju gospodarczego. Transformacja ma rów-

dlatego analizy prowadzone w naukach o Ziemi są kluczowe

nież potencjał do zwiększenia kapitału społecznego i sprawie-

również dla wszelkich analiz ekonomicznych. Niektórzy spe-

dliwego podziału obciążeń w projektowaniu polityki, podziału

cjaliści stwierdzają nawet, że skalę rozwoju gospodarki wy-

kosztów środowiskowych i dostępu do świadczeń środowisko-

znacza zdolność regeneracyjna i absorpcyjna środowiska.

wych. Osiągnięcie sukcesu w tym zakresie będzie wymagało

Dlatego gospodarka w możliwie najbardziej efektywny sposób

wielu działań, w tym wykorzystania instrumentów ekonomicz-

powinna korzystać z podstawowych funkcji środowiska, jakimi

nych (takich jak podatki, dotacje i system handlu), polityk re-

są dostarczanie zasobów i usług oraz odbiór zanieczyszczeń11.

gulacyjnych oraz środków o charakterze gospodarczym .

Utrata funkcji ekosystemu wpływa na warunki w jakich pro-

6

wadzona jest działalność gospodarcza, preferencje klientów,
Ważnym elementem transformacji do gospodarki ekologicz-

oczekiwania akcjonariuszy, systemy regulacyjne, politykę rzą-

nej jest umożliwienie różnym sektorom gospodarki działania

dową, samopoczucie pracowników i dostępności finansowania

na zasadzie„ "zielonego partnerstwa”, tak aby wykorzystać

oraz ubezpieczenia12. Badania wskazują, że koszty środowi-

umiejętności, wiedzę i innowacje niezbędne do przejścia na

skowe i społeczne zanieczyszczenia powietrza oraz degradacji

gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów. W procesie

środowiska mogą być znacznie wyższe niż kwoty wymagane,

przemiany niezbędny jest ścisły związek pomiędzy tradycyjny-

aby rozpocząć transformacje do zielonej gospodarki13.

mi i nowymi gałęziami przemysłu. Tworzenie nowych, zielonych
miejsc pracy powinno iść w parze z możliwością „,ekologizacji”

1.1.4 Polityka energetyczna

w całej gospodarce7.
Polityka energetyczna UE wyraźnie koncentruje się na odna-

6

1.1.3 Zielona gospodarka a funkcje ekosystemów

wialnych źródłach energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE). Ponieważ budynki odpowiadają za prawie 40% całej

Należy się zastanowić co tak naprawdę oznacza określenie

energii zużywanej w UE, istnieje duży potencjał oszczędności

„,gospodarka ekologiczna” lub też często stosowane okre-

energii w sektorze budowlanym14. Okres zwrotu wielu mecha-

ślenie „,gospodarka zielona”. Została ona zdefiniowana jako

nizmów poprawy efektywności energetycznej jest stosunkowo

„taka, w której polityka i innowacje ekologiczne, ekonomiczne

krótki, co sprawia, że technologie te stają się coraz bardziej

i społeczne umożliwiają społeczeństwu efektywne wykorzysta-

opłacalne. Inwestycje w technologie energii odnawialnej stają

nie zasobów, a tym samym zwiększenie dobrobytu człowieka

się coraz bardziej konkurencyjne, szczególnie jeśli brane są

w sposób kompleksowy, przy zachowaniu naturalnych sys-

pod uwagę koszty środowiskowe i społeczne związane z ko-

temów, które nas utrzymują”8. Nie jest to jednak jedyna do-

rzystaniem z paliw kopalnych. Od 2002 do połowy 2009 roku,

stępna definicja. Program Ochrony Środowiska Narodów

łączna wartość inwestycji w odnawialne źródła energii wzro-

Zjednoczonych (UNEP) definiuje zieloną gospodarkę jako

sła o 33% w skali globalnej15.

„gospodarkę, która skutkuje poprawą dobrobytu człowieka
i sprawiedliwości społecznej, a jednocześnie znacznie reduku-

1.1.5 Potencjał tworzenia nowych miejsc pracy – ekologia

je ryzyko środowiskowe i niedobory ekologiczne”9.

motorem zmian na rynkach pracy

Swoją definicję przedstawiła również Unia Europejska. Zgod-

Rynek ochrony środowiska stanowi ogromną szansę dla euro-

nie z nią „,zielona gospodarka generuje wzrost gospodarczy,

pejskich firm. Szacuje się, że światowy rynek przemysłu eko-

tworzy miejsca pracy i eliminuje ubóstwo poprzez inwesto-

logicznego jest obecnie wart około bilion € rocznie i powinien

Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication, United Nations Environment Programme (UNEP), 2011, Nairobi
Environmental Indicator Report 2012
7
Programmes to promote environmental skills. ECORYS Nederland BV, Rotterdam, 30 June 2010, European Commission, DG Environment
8
The European environment — state and outlook 2010, the European Environment Agency (EEA)
9
Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication, (UNEP), 2011
10
Environmental Indicator Report 2012
11
Kronenberg, Jakub (2006), Gospodarka i środowisko – wzajemne relacje z perspektywy ekonomii ekologicznej
12
Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and Challenges for Business and Industry.
13
Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication, (UNEP), 2011
14
Programmes to promote environmental skills. ECORYS Nederland BV, Rotterdam, 30 June 2010, European Commission, DG Environment
15
Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication, (UNEP), 2011
5

6

EDUKACJA HORECA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

się potroić do roku 2030. Przemysł ekologiczny w Unii Europej-

cji i potencjalnie do wzrostu poziomu zatrudnienia. Raport

skiej zatrudnia bezpośrednio około 3,4 mln ludzi co stanowi

Sterna (2007)20 podkreśla, że oczekuje się wzrostu na rynkach

niemal 1,5% wszystkich pracujących Europejczyków . Liczba ta

produktów wytwarzania energii odnawialnej a stymulowaniu

jest większa niż wielkość zatrudnienia w przemyśle samocho-

przez politykę działań w zakresie zmian klimatu będą towarzy-

dowym, chemikaliów lub tekstyliów. Tylko w latach 2004 i 2008

szyły istotne zmiany w modelach zatrudnienia.

16

w sektorach takich jak odpady i gospodarka wodna powstało około 600 tysięcy nowych miejsc pracy. Z uwagi na to, że

Zgodnie z najnowszym raportem Międzynarodowej Agencji

w Europie dąży się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Energii Odnawialnej (IRENA) w ciągu 2014 roku zatrudnienie

i efektywniej korzystającą z zasobów, nowych miejsc pracy

w branży energii odnawialnej wzrosło o ponad milion pra-

w tym sektorze będzie stale przybywać .

cowników. Przyjmuje się, że na całym świecie w branży OZE

17

zatrudnionych jest około 7,7 mln osób. Coraz więcej nowych
Zielona gospodarka może stworzyć nowe miejsca pracy

miejsc pracy tworzonych jest w Azji, jednak nadal Unia Euro-

w wielu sektorach. Jest ona również przyczyną przenoszenia

pejska i Stany Zjednoczone w znacznym stopniu przyczyniają

miejsc pracy z sektorów opierających się na nieodnawial-

się do wzrostu i dają łącznie 25 proc. miejsc pracy w sekto-

nych zasobach (takich jak paliwa kopalne) do tych, które

rze OZE w skali globalnej21. Jednak należy pamiętać, że roz-

opierają się na zasobach

wój energetyki odnawialnej będzie się odbywał przynajmniej

odnawialnych .

Odnawial-

częściowo kosztem energetyki konwencjonalnej. W kalkula-

ne źródła energii, takie jak

cjach trzeba się liczyć z tym, że miejsca pracy zostaną utra-

energia wiatrowa, słoneczna,

cone w innych gałęziach gospodarki, takich jak produkcja

wodna i biomasa to podsta-

paliw kopalnych22. Badania prowadzone przez IRENA wska-

wowe alternatywy dla paliw

zują, że podwojenie udziału energii odnawialnej w ogólnym

kopalnych. Odgrywają one

bilansie energetycznym do 2030 roku spowoduje utworzenie

ważną rolę w podejmowaniu

ponad 16 mln miejsc pracy na całym świecie23. Równocze-

wyzwań pojawiających się

śnie oczekuje się, że do 2050 roku liczba osób pracujących

w związku ze zmianami kli-

w globalnym sektorze energii odnawialnej wzrośnie do ponad

matu a także dotyczących

25 milionów .

18

Zielona gospodarka może
stworzyć nowe miejsca
pracy w wielu sektorach.
Jest ona również przyczyną
przenoszenia miejsc pracy
z sektorów opierających
się na nieodnawialnych
zasobach (takich jak paliwa
kopalne) do tych, które
opierają się na zasobach
odnawialnych18.

zmniejszenia

24

uzależnienia
importowanej

Jednak potencjał rozwoju znajduje się nie tylko w odnawial-

energii. Polityka wspierania

nych źródłach energii. Również zwiększenie wydajności zaso-

odnawialnych źródeł energii

bów zapewni nowe miejsca pracy, ponieważ spowoduje wzrost

może dać znaczący impuls

popytu na technologie, które zwiększają produktywność lub

dla gospodarki i przyczynić

ułatwiają przejście do gospodarki niskoemisyjnej25.

Europy

od

się do tworzenia nowych
miejsc pracy. W ramach swo-

Motorem zmian na rynkach pracy będzie również popyt napę-

ich działań na rzecz walki ze

dzany przez czystsze produkty (wyroby i usługi), spowodowany

zmianami klimatu, UE zobo-

zwiększeniem społecznej świadomości zagrożeń wynikają-

wiązała się do zwiększenia

cych ze zmian w środowisku. Można zaobserwować, że zmia-

udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%, do roku 2020.

na nawyków i preferencji konsumentów już się rozpoczęła.

Szacuje się, że osiągnięcie tego celu zapewni dodatkowe 410

Efektem będzie również wzrost zapotrzebowania na produkty

tysięcy miejsc pracy i pomoże zwiększyć PKB o 0,24% .

efektywne energetycznie oraz zmniejszone zapotrzebowanie

19

na produkty, które są lub będą postrzegane jako szkodliwe dla
Wiele analiz wskazuje, że tzw. polityka klimatyczna będzie

środowiska, zarówno z uwagi na ich końcowe zastosowanie jak

tworzyć nowe miejsca pracy, co doprowadzi do ich realoka-

i metody produkcji26.

Science at the core of eco-industry, 2012
EU environment policy supporting jobs and growth: Publications Office of the European Union, 2011
18
Environmental Indicator Report 2012
19
EU environment policy supporting jobs and growth: Publications Office of the European Union, 2011
20
Stern, 2007 Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change, Cambridge University Press
21
Renewable Energy and Jobs Annual Review 2015; IRENA 2015
22
EU environment policy supporting jobs and growth: Publications Office of the European Union, 2011
23
Renewable Energy and Jobs Annual Review 2015; IRENA 2015
24
Stern, 2007 Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change, Cambridge University Press
25
EU environment policy supporting jobs and growth: Publications Office of the European Union, 2011
26
Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change, OECD, 2010
16
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1.1.6 Eco-przemysł, potencjał rozwoju i bariery

ale również między krajami. W związku z tym, niejednorodne
wdrażanie różnych regulacji na poziomie krajów członkow-

Walka ze zmianami klimatu wymaga innowacji a te z kolei

skich może stanowić taką barierę30.

stwarzają nowe możliwości biznesowe w postaci nowych gałęzi przemysłu, produktów i umiejętności. Budowanie niskoemi-

Potencjalni klienci często nie wiedzą o stosowanych eko-roz-

syjnej gospodarki UE będzie wymagało znaczących i trwałych

wiązaniach, istniejących technologiach oraz aplikacjach, któ-

inwestycji w czyste technologie w ciągu najbliższych 40 lat.

re mogą zwiększać konkurencyjność firmy. Można to wytłu-

Wiele (jeśli nie wszystkie) z tych kosztów powinno być zrekom-

maczyć częściowo przez dużą różnorodność ich zastosowań

pensowanych przez uzyskanie oszczędności związanych m.in.

w przemyśle i często wysoki stopień złożoności technicznej

z ograniczeniem importu energii lub walki z zanieczyszcze-

tych rozwiązań. Dla potencjalnych klientów, koszty poszuki-

niem powietrza27.

wania potencjalnych rozwiązań mogą być wyższe niż długoterminowe, czasem niepewne korzyści z ich wprowadzenia.

Od roku 2007 eko-przemysł rósł na całym świecie w stosun-

Jest to szczególnie widoczne w przypadku małych i średnich

kowo stabilnym tempie 3-4% rocznie. W porównaniu do reszty

przedsiębiorstw31.

gospodarki a zwłaszcza w porównaniu do innych gałęzi produkcji przemysłowej, tempo wzrostu przemysłu ekologicz-

Bezpośrednie dotacje rządowe mogą stymulować firmy do

nego było znacznie wyższe w czasie kryzysu finansowego

wykonywania badań i rozwoju, które bez wsparcia byłyby zu-

i gospodarczego w 2008 i 2009 roku, ale od tego czasu nieco

pełnie nieopłacalne. Jednak skuteczność programu wsparcia

osłabło. Niektórzy specjaliści twierdzą, że eko-przemysł służył

w dużym stopniu zależy od jakości projektów, które są nim ob-

jako stabilizator gospodarczy podczas recesji. Eco-przemysł

jęte. Zarządzających programami można zachęcić do wspiera-

w Europie był w stanie umocnić i obronić swoją pozycję w

nia projektów o najwyższej jakości technicznej i największym

ostatnich latach. Udział w rynku światowym europejskich sek-

potencjale sukcesu komercyjnego32.

torów ochrony środowiska (22%) był w tym okresie stabilny,

8

pomimo faktu, że ogólny wzrost gospodarczy w Europe był

1.1.7 Eko-innowacje jako podstawa transformacji do zielonej

znacznie słabszy od średniej światowej podczas tego okre-

gospodarki

su. Europejski przemysł ekologiczny pozostaje konkurencyjny
w ujęciu globalnym, nadąża za globalną ekspansją sektora

Przemysł ekologiczny to bardzo innowacyjne segmenty go-

i działa jako czynnik stabilizujący w turbulentnym klimacie go-

spodarki. Według danych OECD, przemysł ekologiczny ma lep-

spodarczym w Europie28.

sze wyniki pod względem wniosków patentowych niż reszta
gospodarki. Jest to widoczne zwłaszcza od 2005 roku, kiedy

Powstanie i rozwój przemysłu ekologicznego zostało dodat-

ilość wniosków patentowych dotyczących technologii środo-

kowo przyspieszone przez wprowadzanie nowych przepisów

wiskowych zaczęła znacząco wzrastać. Przekłada się to na

dotyczących ochrony środowiska i wprowadzanie bardziej

coraz większą liczbę patentów, szczególnie dla technologii

ograniczonych ram czasowych wdrażania nowych norm

energii odnawialnej i efektywności energetycznej, gdzie dzia-

i celów środowiskowych . Nie można jednak zapomnieć

łalność patentowa wzrosła znacznie szybciej niż średnia dla

o pojawiających się barierach w procesie transferu techno-

całej gospodarki we wszystkich technologiach33.

29

logii i transformacji do zielonej gospodarki. Przykłady takich
barier obejmują ograniczoną zdolność przyjmowania i apli-

W Polsce pojęcie innowacji ekologicznej zostało zdefiniowa-

kacji technologii środowiskowych w poszczególnych łańcu-

ne przez Główny Urząd Statystyczny (w 2009 roku). Podana

chach dostaw (t.j. słabych systemów innowacji, w których

definicja określa, że „ekoinnowacja jest to innowacja, któ-

dostępne są technologie, ale nie docierają do kluczowych

ra jest korzystna dla środowiska naturalnego. To nowy bądź

klientów i użytkowników końcowych). Ograniczona jest rów-

w znacznym stopniu udoskonalony produkt (wyrób lub usłu-

nież możliwość rozwoju rynków kapitałowych przemysłu

ga), proces lub metoda organizacyjna bądź marketingowa,

ekologicznego w tradycyjnych sektorach. Co więcej, transfer

przynosząca profity dla środowiska w porównaniu do rozwią-

technologii musi odbywać się pomiędzy przedsiębiorstwami,

zań alternatywnych”34.

EU environment policy supporting jobs and growth: Publications Office of the European Union, 2011
How crisis-resistant and competitive are Europe’s Eco-Industries? Ecologic Institute, Berlin2014
29
Study on Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU, Ernst & Young 2006
30
Eco industries. Analysis of industry-specific framework conditions relevant for the development of world-class clusters, 2013
31
Ibid.
32
Ibid.
33
How crisis-resistant and competitive are Europe’s Eco-Industries? Ecologic Institute, Berlin 2014
34
Romańczyk A., Ekoinnowacje, PARP, Warszawa, 2010
27
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Jednak nie jest to jedyna dostępna definicja. Inną zapropo-

BARDZO NISKA POZYCJA W RANKINGU MOŻE

nowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie

W Y N I K A Ć Z TA K I C H P R Z Y C Z Y N J A K 39:

z nią „ekoinnowacja to jakakolwiek innowacja, zrealizowana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która przynosi
korzyści dla środowiska naturalnego – w szczególności w po-

 słaba ogólna pozycja innowacyjna kraju,

staci minimalizacji zużycia zasobów naturalnych na jednostkę

 niskie nakłady na działalność B+R,

wytworzonego produktu oraz minimalizacji uwalniania się nie-

	brak zintegrowanego systemu wsparcia dla ekoinnowacji,

bezpiecznych substancji do środowiska w trakcie wytwarzania

obejmującego wszystkie instytucje oraz podmioty uczest-

produktu jego użytkowania oraz po jego użyciu”35.

niczące w rozwoju zielonej gospodarki,
	znacznie mniejsza ilość informacji, dotyczących rozwiązań

Liczba wydanych patentów z danej branży lub z danego kraju

dla gospodarki ekologicznej kraju oraz tworzenia nowych,

jest często używana do określania przybliżonej innowacyjno-

„zielonych” miejsc pracy w polskich dokumentach strate-

ści przemysłu. Patenty stanowią jeden z kluczowych elemen-

gicznych niż w dokumentach europejskich,

tów innowacyjnej działalności oraz są jej udokumentowaniem.

	niewystarczająca współpraca nauki i przemysłu,

Jednak rozkład aktywności patentowej między krajami jest

	niska chłonność MŚP,

bardzo nierówny.

	brak finansowych i gospodarczych bodźców do wdrażania
ekoinnowacji,

I N F O R M ACJ E N A TE M AT I N N O WAC Y J N O Ś C I
P O S Z C Z E G Ó L N Y C H PA Ń S T W U N I I E U R O PEJ S K I EJ

	brak polityki oraz strategii ukierunkowanej typowo na
innowacje ekologiczne.

M O Ż N A Z N A L E Ź Ć W Z E S TAW I E N I U E C O- I N N O VATI O N
S C O R E B OA R D (E I S) . W Z E S TAW I E N I U E I S

Dlatego udział polskich firm w realizacji innowacji ekologicz-

P O Z Y CJ A PA Ń S T WA W Z A K R E S I E E KO I N N O WACJ I

nych daje Polsce wraz z Bułgarią ostatnie miejsce w ran-

O C E N I A N A J E S T N A P O D S TAW I E 1 6 WSK A Ź N I KÓ W

kingu40.

PRZYPORZĄDKOWANYCH DO PIĘCIU GRUP:

Pozycja Polski wskazuje, że obecnie panuje niewystarczające
zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorstw w odniesie	nakłady na ekoinnowacje,

niu do wprowadzania innowacji ekologicznych41. Jest szansa,

	wdrażanie ekoinnowacji,

że w tym zakresie zostały zapoczątkowane zmiany, ponieważ

	wyniki wdrażania ekoinnowacji (publikacje, patenty),

pojęcie „ekoinnowacja” zostało wspomniane w kilku strate-

	efekty społeczno-gospodarcze (rozwój branż gospodar-

gicznych dokumentach, m.in. w Długookresowej Strategii

czych opartych na ekologii),

Kraju Polska 2030 (ekoinnowacje uznane są za możliwy ob-

	efekty dla środowiska (efektywność wykorzystania energii, surowców, wody a także emisyjność)36.

szar przyszłych specjalizacji kraju w odniesieniu do efektywności energetycznej oraz odnawialnych, czystych źródeł
energii). Pojęcie to pojawia się również w celach Strategii

1.1.8 Ekoinnowacje w Polsce

Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Innowacje ekologiczne są również jednym z celów

Zainteresowanie innowacjami ekologicznymi i ich wdrażaniem

horyzontalnych „,Programu Rozwoju Przedsiębiorstw”42.

nie jest w Polsce wysokie, co potwierdza ich indeks, który jest
ponad dwa razy niższy niż średnio w UE a cztery razy niższy niż

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji

w Finlandii, która pod tym względem jest liderem . Obecnie

energii elektrycznej i ciepła, stanowi obszar kluczowy dla roz-

Polska w zakresie innowacji ekologicznych zajmuje przed-

woju innowacji ekologicznych w Polsce43.

37

ostatnie miejsce wśród krajów UE38.

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw –propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. Anuszewska I. (red.); Warszawa, 2011
The Eco-Innovation Scoreboard, http://database.eco-innovation.eu/
37
Eco-Innovation Observatory Country Profile 2011: Poland, Andrzej Kassenberg, Piotr Kassenberg
38
The Eco-Innovation Scoreboard, http://database.eco-innovation.eu/
39
Ekoinnowacyjność polskiej gospodarki; Justyna Ozdoba
40
The Eco-Innovation Scoreboard, http://database.eco-innovation.eu/
41
Eco-Innovation Observatory Country Profile 2011: Poland, Andrzej Kassenberg, Piotr Kassenberg,
42
Ekoinnowacyjność polskiej gospodarki; Justyna Ozdoba
43
Eco-Innovation Observatory Country Profile 2011: Poland, Andrzej Kassenberg, Piotr Kassenberg,
35

36
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH:

1.1.9 Bariery innowacyjności w Polsce
R A P O R T E C O- I N N O VATI O N S C O R E B OA R D WŚR Ó D

	poprawia rentowność firm poprzez zmniejszenie kosztów
i zwiększenie sprzedaży,

NAJWIĘKSZYCH BARIER WDRAŻANIA INNOWACJI
E K O L O G I C Z N Y C H W P O L S C E W Y M I E N I A 47:

	umożliwia dostosowanie się do coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych w zakresie ochrony środo	ogólny niski poziom innowacyjności,

wiska.

	brak środków finansowych,
JAKO KLUCZOWE CZYNNIKI, STYMULUJĄCE
I N W E S T O WA N I E W E KO I N N O WA CJ E W S K A Z U J E S I Ę 44 :

	utrudniony dostęp do kapitału,
	stosunkowo wysokie koszty ekoinnowacyjnych technologii,
	ryzyko niepowodzenia rynkowego (brak zwrotu inwestycji),
	brak zachęty ekonomicznej oraz podatkowej,

 wysokie ceny energii,

	rosnącą konkurencję,

 chęć obniżenia cen materiałów i energii,

	bariery administracyjne (w odniesieniu do zamówień

 chęć wzmocnienia reputacji firmy,
 chęć modernizacji przedsiębiorstwa,
 poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego.

publicznych),
	niewystarczającą wiedzę na temat ochrony środowiska
i wpływu działalności firmy na środowisko, jak również
korzyści ekonomicznych wynikających z ekoinnowacji

Raport PARP wskazuje, że technologie środowiskowe o naj-

(obecnie większość przedsiębiorców postrzega innowacje

większym potencjale rozwoju w Polsce w perspektywie krót-

ekologiczne z perspektywy wysokich kosztów).

koterminowej to: przetwarzanie odpadów, zrównoważona produkcja, pozyskiwanie środków i nośników energii oraz ochrona

1.1.10 Świadomość społeczna

wód. "Miękkie" technologie środowiskowe, związane głównie

10

z innowacjami organizacyjnymi, są równie ważne. Zrówno-

Ekoinnowacje mogą stać się pozytywną drogą do rozwoju

ważona konsumpcja, zrównoważona logistyka i zrównoważo-

a także dobrym pomysłem na biznes. Przemawiają za tym

ne gospodarowanie odpadami zyskują na znaczeniu. Są one

zarówno czynniki biznesowe, społeczne jak i środowiskowe.

ważne dla potencjału rozwoju gospodarczego Polski i stanu

Te ostatnie są największymi stymulatorami decydującymi

środowiska również w perspektywie długoterminowej45.

o wdrażaniu ekoinnowacji. Wynika to z rosnącej wiedzy na
temat zagrożeń środowiska naturalnego, co w rezultacie po-

JAKO PRZYKŁADOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ

woduje, iż przedsiębiorstwa inwestują w nowe rozwiązania

EKOINNOWACYJNYCH W POLSCE

ograniczające emisję dwutlenku węgla do atmosfery, stosu-

W S K A Z U J E S I Ę M . I N .46:

ją recykling oraz nowe rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej48.

	efektywność energetyczną (budynki, transport, oświetlenie),

Jednak należy bardzo uważać na sposób w jaki staramy się
przybliżać społeczeństwu kwestie związane ze środowiskiem

	poszukiwanie czystych technologii węglowych (np. tech-

i jego ochroną. Z badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii wy-

nologia CCS - ang. carbon capture and storage - czyli

nika, że kampanie informacyjne mające na celu wspieranie

technologia wychwytywania oraz składowania dwutlenku

postaw proekologicznych w MŚP są znacznie bardziej sku-

węgla),

teczne, gdy nie wspominają o środowisku. Dla pracowników

	poprawę zarządzania zasobami naturalnymi w przemyśle,

motywacja finansowa i zawodowa jest najważniejsza. Infor-

	rozwój odnawialnych źródeł energii,

macje, które wskażą sposoby na poprawę wyników bizneso-

	wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki

wych i dodatkowo pozwolą na zmniejszenie wpływu firmy na

odpadami,
	rozwój technologii gospodarowania ściekami.

środowisko będą lepiej przyjmowane przez MŚP i jest bardziej
prawdopodobne, że doprowadzą do zmiany zachowań49.

Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce „Ochrona środowiska i ekoinnowacje” Raport końcowy. PARP.
Czerwiec 2010
46
Eco-Innovation Observatory Country Profile 2011: Poland, Andrzej Kassenberg, Piotr Kassenberg
47
Ekoinnowacyjność polskiej gospodarki; Justyna Ozdoba
48
Romańczyk A., Ekoinnowacje, PARP, Warszawa, 2010
49
Influences on consumer behaviour. Policy implications beyond nudging, 2014; Ecologic Institute, Berlin
45
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Cele gospodarcze i środowiskowe są często postrzegane

Eco Przemysł odgrywa istotną rolę w ukierunkowaniu Europy

jako sprzeczne. Jednak przekonanie, że należy dokonać

na inteligentną i zrównoważoną gospodarkę i w rezultacie ma

wyboru między nimi nie jest właściwe. Obydwa mogą

wielki potencjał, aby przyczynić się do realizacji celów strategii

być osiągnięte równocześnie. Unijna polityka ochrony

Europa 2020. Eco Przemysł oferuje wartość dodaną i obniże-

środowiska przyczynia się do zmiany w kierunku zatrud-

nie kosztów poprzez integrację działań, takich jak na przykład

nienia związanego z wytwarzaniem bardziej efektywnych

oczyszczanie wody, produkcja energii i pozyskiwanie ciepła.

produktów i procesów oraz do przejścia na gospodar-

Jest to szybko rozwijający się sektor przemysłowy produkcji

kę energooszczędną i efektywnie korzystającą z zaso-

dóbr i usług mających na celu: pomiar, unikanie, ograniczanie,

bów. To jest dobre nie tylko dla środowiska, ale także

zminimalizowanie lub naprawę szkód w środowisku (wody, po-

dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc

wietrza, gleby i ekosystemów) a także rozwiązywanie proble-

pracy 50.

mów związanych z odpadami i hałasem51.

1.2     Zrównoważony rozwój w branży HoReCa






Turystyka w skali masowej stanowi zagrożenie
dla środowiska przyrodniczego porównywalne
z oddziaływaniem niektórych gałęzi przemysłu
lub intensywnych upraw rolnych
D. ZARĘBA

Z

wiązek między turystyką a zrównoważonym rozwojem

Dominika Zaręba w publikacji „Ekoturystyka. Wyzwania i na-

jest wyraźny. Masowa turystyka wpływa bezpośrednio

dzieje”: „,Turystyka w skali masowej stanowi zagrożenie dla

na dobra naturalne i kulturalne, szczególnie w regionach,

środowiska przyrodniczego porównywalne z oddziaływaniem

gdzie branża turystyczna jest kluczowym elementem gospo-

niektórych gałęzi przemysłu lub intensywnych upraw rolnych”53.

darki. Uświadomienie tej zależności i negatywnych skutków,
które może wywołać niestosowanie zasad zrównoważonego

Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w branży Ho-

rozwoju w sektorze, powinno stanowić jeden z głównych te-

ReCa leży w interesie jej dalszego, prężnego rozwoju. Jednym

matów edukacji zawodowej w branży HoReCa.

z aktualnych trendów w turystyce jest bowiem wzrost zainteresowania miejscami przyjaznymi środowisku, oferującymi

Zasoby natury (rzeki, jeziora, morza, łąki, lasy etc.) stanowią

wysoką jakość i zrównoważone podejście wśród podróżują-

podstawę produktu turystycznego. Bez nich ten sektor nie

cych54. Tendencja kładąca nacisk na zrównoważoną i etyczną

mógłby funkcjonować, dlatego turystyka niszcząc środowi-

konsumpcję jest skutkiem widocznych oznak degradacji śro-

sko, niszczy samą siebie, będąc ,„winnym” i „,pokrzywdzonym”

dowiska naturalnego, które przełożyły się na zmianę sposobu

jednocześnie . Turystyka może powodować szkody zarówno

dokonywania wyboru produktów i usług wśród społeczeństw

w środowisku przyrodniczym jak i społeczno-kulturowym

krajów wysoko rozwiniętych. Etyczna konsumpcja przejawia

(przykłady negatywnego oddziaływania w tych obszarach

się w dwóch formach: pozytywnym kupowaniu, czyli wybiera-

zostały zaprezentowane w tabeli numer 1). Nie należy zatem

niu produktów od firm, które działają w sposób zrównoważo-

lekceważyć oddziaływania tego sektora, gdyż jak podkreśla

ny oraz bojkot moralny, czyli rezygnacja z nabywania od firm,

52

EU environment policy supporting jobs and growth; European Commission, 2011
Eco industries. Analysis of industry-specific framework conditions relevant for the development of world-class clusters September 2013
52
D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 10.
53
Ibidem, s. 16.
54
Ecological Tourism in Europe, Sustainable Tourism Development in UNESCO Designed Sites in South-Eastern Europe,
http://portal.unesco.org/es/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf, dnia 24.08.2016.
50
51
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które działają nieetycznie55. Ta zmiana postawy konsumentów

praktyki firm szybko trafiają do opinii publicznej, niszcząc re-

połączona z rozwojem społeczeństwa informatycznego spra-

putację i pozycję marki na rynku. Współcześni konsumenci są

wia, że przedsiębiorstwa nie mogą jedynie ograniczać się do

bowiem aktywni, poszukujący informacji w różnych źródłach

działań wizerunkowych w zakresie społecznej odpowiedzialno-

a zarazem świadomi swojego wpływu na towar lub usługę

ści biznesu, gdyż rzeczywiste nieetyczne i niezrównoważone

oraz reputację marki lub firmy56.

PR Z Y KŁA D O W E S Z KO D Y P O W O D O WA N E PR Z E Z T U R Y S T Y KĘ . TA BE L A 1

	Zabór ziemi i wody
	Ubożenie krajobrazu

Środowisko
przyrodnicze

	Zanieczyszczenie powietrza
	Zanieczyszczenie wód
	Degradacja gleb
	Niszczenie roślinności
	Szkody w świecie zwierząt

	Akulturacja

Środowisko
społecznokulturowe

12

	Komercjalizacja kultury regionalnej
	Zanik autentycznej kultury regionalnej
	Niszczenie struktur społecznych i rozbijanie wspólnot lokalnych
	Wzrost postaw konsumpcyjnych ludności miejscowej
	Pogorszenie jakości życia lokalnych mieszkańców
	Niszczenie obiektów zabytkowych

Tabela 1: Przykładowe szkody powodowane przez turystykę. Opracowanie własne na podstawie D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania
i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 16-29.

Dążenia do wdrożenia zrównoważonego rozwoju w przed-

spójne ze strategią biznesową, przyjętym modelem działa-

siębiorstwach nie należy jednak nigdy traktować wyłącznie

nia i kulturą organizacji. Ważna jest przejrzystość, spójność

jako wymogu narzuconego przez aktualne trendy, ale przede

i zaangażowanie.

wszystkim jako szansę na stworzenie organizacji wyróżniającej się pozytywnie na rynku, budującej swoją przewagę

Rok 2017 na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ został

konkurencyjną na zrównoważonym działaniu z poszanowa-

ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turysty-

niem przyrody, prawa i norm społecznych. Przedsiębiorstwa

ki dla Rozwoju, jest to zatem doskonały moment do wdrożenia

uwzględniające w swojej strategii zrównoważony rozwój

zmian w sektorze turystycznym, szczególnie poprzez wprowa-

przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników, są

dzenie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem

chętniej wybierane przez konsumentów, korzystniej postrze-

do programów kształcenia zawodowego przyszłych kadr, gdyż

gane przez partnerów i inwestorów57. Dodatkowo działania

to one będą realizować oczekiwane przez konsumentów zmia-

firm prowadzące do ograniczenia wykorzystania zasobów

ny. Planowanie zmian warto rozpocząć od przybliżenia koncep-

naturalnych przekładają się na oszczędności. Kluczowym

cji zrównoważonego rozwoju i zdefiniowania kluczowych pojęć

jest jednak by podejmowane przedsięwzięcia i zmiany były

z nim powiązanych.

J. Zalejski, K. Faszczewska, Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, „Ekonomia i Zarządzanie”, 2012, Vol.4 no. 3, s. 96-97.
A. Czubała, Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), „Konsumpcja i Rozwój”
2011, nr 1, s. 63.
57
Sukces komercyjny firm jest powiązany z ich zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, Warszawa, 23.01.2017, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/
sukces-komercyjny-firm-jest-powiazany-z-ich-zaangazowaniem-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju.html, dnia 24.08.2017.
55

56

EDUKACJA HORECA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1.2.1 Wprowadzenie

ZAKŁADA ON WSPÓŁDZIAŁANIE W TRZECH
OBSZARACH:

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie powstała w próżni,
poprzedziły ją rozwój nurtu ekologicznego, wzrastające zainteresowanie ochroną przyrody, rozwój ekologii jako nauki

 wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści,

oraz rosnące obawy o globalny wzrost populacji58. Współ-

 ochrony zasobów naturalnych i środowiska,

czesny nurt ekologiczny, którego podwalin można szukać już

 rozwoju społecznego.

w pracach myślicieli z XVIII i XIX wieku, zyskiwał na znaczeniu
wraz ze wzrostem (w Europie i Ameryce) zaniepokojenia na-

Dokumentem prezentującym plan działania w zakresie wdra-

ruszaniem równowagi ekologicznej a także zagrożenia dla sta-

żania zrównoważonego rozwoju przez Narody Zjednoczone,

bilności gospodarczej i bezpieczeństwa planety (przez wzrost

rządy i grupy społeczne jest „„Agenda 21” opracowana podczas

gospodarczy, rozwój konsumpcjonizmu i związany z nim styl

Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Jednym z istotnych

życia).

zapisów jest wniosek w sprawie zmiany postępowania w przyszłości, uwzględniający kwestię edukacji:

Zrównoważony rozwój jako pojęcie zaczął się kształtować
w 1968 roku podczas pierwszej Międzynarodowej Konferen-

"NIEZBĘDNE SĄ NOWE SPOSOBY INWESTOWANIA

cji Ekspertów UNESCO poświęconej zależnościom między

W P R Z Y S Z Ł O Ś Ć , A B Y W X X I W. O S I Ą G N Ą Ć G L O B A L N Y

rozwojem a środowiskiem59. Podczas niej powstał między-

Z R Ó W N O WA Ż O N Y R O Z W ÓJ . Z A K R E S Z A L E C E Ń WA H A

narodowy, interdyscyplinarny program „Człowiek i biosfera”

SIĘ OD NOWYCH METOD NAUCZANIA PO NOWE

(MAB). Natomiast samo pojęcie (ang. sustainable develop-

M E T O D Y W Y KO R Z Y S TA N I A S U R O W C Ó W

ment) zdefiniowano w 1987 roku w raporcie „,Nasza wspól-

I UCZESTNICZENIA W TWORZENIU ZRÓWNOWAŻONEJ

na przyszłość” Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju, na

GOSPODARKI. AMBICJĄ AGENDY 21 JEST BEZPIECZNY

której czele stała ówczesna premier Norwegii, Gro Harlem
Brundtland:

I S P R A W I E D L I W Y Ś W I A T, W K T Ó R Y M K A Ż D A
Ż Y WA I S T OTA BĘ D Z I E W S TA N I E Z AC H O WAĆ SWĄ
G O D N O Ś Ć . 62”

" PR O C E S M AJ ĄC Y N A C E LU Z A SP O KOJ E N I E
A SPI R ACJ I R O Z W OJ O W Y C H O BE C N E G O P O KO L E N I A ,

Pojęcie zrównoważonego rozwoju po Szczycie Ziemi w Rio

W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJE TYCH

de Janeiro pojawiało się w różnych dokumentach i debatach

S A M Y C H D Ą Ż E Ń N A S T Ę P N Y M P O K O L E N I O M . 60”

międzynarodowych, jednak nie przełożyło się na przełomowe
zmiany w polityce i biznesie. Ważnym etapem był Światowy

Raport Komisji Brudtland jest istotnym dokumentem w mię-

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w 2000 roku i sformuło-

dzynarodowej debacie na temat zrównoważonego rozwoju,

wanie Milenijnych Celów Rozwoju63. Niestety nie zostały one

zwracającym uwagę na konieczność rozpatrywania kwestii

zrealizowane w założonym terminie, czyli do 2015 roku. Pod-

środowiska przyrodniczego w powiązaniu z problemami de-

czas konferencji w Rio de Janeiro w 2012 roku (Rio+20), gdy

mograficznymi, ubóstwem i rozwojem gospodarczym, po-

został stworzony dokument „The future we want” (Przyszłość,

nieważ są one ściśle i nierozerwalnie związane ze zmianami

jakiej chcemy), przygotowano ramy Celów Zrównoważonego

środowiskowymi na świecie . Natomiast sama definicja zrów-

Rozwoju. Następnie zostały one opracowane przez specjalnie

noważonego rozwoju sformułowana w tym raporcie, dzięki

powołaną grupę otwartą i przyjęte w 2015 roku na szczycie

swojej uniwersalności i zwróceniu uwagi na wewnątrzpoko-

w Nowym Jorku jako część dokumentu "Przekształcenie na-

leniową i międzypokoleniową równość oraz sprawiedliwość,

szego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

utrwaliła się w powszechnym użyciu.

– 2030”, zastępując Milenijne Cele Rozwoju64. Mimo, że wizja

61

zrównoważonej przyszłości tworzona podczas międzynarodoZrównoważony rozwój ma służyć poprawie jakości życia ludzi

wych konferencji znacznie odbiega od faktycznych możliwości

na całym świecie z poszanowaniem wykorzystania zasobów

działania i osiąganych zmian, to istotnym jest opracowanie

naturalnych Ziemi.

podczas nich wytycznych wskazujących dalszą drogę.

E. Rokicka, W. Woźniak, W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Wyd. Katedra Socjologii Ogólnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet
Łódzki, Łódź 2016, s. 37.
59
I. Morżoł, UNESCO a Zrównoważony Rozwój, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/, z dnia 21.08.2017.
60
Ibidem.
61
E. Rokicka, W. Woźniak, op. cit., s. 55-57.
62
Cyt. za: I. Morżoł, op. cit.
63
E. Rokicka, W. Woźniak, op. cit., s. 80-82.
64
Cele Zrównoważonego Rozwoju / Sustainable Development Goals, http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/, dnia 23.08.2017.
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1.2.2 Definicje

Pojęciem powiązanym z zasadą zrównoważonego rozwoju jest

Zrównoważony rozwój, zgodnie z definicją z Raportu Komisji

społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social

Brudtland cytowaną powyżej, kładzie nacisk na dwa aspekty:

Responsibility, CSR), czyli koncepcja zakładająca uwzględnia-

trwałość zaspokajania potrzeb w wymiarze międzypokolenio-

nie kwestii środowiskowych i społecznych przez przedsiębior-

wym oraz wewnątrzpokoleniowe postrzeganie problemu za-

stwa w procesie budowania i realizowania strategii firmy. CSR

spokajania potrzeb. Realizacja idei zrównoważonego rozwoju

również nie ma jednej wyczerpującej definicji, z uwagi na wie-

ma służyć zapewnieniu dobrobytu współczesnemu pokoleniu,

lowymiarowość zagadnienia.

przy jednoczesnym zapewnieniu przyszłym pokoleniom podstawy dobrobytu. Takie podejście przekłada się na dwa pod-

Światowa Rada na rzez Zrównoważonego Rozwoju (World

stawowe cele zrównoważonego rozwoju, czyli sprawiedliwość

Business Council for Sustainable Development) określa spo-

wewnątrzpokoleniową oraz sprawiedliwość międzypokolenio-

łeczną odpowiedzialność jako „ciągłe zobowiązanie biznesu do

wą. Pierwsza zakłada zmniejszenie dysproporcji między bo-

zachowywania się w sposób etyczny oraz wspierania rozwoju

gatą Północą i biednym Południem, druga kładzie nacisk na

ekonomicznego poprzez polepszanie jakości życia pracowni-

zachowanie dóbr naturalnych dla przyszłych pokoleń poprzez

ków i ich rodzin oraz społeczności lokalnych i całych społe-

oszczędne gospodarowanie nimi .

czeństw”70. Natomiast norma ISO 26000 (2010 rok), która jest

65

aktualnym zestawieniem wytycznych w zakresie stosowania
W prawie polskim zasada zrównoważonego rozwoju zosta-

zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przez

ła zapisana w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej66.

organizacje, tak definiuje to pojęcie:

Natomiast samo pojęcie zostało precyzyjniej zdefiniowane
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

"ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI ZA WPŁYW JEJ
DECYZJI I DZIAŁAŃ NA SPOŁECZEŃSTWO

" „ [ J E S T T O] TA K I R O Z W ÓJ SP O Ł E C Z N O -

I ŚRODOWISKO ZAPEWNIANA PRZEZ PRZEJRZYSTE

G O S P O D A R C Z Y, W K T Ó R Y M N A S T Ę P U J E P R O C E S

I ETYCZNE POSTĘPOWANIE KTÓRE:

INTEGROWANIA DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH,

14

GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH, Z ZACHOWANIEM
RÓWNOWAGI PRZYRODNICZEJ ORAZ TRWAŁOŚCI
P O D S TAW O W Y C H PR O C E S Ó W PR Z Y R O D N I C Z Y C H ,

 przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;

W CELU ZAGWARANTOWANIA MOŻLIWOŚCI

 uwzględnia oczekiwania interesariuszy;

Z ASP O K AJ A N I A P O D S TAW O W Y C H P OTR Z E B

 jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z między-

P O S Z C Z E G Ó L N Y C H SP O ŁE C Z N O Ś C I LU B O BY WATE L I
ZARÓWNO WSPÓŁCZESNEGO POKOLENIA,

narodowymi normami postępowania;
 jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.” 71

J A K I P R Z Y S Z Ł Y C H P O K O L E Ń . ” 67

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawia się w bardzo sze-

Norma ISO określa główne zasady i obszary społecznej od-

rokim kontekście, dlatego że samo ma charakter interdyscy-

powiedzialności, przybliżając złożoność i zakres oddziaływania

plinarny i złożony. Łączy bowiem ekologię, etykę, ekonomię,

tej koncepcji – zostały one zaprezentowane w tabeli numer 2.

badania nad rozwojem, socjologię i inne dyscypliny . To pro68

pozycja nowego, świadomego i odpowiedzialnego życia indywi-

Realizacja strategii CSR przez przedsiębiorstwa i inne orga-

dualnego oraz społecznego, zakładającego rozwój wraz z oto-

nizacje przekłada się na dążenia całego społeczeństwa do

czeniem (przyrodniczym jak i społecznym) przy uwzględnieniu

zrównoważonego rozwoju. Dla branży HoReCa innym klu-

jego ograniczeń oraz oczekiwań69. Zamiennie z równoważonym

czowym pojęciem związanym z koncepcją zrównoważonego

rozwojem stosuje się określenia: trwały rozwój, trwały i zrów-

rozwoju jest również turystyka zrównoważona, czyli turystyka

noważony rozwój, rozwój zintegrowany, ekorozwój.

z poszanowaniem ochrony dziedzictwa ekologicznego oraz

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Białystok 2009, http://www.fir.org.pl/doc/zrownowazony_rozwoj_aspekty_rozwoju_spolecznosci_lokalnych.pdf, dnia 24.08.2017, s. 30.
66
"Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca
1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
67
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627.
68
E. Rokicka, W. Woźniak, op. cit., s. 9.
69
A. Skowroński, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju” 2006, vol. 1, No 2, s. 47-57.
70
A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 40.
71
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/, dnia 25.08.2017.
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G Ł Ó W N E Z AS A D Y I O B S Z A R Y SP O ŁE C Z N EJ O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I W G I S O 2 6 0 0 0 . TA BE L A 2

 Rozliczalność

Główne zasady
społecznej
odpowiedzialności

 Przejrzystość
 Etyczne zachowanie
 Poszanowanie interesów interesariuszy
 Przestrzeganie reguł prawnych
 Przestrzeganie międzynarodowych zasad zachowania
 Poszanowanie praw człowieka

 Ład organizacyjny

Główne obszary
społecznej
działalności

 Prawa człowieka
 Stosunki pracy
 Ochrona środowiska naturalnego
 Uczciwe praktyki rynkowe
 Relacje z konsumentami
 Zaangażowanie społeczne

Tabela 1: Społeczna odpowiedzialność biznesu wg ISO 26000. Opracowanie własne na podstawie: A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 61-63

kulturowego danej społeczności i obszaru. Światowa Organi-

Turystyka to jedna z najszybciej rozwijających się na świecie

zacja Turystyki w "Globalnym Kodeksie Etyki w Turystyce” pod-

gałęzi gospodarki – zgodnie z danymi Światowej Rady Podróży

kreśla, że "działalność turystyczna powinna być prowadzona

i Turystyki (World Travel and Tourism Council) turystyka i po-

w harmonii ze specyfiką i tradycjami regionów i krajów przyj-

wiązane aktywności gospodarcze generują 10,2% światowego

mujących oraz przy poszanowaniu miejscowych praw, zacho-

PKB, tworząc 292 milionów miejsc pracy74. Turystyka jest ści-

wań i zwyczajów” .

śle związana z zasobami naturalnymi, środowiskiem, kulturą,

72

społeczeństwem i ekonomią. "Jeśli jest dobrze zarządzana,
Federacja Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody Europy

turystyka może znacząco współtworzyć rozwój regionalny,

definiuje turystykę zrównoważoną w następujący sposób:

jeśli nie, może mieć niszczycielskie skutki dla natury i społeczeństwa”75. Działalność usługowa i produkcyjna związania

" [ J E S T T O] K A Ż DA F O R M A R O Z W OJ U T U R Y S T Y C Z N E G O ,

z turystyką powinna zatem zmierzać do ograniczenia ilości

ZARZĄDZANIA I AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ, KTÓRA

odpadów, oszczędzania energii i wody, eliminowania wykorzy-

PODTRZYMUJE EKOLOGICZNĄ, SPOŁECZNĄ

stania substancji szkodliwych dla środowiska oraz zachęcać

I E K O N O M I C Z N Ą I N T E G R A L N O Ś Ć T E R E N Ó W,

personel, klientów i lokalne społeczności do zachowań pro-

A TA K Ż E Z AC H O W U J E D L A PR Z Y S Z Ł Y C H P O KO L E Ń

ekologicznych76.

W N I E Z M I E N I O N Y M S TA N I E Z A S O BY N AT U R A L N E
I K U LT U R O W E T Y C H O B S Z A R Ó W. 7 3 ”

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce, 1999, http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/poland_0.pdf, dnia 25.08.2017, s. 3.
D. Zaręba, op. cit., s. 38.
74
World Travel and Tourism Council, https://www.wttc.org, dnia 25.08.2017.
75
Ecological Tourism in Europe, op. cit., s. 3, tłumaczenie własne.
76
D. Zaręba, op. cit., s. 37.
72
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Istotnym elementem zarządzania w sposób zrównoważo-

 Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy

ny przedsiębiorstwami z branży turystycznej jest szkolenie

i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska;

personelu, uczące podstawowych nawyków i zachowań pro-

 Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie

ekologicznych. W jaki sposób godzić wzrastające potrzeby

postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społe-

konsumpcyjne współczesnych społeczeństw z kurczącymi

czeństw, uwzględniających troskę, o jakość środowiska79.

się zasobami naturalnymi naszej planety uczy edukacja dla
zrównoważonego rozwoju77. Uwzględnia ona szeroki wachlarz

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej podkreśla koniecz-

aspektów związanych z funkcjonowaniem człowieka w świecie,

ność objęcia edukacją ekologiczną zarówno organizatorów

m.in. prawa człowieka, gospodarkę i kulturę. To pojęcie znacz-

turystyki i wypoczynku, jak i osób korzystających z tych usług.

nie szersze i bardziej złożone niż edukacja ekologiczna.

Poza tym jako niezbędne działania w tym obszarze wskazuje
włączenie tematyki proekologicznej do programów nauczania

E D U K ACJ A D L A Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U J E S T

w szkołach i uczelniach kształcących na potrzeby turystyki,

NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLANA JAKO EDUKACJA:

promocję szkoleń dla instruktorów, strażników i opiekunów
przyrody a także włączenie elementów edukacji ekologicznej
do krajowych i regionalnych programów rozwoju turystyki.

 umożliwiająca uczącemu się zdobywanie umiejętności,
wiedzy i przymiotów zapewniających mu trwały rozwój,
 jednakowo dostępna na wszystkich szczeblach i we

E D U K ACJ A D L A Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U
POWINNA OBEJMOWAĆ TRZY SFERY:

wszelkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym,
zawodowym, w lokalnej społeczności),
 budująca odpowiedzialność obywatelską i promującą

 Społeczną – prawa człowieka, pokój i bezpieczeństwo,

demokrację poprzez uświadomienie jednostce jej praw

równość płci, różnorodność kulturową i wzajemnie zrozu-

i obowiązków,
 oparta na zasadzie nauki przez całe życie,

16

 wspierająca równomierny rozwój jednostki78.

mienie kultur, zdrowie, dobre rządy;
 Ekologiczną – zasoby naturalne, zmiany klimatu, rozwój
rolnictwa, zrównoważoną urbanizację, zapobieganie katastrofom i łagodzenie ich skutków;

Polska Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej "Przez Edu-

 Ekonomiczną – zmniejszenie rozmiarów ubóstwa, odpo-

kację do Zrównoważonego Rozwoju” podkreśla, że podsta-

wiedzialność przedsiębiorstw, gospodarkę rynkową80.

wowym zadaniem społeczności szkolnej powinno być wykorzystanie możliwości zawartych w podstawie programowej

Uświadamianie znaczenia i wdrożenie zasad zrównoważone-

w celu ukształtowania i utrwalenia potrzeby życia zgodnego

go rozwoju to długi proces, jednak jest on nie tylko konieczny

z ideą zrównoważonego rozwoju.

z uwagi na zmiany zachodzące w środowisku i rosnące oczekiwania klientów, ale także opłacalny dla przedsiębiorców

GŁÓWNE CELE EDUKACJI NA RZECZ

i konsumentów. Z uwagi na rozmiar przemysłu turystycznego

Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U PR Z Y J Ę T E

na świecie, a także jego bezpośredni związek i współzależność

W W W. D O K U M E N C I E T O :

z naturalnymi zasobami, niezbędnym jest podjęcie działań
prowadzących do tego by turystyka była zrównoważona na
każdym poziomie (od międzynarodowych operatorów po indy-

 Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zaintereso-

widualne osoby wynajmujące pokoje). Osiągnięcie tego będzie

wania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami

możliwe jedynie przy włączeniu zagadnień z obszaru zrówno-

ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi;

ważonego rozwoju w proces edukacji w branży HoReCa.

Szkoła dla zrównoważonego rozwoju, http://www.ceo.org.pl/pl/natura/news/szkola-dla-zrownowazonego-rozwoju, dnia 23.08.2017.
I. Morżoł, op. cit.
79
Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa 2001, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/97b75873145cdf7e7695ed9573147c78.pdf,
dnia 24.08.2017, s. 18-19.
80
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, op. cit.
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2

Edukacja zrównoważonego
rozwoju w procesie edukacji






Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju będzie
spełniać swoje zadania tylko w przypadku, gdy będzie
dostępna na wszystkich poziomach edukacji, w tym
edukacji formalnej i pozaformalnej.
J. MALIKOWSKI

P

odstawę kształtowania świadomości społeczeństwa,

W edukacji zrównoważonego rozwoju zawiera się m.in. edu-

zwiększania wiedzy ekologicznej jako integralnej części

kacja ekologiczna, która stanowi podstawę wiedzy przeka-

zrównoważonego rozwoju stanowi wiedza. Zdobywanie,

zywanej na różnych szczeblach edukacji w Polsce. Edukacja

rozszerzanie swojej wiedzy i jej wykorzystywanie w różnora-

ekologiczna w Polsce prowadzona jest zarówno w formie edu-

kich działaniach to podstawa racjonalnego funkcjonowania

kacji formalnej (edukacja szkolna na każdym szczeblu), jak

każdego podmiotu. W celu podnoszenia znajomości tematu

i nieformalnej (edukacja pozaszkolna). Najwcześniej dziecko

zrównoważonego rozwoju konieczna jest ustawiczna edukacji

ma do czynienia z edukacją ekologiczną w przedszkolu, które

nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych.

jest pierwszym szczeblem edukacji formalnej. W szkołach do
2008 r. edukacja ekologiczna realizowana była w postaci mię-

2.1     Analiza sytuacji w Polsce

E

dzyprzedmiotowych ścieżek dydaktycznych na różnych przedmiotach: chemii, fizyce, geografii, biologii, technice – tematy
były dostosowane do specyfiki danego przedmiotu. W 2009

dukacja i działania towarzyszące procesowi edukacji po-

r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji

winny być prowadzone przez odpowiednio przygotowa-

dotyczące realizacji treści związanych z edukacją ekologiczną.

nych, wykwalifikowanych merytorycznie oraz technicznie

Zastąpiono ścieżki edukacyjne inną formą t.j. treści dot. edu-

edukatorów tj. nauczycieli, trenerów, ekspertów i innych. Waż-

kacji ekologicznej znalazły się w postawach programowych

ny jest zatem spójny, klarowny oraz rozważny system obejmu-

poszczególnych przedmiotów w szkołach podstawowych, gim-

jący współpracę podmiotów, w tym edukatorów działających

nazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (w dwóch zakresach

na rynku w sferze edukacji, biznesu, organizacji pozarządo-

podstawowym oraz rozszerzonym).81

wych. Należy zaznaczyć, że edukacja nt. zrównoważonego

81

rozwoju będzie spełniać swoje zadania tylko w przypadku, gdy

"Praktyczne formy edukacji środowiskowej” opracowany był

będzie dostępna na wszystkich poziomach edukacji, w tym

wspólnie z brytyjskimi ośrodkami edukacyjnymi: Blancathra

edukacji formalnej i pozaformalnej. Edukacja nt. zrównowa-

i Losehill Hall. W warsztatach wzięło udział ponad 1000 nauczy-

żonego rozwoju powinna być interdyscyplinarna oraz między-

cieli z całej Polski. Przekazywane wiedzy nauczycielom - jako

generacyjna.

naturalnym dystrybutorom i nośnikom tematów, wytycznych

J. Malikowski, Przypadek Polski: od modernizacji imitacji do zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2016, str. 50-60

17

EDUKACJA HORECA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

oraz praktycznych wskazówek w temacie zrównoważonego

gicznej Państwa, Porozumieniach Ministrów, rozporządzeniach

rozwoju - jest kluczowe z punktu widzenia edukacji i daje to

Ministra Edukacji, Ministra Sportu, a także Narodowej Strategii

efekt mnożnika wiedzy.82

Edukacji Ekologicznej stanowiącej najważniejszy dokument
w obszarze edukacji ekologicznej. Ponadto kwestię edukacji

Wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środo-

ekologicznej podejmują uchwały podejmowane na różnych

wiska, ekologii jest pogłębiana i utrwalana także w edukacji

poziomach administracyjnych i programy edukacyjne np.

pozaszkolnej w ramach różnorodnych form aktywności, akcji

Gminne Programy Edukacji Ekologicznej i Edukacji dla Zrów-

edukacyjnych. Zakres akcji ma różnoraki charakter oraz za-

noważonego Rozwoju itp. Edukacji ekologicznej dotyczą także

sięg m.in. lokalny, regionalny, ogólnokrajowy, ale także mię-

dokumenty międzynarodowe np.: Konwencja o bioróżnorodno-

dzynarodowy np. przy wymianach młodzieży. Opracowanie

ści, Agenda 21, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych

skutecznych oraz aktualnych programów edukacyjnych poru-

w sprawie zmian klimatu. 84

szających najważniejsze problemy zrównoważonego rozwoju,

18

w tym edukacji ekologicznej jest skomplikowanym proce-

Obowiązująca w Polsce Narodowa Strategia Edukacji Eko-

sem, angażującym specjalistów z różnych dziedzin. W Polsce

logicznej jest podstawowym dokumentem dot. edukacji nt.

w edukację pozaszkolną angażują się często różne szczeble

zrównoważonego rozwoju. Jednak jak wynika z Ekspertyzy

administracyjne m.in. urzędy, samorządy, ale także organi-

dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce:85

zacje pozarządowe, parki narodowe oraz media. Do edukacji

"brakuje w kraju aktualnego dokumentu nakreślającego kie-

pozaformalnej w zakresie zrównoważonego rozwoju ustawo-

runek edukacji dot. Zrównoważonego rozwoju, gdyż ww. Na-

wo zobowiązane są samorządy terytorialne, zakłady wywozu

rodowa Strategia jest dokumentem nieaktualnym oraz nie-

śmieci i odpadów komunalnych oraz służby administrujące

wpisującym się w obecne realia i wiedzę nt. zrównoważonego

terenami cennymi przyrodniczo.

rozwoju. Strategia ma ponad 10 lat”.

Jednym z przykładów kompleksowego programu edukacyjne-

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej jest to dokument

go mogą być rozwiązania przyjęte w gminie Lisia Góra (okolice

w całości poświęcony zagadnieniom edukacji ekologicznej.

Tarnowa). Funkcjonują tam różne rodzaje kampanii tematycz-

Dokument ten identyfikuje i hierarchizuje cele edukacji eko-

nych, wśród których można wyróżnić kampanię "fali nośnej”.

logicznej, wskazuje jej zadania oraz możliwości ich realizacji.

Jest ona oferowana szerokiej opinii publicznej i dotyczy pro-

"Wg Strategii edukacja ekologiczna stanowi ważne zobowiąza-

blemu środowiska jako całości, nie zaś jednego aspektu. Kam-

nie międzynarodowe oraz element edukacji obywateli.

panie tematyczne służą przekazywaniu wiedzy o problemach
środowiskowych lub zachęcają do świadomych, proekologicz-

P O D S TAW O W Y M I C E L A M I D O K U M E N T U S Ą M . I N . :

nych zachowań np. rozpowszechniają akcje selektywnego
zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Kampanie są kierowane do poszczegól-

 Upowszechnianie idei rozwoju zrównoważonego we

nych grup wiekowych i społecznych: do dzieci, dorosłych, de-

wszystkich sferach życia przy uwzględnieniu również

cydentów, polityków, kadry technicznej, władz samorządowych

pracy i wypoczynku człowieka, czyli objęcie permanentną

oraz do wszystkich, którzy biorą udział w realizacji programu

edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców kraju,

gospodarki odpadami.

83

 Wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej

Cele edukacji ekologicznej (określane także jako cele edukacji

"i nieformalnej,

ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju) zawarte są w

 Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych pro-

jej podstawie prawnej. Prawodawstwo polskie posiada szereg

gramów edukacji ekologicznej, stanowiących rozwinięcie

aktów prawnych dot. edukacji ekologicznej, które stanowią

Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej a zawierają-

wyznacznik celów i priorytetów. Postawa prawna nt. edukacji

cych propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty

ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju zawarta jest

realizujące projekty edukacyjne dla lokalnej społeczności,

m.in. w Konstytucji RP, ustawach jak m.in. Prawo ochrony śro-

 Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki

dowiska (POŚ), o ochronie i kształtowaniu środowiska, o sys-

i edukacji ekologii.

temie oświaty, o ochronie przyrody a także w Polityce Ekolo-

M. Pawul, W. Sobczyk, Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, AGH 2011, str. 147-156
M. Pawul, W. Sobczyk, op.cit
84
Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy, Krosno 2014, str. 11-12
85
Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, ITTI, Poznań 2012
82
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C E L E E D U K ACJ I Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U W G
S TR ATE GI I :

7 powinna uczyć, że nie można hierarchizować życia,
8 ma pokazać prawa rządzące przyrodą i jednocześnie pokazywać, że człowiek w wielu przypadkach może postępo-

 kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zaintereso-

wać inaczej niż inne żywe organizmy – bo myśli, przewidu-

wania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami

je, ma wykształcony system moralny,

ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi;
 umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy

9

i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska;

ma przedstawiać świat w ujęciu holistycznym jako całość,
wspólnotę i związek wszystkich istot żywych (w tym człowieka) tworzących liczne wzajemne relacje,

 tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie
postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.86

10

ma kształtować umiejętności obserwowania piękna środowiska naturalnego, dostrzegania zmian zachodzących
w środowisku a także uczyć mechanizmów, przyczyn

Problematyczna w temacie edukacji dla zrównoważonego roz-

i skutków tych zmian oraz gromadzenia i zdobywania in-

woju wydaje się także wielość przeróżnych aktów prawnych

formacji o stanie środowiska przyrodniczego,

dot. tematyki zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz brak
współpracy między instytucjami i sektorami przygotowującymi normy prawne. Zagadnienia związane z edukacją dla zrów-

11

ma uczyć wartościowania zmian zachodzących w środowisku i moralnego oceniania ich,

noważonego rozwoju mają swoje miejsce w licznych, obowiązujących aktach prawnych i dokumentach strategicznych.
Uporządkowanie tej sytuacji wydaje się ważnym wyzwaniem

12 ma kształtować nawyki proekologiczne w życiu codziennym i proekologiczny system wartości a tym samym

w celu usprawnienia procesu edukacji dla zrównoważonego

uczyć, że każde najmniejsze osobiste działanie na rzecz

rozwoju na różnych szczeblach oraz w różnych organizacjach.

ochrony środowiska ma sens i jest potrzebne.87

DLA PRZEJRZYSTOŚCI WIEDZY POLSKA EDUKACJA

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na szczeblach edu-

E KO L O GI C Z N A Z O S TAŁA PR Z E S TAW I O N A

kacji w Polsce najczęściej dotyczy edukacji ekologicznej/

W DWUNASTU ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

przyrodniczej, stąd ww. zasady odnoszące się do sytuacji

EKOLOGICZNEJ, KTÓRA:

w Polsce. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju znajduje się
przede wszystkim w edukacji formalnej (zgodnie z Podstawą
Programową) jednak jest również elementem edukacji poza-

1

musi zaczynać się od najmłodszych,

2

musi być interdyscyplinarna,

3

formalnej. Budowanie świadomości Polaków w zakresie zrównoważonego rozwoju jest na poziomie niezadowalającym. Jedną z przyczyn jest trudny proces dotarcia do osób dorosłych
(żadna z metod nie gwarantuje dotarcia do wszystkich osób).

ma pokazać, że człowiek jest integralną częścią przyrody

Jedną z form dotarcia do osób dorosłych jest edukowanie ich

zależącą od niej i oddziałującą na nią,

poprzez dzieci, prowadzenie kampanii informacyjnych, medialnych, promowanie dobrych praktyk, zapisy i restrykcje prawne,

4

5

ma opierać się na szacunku do środowiska, przyrody

szkolenia, świadomość pracodawców oraz prowadzenie przez

i wszystkich istot żywych,

firmy polityki zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.

powinna opierać się na wrażliwości, empatii na piękno

Z badań wynika, iż głównymi adresatami edukacji dla zrówno-

i szkody w środowisku,

ważonego rozwoju w Polsce są uczniowie i studenci, natomiast
głównym nadawcą – placówki edukacyjne. Odnośnie osób do-

6

powinna uczyć, że każda forma życia jest ważna i spełnia

rosłych sytuacja jest trudniejsza, gdyż znacznie spadają szan-

wielką rolę w przyrodzie,

se na dotyczące ich działania edukacyjne na polskim rynku.
Mniejszy zatem jest również wpływ działań edukacyjnych dla

86
87

Narodowa strategia edukacji ekologicznej. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2001
Terlecka M., Dwanaście zasad współczesnej edukacji ekologicznej w myśli Alberta Schweitzera, Krosno 2014
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zrównoważonego rozwoju na postawę osób dorosłych. Eduko-

zobowiązania wynikające z ustanowienia europejskiego ob-

wanie osób dorosłych może odbywać się różnymi metodami,

szaru uczenia się przez całe życie, w tym europejskich ram

jednak nie dają one gwarancji swojej skuteczności oraz dotar-

kwalifikacji.

cia do wszystkich. Ważną rolę dla edukacji dot. zrównoważonego rozwoju odgrywają organizacje pozarządowe, które dzia-

ZADANIA PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH

łają zarówno w zakresie edukowania uczniów – we współpracy

W REALIZACJĘ EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO

ze szkołami jak i w zakresie docierania do dorosłych.88

R O Z W OJ U W P O LS C E T O PR Z E D E WS Z Y S T K I M :

Wart podkreślenia jest fakt, że brak jest w Polsce systemowych działań oceniających poziom edukacji dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej i nieformalnej. Również

 zwiększenie nacisku oraz form edukacji pozaformalnej
dla osób dorosłych,

Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi statystyk dotyczących

 sprawne wdrażanie Podstawy Programowej,

edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla zrówno-

 konieczność zmiany podejścia do kształcenia nauczycieli

ważonego rozwoju jest powiązana z procesem uczenia się

– zrównoważony rozwój powinien być elementem kształ-

przez całe życie. Ministerstwo Edukacji Narodowej pracowało
nad dokumentem strategicznym, wyznaczającym dalsze działania w zakresie uczenia się przez całe życie, czyli tzw. Life
long learning (w 2014 przyjęta została strategia: Perspektywa
uczenia się przez całe życie). Treść dokumentu uwzględnia

cenia nauczycieli,
 promowanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego
rozwoju,
 uchwalenie nowej, aktualnej strategii dotyczącej edukacji
dla zrównoważonego rozwoju.89

2.2     Rozwiązania w krajach europejskich
20

Edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej

E

odpadów. W 2014 r. masa odpadów przypadających na jednego
mieszkańca UE wynosiła 570 kg. Szacuje się, że do 2020 roku

dukacja ekologiczna w krajach Unii Europejskiej jest

wzrośnie ona do 680 kg.90 W związku z tym konieczne stało

bieżącym procesem wdrażanym w ramach strategii po-

się ustanowienie priorytetu w hierarchii polityk środowisko-

szczególnych państw. Każdy z krajów członkowskich pro-

wych poszczególnych krajów europejskich w postaci ograni-

wadzi swoją politykę związaną ze zrównoważonym rozwojem

czenia ilości wytwarzanych śmieci. Jest to jeden z problemów

i ochroną środowiska. Wszystkie państwa UE muszą się opie-

środowiskowych, który w łatwy i przystępny sposób trafia do

rać na tych samych wspólnotowych dyrektywach. Problem

świadomości społeczeństwa oraz może być edukowany od lat

edukacji środowiskowej dotyczy wszystkich szczebli naucza-

najmłodszych do najstarszego pokolenia poprzez różnego ro-

nia. Celem działań państw jest poprawa środowiska, działania

dzaju narzędzia m.in. kampanie społeczne, ścieżki edukacyjne,

ekosystemów i chronienie naturalnych zasobów. Do realizacji

restrykcje prawne i wiele innych. Problem dot. śmieci wiąże

celów potrzebne jest zatem zrozumienie mechanizmów oraz

się z wysoką świadomością ekologiczną obywateli poszczegól-

opracowanie nowych modeli nauczania nt. zrównoważonego

nych państw a ta wpływa na postrzeganie kolejnych proble-

rozwoju, ekologii, ochrony środowiska i innych tożsamych te-

mów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wiedza oraz

matów. Ważnym zadaniem dla każdego z krajów europejskich

świadomość obywateli jest uwarunkowana przede wszystkim

jest opracowanie programów edukacyjnych uwzględniających

programami edukacyjnymi, właściwym sposobem jej przeka-

holistyczne podejście, w celu poznania zjawisk przyczynowo -

zywania oraz zainteresowaniem tematyką szerokiego grona

skutkowych przebiegających w naturalnym środowisku.

odbiorców. W Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej
oprócz tradycyjnej edukacji formalnej realizuje się działania

W związku z rozwojem gospodarczym i podnoszeniem się

poprzez formy edukacji nieformalnej, która (co ważne) skiero-

poziomu życia w wielu aglomeracjach miejskich Unii Eu-

wana jest także do osób dorosłych. Celem edukacji pozafor-

ropejskiej występuje problem dużej masy wytwarzanych

malnej jest inicjowanie, wspieranie oraz realizacja ciekawych,

Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, op. cit.
Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, op. cit.
90
M. Pawul, W. Sobczyk, Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, AGH 2011, str. 147-148
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efektywnych kampanii edukacyjnych, które zachęcą obywateli

prawnych jak 1) Strategia Zrównoważonego Rozwoju oraz 2)

do działań proekologicznych. Ważna jest także rola edukacji

przyjęte polityki horyzontalne polegające na tym, że każde

pozaformalnej do budowania poparcia działań ekologicznych

ministerstwo zarówno na poziomie centralnym jak i na pozio-

w kraju. W edukacji wykorzystuje się różnorodne metody

mach administracji lokalnej opracowało i realizuje Plan Dzia-

pracy, tak aby dotrzeć

łań dla Zrównoważonego Rozwoju.

do różnych grup wiekowych,

Edukacja ekologiczna
w krajach Unii Europejskiej
jest bieżącym procesem
wdrażanym w ramach
strategii poszczególnych
państw. Każdy z krajów
członkowskich prowadzi
swoją politykę związaną ze
zrównoważonym rozwojem
i ochroną środowiska.
Wszystkie państwa UE
muszą się opierać na tych
samych wspólnotowych
dyrektywach.

społecznych

Wielka Brytania jest beneficjentem wszystkich kluczowych,

i zawodowych, wywo-

międzynarodowych zobowiązań prowadzących do realizacji

łując trwałe zmiany

Edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Działania Wielkiej

zachowań

społe-

Brytanii w szerzeniu edukacji dla zrównoważonego rozwo-

Najlepsze

ju są dalece bardziej rozszerzone i pogłębione niż działania

czeństwie.
wyniki

w

uzyskuje

się

w Polsce. Istotne dla tego faktu jest to, że za każdym razem

komplekso-

przy zmianie prawnej dot. zrównoważonego rozwoju w Wiel-

wych szkoleń eduka-

kiej Brytanii rząd od razu udziela wsparcia w postaci działań

cyjnych

podczas

dostosowa-

praktycznych i gwarantuje zabezpieczenie finansowane na ich

nych pod daną grupę

wdrożenie. M.in. realizacja Strategii Zrównoważonych Szkół

odbiorców, gdzie temat

jest wsparta utworzeniem instytucji finansowanej ze środków

szkolenia, zaprezento-

rządowych, która ma koordynować jej wdrażanie. Z inicjatywy

wane przykłady oraz

tej instytucji powstają projekty edukacyjne, organizowane są

forma

przestawiania

konferencje i opracowywane są materiały edukacyjne uła-

treści jest profilowana

twiające dyrektorom szkół i nauczycielom realizację Strategii.

zgodnie z potrzebami

W Wielkiej Brytanii w zakresie edukacji zrównoważonego roz-

grupy.

Kompleksowe

woju wykorzystuje się metody aktywizujące pracę uczniów

edukacyjne

w postaci projektów edukacyjnych z osobami i instytucjami

mogą mieć różnoraki

spoza szkoły. Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę i rozwija-

charakter oraz formy

ją myślenie krytyczne dzięki nabywaniu wiedzy i osobistych

prezentowania

szkolenia

treści

doświadczeń z realnego rynku oraz prawdziwego życia. Waż-

związanej ze zrówno-

ny jest także aspekt podejmowania decyzji (uczniowie sami

ważonym rozwojem, np.

dokonują wyborów w jaki sposób projekty edukacyjne będą

mogą być przedstawia-

realizowane i jakie zastosują metody). Niebagatelne w tym

ne na seminariach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach,

zakresie jest odpowiednie przygotowanie samych nauczycieli

jako kampanie outdoorowe, eventy, imprezy plenerowe ale

w tematyce zrównoważonego rozwoju tak aby posiadali ade-

także jako szkolenia kaskadowe w miejscu pracy.91 Wszystkie

kwatną wiedzę oraz umiejętności (które następnie przekażą).

praktykowane czynności edukacyjne w krajach Unii Europej-

Jest to część procesu ich kształcenia, gdzie na ścieżce edu-

skiej inspirują działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju,

kacyjnej, przy przygotowaniu do zawodu mają obowiązkowe

ekologii i ochrony środowiska, w tym także kreowanie no-

tematy dot. zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu mogą oni

wych trendów rozwoju społeczno-ekonomicznego w zgodzie

później wykorzystać zdobytą wiedzę przekazując ją uczniom

z zasadami odpowiedzialności społecznej. Formy edukacyjne

(ale też w miarę potrzeby aktualizować ją w czasie kursów

mają służyć kształtowaniu kultury społeczeństwa i rozwijaniu

doszkalających). Istotne wydają się również treści eduka-

poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w śro-

cyjne w postawach programowych w Wielkiej Brytanii, gdzie

dowisku.

wprost wpisane są tematy dot. zrównoważonego rozwoju,

Wielka Brytania

R
91

Ibidem, str. 148-149

w odróżnieniu od Polski, gdzie nacisk kładzie się przede
wszystkim na ochronę środowiska i ekologię. Proces edukacyjny jest realizowany poczynając od najmłodszych a koń-

ekomendacje do realizacji edukacji dla zrównoważo-

cząc na dorosłych, na każdym szczeblu edukacji formalnej

nego rozwoju w edukacji formalnej w Wielkiej Brytanii

oraz pozaformalnej. Uwzględnia on zarówno tematykę pro-

znajdują się w dokumentach strategicznych i aktach

ekologiczną jak i wprost dotyka zagadnień zrównoważonego
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rozwoju. W Wielkiej Brytanii są to części nierozerwalne i wza-

Norwegia

jemnie siebie uzupełniające.

Z

92

godnie z filozofią Norwegów konserwacja przyrody to

Republika Federalna Niemiec

R

FN jest jednym z pierwszych krajów UE, w których

obowiązek każdego człowieka. Spędzanie czasu na łonie
natury jest ulubionym narodowym zajęciem, co widać

w podejściu Norwegów do zagadnień ochrony dzikiej przyrody.

podjęto zadania prowadzenia kompleksowej edukacji
ekologicznej. Ważne informacje dot. ekologii, zrówno-

Norwegia jest niewątpliwym prekursorem działań proekologicz-

ważonego rozwoju oraz działań prowadzonych na ich rzecz

nych, ale także działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agen-

W kraju działają różnego rodzaju organizacje, które wspomagają

cji Środowiska. Jednym z najważniejszych celów statuto-

procesy edukacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bar-

wych Federacji jest informowanie obywateli o zagrożeniach

dzo duży nacisk kładzie się na edukację obywateli w tym zakresie,

wynikających z nieprawidłowego korzystania ze środowiska,

a praktyczne rozwiązania są wdrażane w codzienne życie społe-

w tym nieprawidłowej gospodarki odpadami, o możliwych roz-

czeństwa. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest wspierana

wiązaniach zaistniałych problemów a także promocja działań

poprzez działania rządu oraz władz, nie tylko przepisami prawny-

prośrodowiskowych. Kluczowa jest tutaj edukacja społeczeń-

mi, ale także co najważniejsze funduszami na praktyczne rozwią-

stwa w każdej grupie wiekowej. Federacja stara się dotrzeć

zania i realizację edukacji proekologicznej. Ważne z punktu wi-

swoimi działaniami do wszystkich grup społecznych. Objęcie

dzenia form edukacyjnych jest upowszechnianie dobrych praktyk

kompleksowymi działaniami proekologicznymi może przynieść

w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowi-

wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. Dla proce-

ska. Każda forma przekazu jest istotna dla budowania komplek-

su edukacji oraz kompleksowych działań proekologicznych

sowej oraz praktycznej wiedzy wśród obywateli.

istotna jest również witryna poświęcona w całości zrówno-
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ważonemu rozwojowi (www.fona.de). Jest to platforma, która

Ważne jest także podejście samych obywateli, którzy na skutek

stwarza możliwość kontaktu i wymiany informacji dot. badań,

wielu akcji edukacyjnych i dostępnej wiedzy traktują działanie na

wydarzeń, akcji proekologicznych oraz dla zrównoważonego

rzecz zrównoważonego rozwoju za pewnego rodzaju obowiązek,

rozwoju. Platforma działa w ramach programu prowadzonego

ale także misję. Dzieci w szkołach na co dzień mają zajęcia dot.

przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań – „Badania dla

ekologii, środowiska, proekologicznych rozwiązań, ale także nt.

zrównoważonego rozwoju”. Edukacja pozaszkolna prowadzona

zrównoważonego rozwoju. Współpraca między szkołami a ro-

jest także przez ośrodki edukacji dorosłych, kościoły i związki

dzinami sprzyja efektywnemu zapamiętywaniu przez dzieci oraz

zawodowe. W Niemczech działają centra środowiskowe, zaj-

wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Edukowanie dzieci od

mując się m.in. edukacją w zakresie gospodarki odpadami.93

najmłodszych lat przyniesie pozytywne skutki w przyszłości.

dr A. Batorczak, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013
M. Pawul, W. Sobczyk, op.cit.
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2.3    Wybrane programy na rzecz zrównoważonego rozwoju
2.3.1 Goście Ziemi

dostawców i współpracujących firm, którym przedstawia się

Program Goście Ziemi powstał w 2006 roku. Jego ideą prze-

jakościowe wskaźniki, ale także wymaga od nich odpowiednich

wodnią jest dobro człowieka oraz szacunek dla środowiska.

jakościowych certyfikatów.

Ma charakter interdyscyplinarny oraz międzynarodowy. Jest
realizowany w wielu hotelach na świecie przez grupę Accor

Przykładowe działania wdrożone w sieci hoteli to m.in. insta-

(w Polsce od 2007 roku).

lacja perlatorów, czyli urządzeń, które pozwalają na oszczędność zużycia wody nawet o 20% bez uszczerbku w komforcie

W PROGRAMIE ZDEFINIOWANO 8 KLUCZOWYCH

gości. Spadek zużycia jest dla nich nieodczuwalny. W pokojach

T E M A T Ó W, K T Ó R E D O T Y C Z Ą P O D E J M O W A N Y C H

umieszczane są też ulotki zachęcające gości do włączenia się

I N I CJ AT Y W N A R Z E C Z Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U :

do oszczędzania wody i środków chemicznych oraz uświadamiające skutki dla środowiska naturalnego. Grupa Accor przy
modernizacji czy też budowaniu nowych obiektów stosuje

Obszar
EGO

rozwiązania proekologiczne, które pozwalają na szanowanie
środowiska oraz oszczędności (m.in. energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne oraz zintegrowane włączniki prądu).
Efektem wdrożenia programu w sieci grupy Accor jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i ogranicze-

 Rozwój lokalnych społeczności

nie kosztów działalności firmy.94

 Ochrona dzieci
 Zwalczanie chorób i epidemii

2.3.2 Program Planeta 21

 Zdrowe odżywanie EKO

Na skutek zmieniającego się w ciągu ostatnich lat świata biznesu, należy w swojej polityce, misji lub wizji prowadzenia
przedsiębiorstwa permanentnie analizować, dostosowywać

Obszar
EKO

i zmieniać kilka charakterystycznych wyróżników, które na tle
firm konkurencyjnych będą naszą markę i produkty promować oraz odróżniać na rynku. Jednym z takich przymiotów jest
szeroko rozumiany rozwój. Można go określić jako długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w którym da się wyróżnić

 Energia

odpowiednie, następujące po sobie fazy przemian danego

 Woda

obiektu, wykazujące zauważalne

 Odpady

nia tego obiektu pod określonym względem.95 Warto również

 Bioróżnorodność

w tym miejscu przytoczyć znaczenia słowa zrównoważony, tzn.

różnicowanie się działa-

spokojny, opanowany, rozsądny, rozmyślny96 aby łatwo zrozumieć sens omawianego zagadnienia zrównoważonego rozwoju.
Jest to program zrównoważonego rozwoju wdrażany we
wszystkich placówkach grupy hotelowej na świecie. Wszy-

Z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju możemy spotkać

scy pracownicy sieci na wszystkich szczeblach zatrudnienia

się przy wielu inicjatywach czy projektach budowlanych,

od dyrektorów po pracowników technicznych są zobowiązani

planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących

do wdrażania i przestrzegania zasad programu. Ważne jest

w głównej mierze pasów obszarów zielonych (ze względu na

również uwzględnienie w programie działań skierowanych

przywiązywanie dużej wagi do otaczającego nas środowiska

do interesariuszy zewnętrznych – m.in. do gości jak również

naturalnego).97

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2006 r.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj;4009883.html z dnia 20.08.2017
96
https://pl.wiktionary.org/wiki/zrównoważony z dnia 20.08.2017
97
http://urbnews.pl/pojecie-zrownowazonego-rozwoju z dnia 20.08.2017
94
95
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Można jasno stwierdzić, że duża części populacji zaczęła żyć

i z jakimi problemami boryka się dzisiejszy świat. Omawiany

i odżywiać się świadomie, co zaobserwować można podczas

program na lata 2016-2020 zawiera 4 obszary jakimi są: zobo-

różnych działań w życiu codziennym.

wiązania na rzecz pracowników, klien-

Pojęcie zrównoważonego rozwoju

tów, partnerów i społeczności lokal-

można określić jako swoisty proces

nych oraz 2 główne tematy dotyczące

zmian społecznych, gospodarczych
i środowiskowych, który zapewnia równowagę pomiędzy zyskami
i kosztami rozwoju w perspektywie
przyszłych pokoleń (czyli jest on
„odzwierciedleniem polityki i strategii ciągłego rozwoju gospodarczego
i społecznego bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których jakości zależy kontynuowanie
działalności człowieka i dalszy rozwój”) . Jednym z ważnych elementów
tak określanego zrównoważonego
rozwoju musi być spójność społeczna, zdefiniowanie jasnych celów
i działań dotyczących wspólnych idei
i otaczającego nas świata.

Program PLANETA 21
to w szczególności
21 zobowiązań, 7 obszarów
poruszających kwestie
środowiska naturalnego oraz
lokalnych społeczności.
W głównej mierze skupia on
swoją uwagę na tematyce:
zdrowia, natury, dwutlenku
węgla, innowacyjności,
społeczności lokalnej,
zatrudnienia i dialogu.

Kolejna definicja tego pojęcia okre-

24

śla, że: „jest to rozwój oparty na ra-

podstawowej działalności związanej
z usługami gastronomicznymi (F&B)
i zarządzaniem budynkami hotelowymi.102 Jednym z głównych tematów
jest zdrowie. Program skupia swoją
uwagę na wprowadzaniu zdrowych
i zbilansowanych posiłków, wykorzystywaniu lokalnych, sezonowych
i

wyprodukowanych

ekologicznie

produktów jak również ograniczeniu
marnotrawieniu żywności w restauracjach hotelowych. Promowane są
również działania dotyczące zakładania własnych, hotelowych ogródków warzywnych umożliwiających w przyjazny dla środowiska i gości
sposób - uprawianie potrzebnych
półproduktów,

wykorzystywanych

następnie do sporządzania potraw
obowiązujących w karcie dań. Re-

cjonalnym gospodarowaniu zasobami kulturowymi i przyrod-

stauracje starają się w bardzo szczegółowy sposób selekcjo-

niczymi w skali lokalnej i globalnej, które są wyczerpywalne,

nować swoje menu dotyczące wyboru ryb, a w szczególności

nieodnawialne lub mają ograniczoną zdolność samoodtwarza-

unikać zakupów gatunków zagrożonych. Poza tym zwraca się

nia i odbudowywania się”.99

dużą uwagę na współpracę z lokalną społecznością, przedsiębiorcami oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

Poruszane wyżej kwestie dotyczące większej świadomości

w kooperacji z parterami biznesowymi. Jedną z takich inicja-

dbania o wspólne dobro zostały uregulowane prawnie w Pol-

tyw restauracji jest wybieranie i oferowanie herbat, kaw i cze-

sce w 1997 roku (określone zasady zrównoważonego rozwoju

kolad pochodzących z uczciwej wymiany handlowej.

zostały przyjęte jako wymogi konstytucyjne). Są to rezultaty
osiągnięte na konferencji „Środowisko i Rozwój” w Rio de Ja-

Kolejnym wymogiem jest, aby nowo wybudowane obiekty

neiro, która odbyła się w 1992 roku i zakończyła się przyjęciem

hotelowe spełniały obowiązujące niskoemisyjne normy. Wy-

tzw. deklaracji z Rio.

posażenie i design pokoi projektuje się tak, aby dokładnie

100

spełniały wszystkie normy zgodne z certyfikatami EKO. Duża
Program zrównoważonego rozwoju PLANET 21 łączy w swojej

część materiałów do aranżacji wnętrz jest dobierana z pro-

idei intensyfikacje dotyczące poszanowania dobra naturalne-

duktów już wcześniej przetworzonych. Natomiast np. kołdry

go oraz zasobów ludzkich. Program PLANETA 21 to w szcze-

i poduszki wyprodukowane są z tworzywa powstałego w pro-

gólności 21 zobowiązań, 7 obszarów poruszających kwestie

cesie recyklingu butelek a szampony i mydła pod prysznic oraz

środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności. W głów-

środki czystości posiadają oznaczenie ekologiczne (aby dawać

nej mierze skupia on swoją uwagę na tematyce: zdrowia, na-

dobry przykład dbania o środowisko naturalne).103 Dużą uwagę

tury, dwutlenku węgla, innowacyjności, społeczności lokalnej,

skupia się również na wspieraniu różnorodności pracowników

zatrudnienia i dialogu.101 Odwołuje się do celów, które zostały

i integrowaniu ich wokół wspólnego celu przedsiębiorstwa.

ustalone konferencji w Rio i przypomina, co jest najważniejsze

Ważne jest też wzrastające zaangażowanie gości hotelowych

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/629822 z dnia 22.08.2017
http://urbnews.pl/pojecie-zrownowazonego-rozwoju/ z dnia 22.08.2017
100
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/629822 z dnia 22.08.2017
101
http://turystykaodpowiedzialnie.pl/2013/04/accor-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-o-sukcesach-programu-planet-21/ z dnia 22.08.2017
102
http://www.ibis.com/sustainable-development/index.pl.shtml z dnia 22.08.2017
103
https://www.accorhotels.com/pl/sustainable-development/index.shtml z dnia 21.08.2017
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w temacie zrównoważonego rozwoju i chęć współpracy czy

ci. Duża część osób pracujących w hotelach uwzględniających

pomocy podczas realizacji zamierzonych celów hotelu czy

te zasady jest bardzo dobrze wyedukowana i zmobilizowana,

obiektu gastronomicznego.104 Jednym z przykładów jest pro-

aby przeciwstawić się temu problemowi, gdy wystąpi on na

szenie klientów o wielorazowe użycie tych samych ręczników

ich terenie.105

w zamyśle ograniczenia zużycia wody i energii elektrycznej.
Obowiązujące - na lata 2016-2020 - założenia programu PLAAby w jeszcze lepszy sposób dbać o środowisko, duża część

NETA 21 są dopełnieniem tego co już wcześniej zostało rozpo-

hoteli przystępująca do programu, wybiera instalacje ogniw

częte poprzez działania tej akcji. Odpowiadają one na stałe

fotowoltaicznych na dachach swoich obiektów gastronomicz-

problemy, które dotykają nas jako klientów czy mieszkańców

nych, racjonalną segregację śmieci czy podejmuje działania

danego regionu. Ważne jest, aby ciągłe zmiany jakie dokony-

sadzenia drzew i drzewek owocowych. Ostatnim poruszanym

wane są w różnych obszarach naszego życia były wprowadza-

działaniem w programie PLANETA 21 jest wprowadzenie do ho-

ne i respektowane w kwestiach ochrony zasobów naturalnych

teli procedury zapobiegania wykorzystaniu seksualnego dzie-

także wśród lokalnych społeczności.

2.4    Praktyczne stosowanie zrównoważonego rozwoju w branży HoReCa






Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju pozwala na współpracę
hotelarstwa na rzecz środowiska naturalnego. Obiekty branży
HoReCa, które ich przestrzegają mają pozytywny wpływ na lokalny,
regionalny oraz globalny ekosystem jak również notują oszczędności
i zmniejszenie kosztów.
2.4.1 Wprowadzenie

 podstaw, trendów i charakterystyk odpowiedzialności

Rozwój społeczno – gospodarczy, który nie wpływa negatyw-

 zasad i praktyk odnoszących się do odpowiedzialności

społecznej,
nie na środowisko to jedno z największych wyzwań stających

społecznej,

przed międzynarodowymi i krajowymi instytucjami. Problem

 kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej,

ten nie dotyczy jedynie współczesności – idea Społecznej

 wdrażania i promowania zachowania odpowiedzialnego

Odpowiedzialności Biznesu (Corparate Social Responsibility) –

społecznie w organizacji i w jej politykach oraz praktykach

pojawiał się już pod koniec XIX wieku.

w obrębie jej sfery wpływu,
 identyfikowania i angażowania interesariuszy,

W 2 0 1 0 R O K U , P O L ATAC H BA DA Ń , Z BI E R A N I A
DANYCH ORAZ ANALIZ, MIĘDZYNARODOWA

 komunikowania zobowiązań, osiągnięć i innych informacji
związanych z odpowiedzialnością społeczną.106

O R G A N I Z ACJ A N O R M A L I Z AC Y J N A U S TA N O W I ŁA
NORMĘ ISO 26000, KTÓRA JEST ZBIOREM

Norma ISO 2600 określa społeczną odpowiedzialność bizne-

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H S TA N DA R D Ó W D L A BI Z N E S U ,

su jako "Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji

ADMINISTRACJI, JAK RÓWNIEŻ NGO’S I DOTYCZY:

i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko”. Norma ta, nie należy do norm certyfikowanych a jest

 terminów i definicji związanych z odpowiedzialnością społeczną,

jedynie zbiorem wytycznych, standardów (tzw. "Guidance on
social responsibility”), które:

http://www.orbis.pl/zrownowazony-rozwoj/planet-21 z dnia 20.08.2017
https://www.accorhotels.com/pl/sustainable-development/index.shtml z dnia 22.08.2017
105
Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Łukasz Makuch. Marzec 2011r.
104
105
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 przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia
i dobrbytu społeczeństwa,

ny urządzeń, które ograniczają zużycie wody, fotoelektrycznych
baterii w toaletach, wykorzystania zbiorników tzw. deszczówek,

 biorą pod uwagę oczekiwania interesariuszy,

własnych oczyszczalni ścieków, energooszczędnych żarówek

 są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzyna-

i oświetlenia LED, montowania urządzeń zarządzających świa-

rodowymi normami zachowania,

tłem na powierzchni całego obiektu, stosowania kart urucha-

 są wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej
działaniach w obrębie jej strefy wpływu.
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miających urządzenia elektryczne (karty hotelowe).
Można powiedzieć, że całość strategii opiera się po pierwsze
na zmniejszeniu ilości odpadów, po drugie na zwiększeniu

W „Zasadach zrównoważonego rozwoju w praktyce funkcjo-

możliwości ich wykorzystania.109

nowania obiektów hotelarskich” autorzy przedstawili wyniki
badań związanych z wiedzą i edukacją ekologiczną.

S T O S O WA N E PR A K T Y KI (P O W TA R Z AJ ĄC E SI Ę
W S TR ATE GI AC H I S T O S O WA N E W W I Ę KS Z O Ś C I

Badania objęły 50 dolnośląskich hotelarzy, a ich wynik okazał

OBIEKTÓW BRANŻY HORECA) TO:

się optymistyczny. Hotelarze posiadają wysoką samoocenę na
temat wiedzy w zakresie środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju. Badania miały na celu określenie poziomu wiedzy
i poziomu zastosowania prośrodowiskowych rozwiązań.

 wymiana ręczników i pościeli na żądanie gości (stosowanie zasady informowania obsługi hotelowej o zmianie,
program "Zielony Pokój”),

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE WSKAZYWANE PODCZAS
BADANIA:

 stosowanie środków czystości przyjaznych środowisku,
 segregacja odpadów (na każdym etapie – pokoje, goście,
restauracja, itp.),
 energooszczędne oświetlenie,
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 oszczędność energii (67,3%),

 oszczędzanie zużycia wody i energii elektrycznej,

 oszczędność w trakcie prania i zmywania (55,1%),

 wybór dostawców wśród lokalnych przedsiębiorców,

 docieplenie obiektu (53,1%),

 wykorzystanie lokalnych, ekologicznych upraw,

 monitorowanie zużycia wody (50%),

 używanie (w przypadku hotelowego SPA czy gabinetów

 dopasowanie źródeł światła do charakteru pomieszczenia
(46,9%),

odnowy biologicznej) kosmetyków naturalnych i certyfikowanych.110

 wykorzystanie wody deszczowej dla celów gospodarczych
Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju pozwala na

(6,1%).108

współpracę hotelarstwa na rzecz środowiska naturalnego.
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W RAMACH EZR

Obiekty branży HoReCa, które ich przestrzegają mają pozy-

W BRANŻY HORECA MOŻNA PODZIELIĆ JE NA

tywny wpływ na lokalny, regionalny oraz globalny ekosystem

4 G R U P Y, W K T Ó R Y C H N A L E Ż Y P R Z E D E W S Z Y S T K I M

jak również notują oszczędności i zmniejszenie kosztów. Noszą

WPROWADZAĆ UDOSKONALENIA.

one nazwy ekohoteli, zielonych obiektów, obiektów przyjaznych

SĄ TO:

dla turystyki i środowiska, biohoteli. 111
Oszczędności i ekologiczny trend na rynku to główne czynniki,

 gospodarka wodna,

które wpływają na branżę HoReCa w odniesieniu do stosowa-

 energia elektryczna,

nia proekologicznych rozwiązań. Koszty można obniżyć od 30%

 gospodarka odpadami,

do nawet 50% bez obaw o jakość oferowanych usług.112

 gospodarka produktami.
Wiele rozwiązań można wprowadzić do obiektów hotelowych
W ramach swoich strategii Zrównoważonego Rozwoju hotele

na każdym etapie działalności, jednak najwięcej nowocze-

i obiekty w Polsce, wprowadzają rozwiązania dotyczące: wymia-

snych technologii oraz możliwości wpływania na środowisko

Ibidem
P. Gryszel, D. Jaremen, A. Rapacz, Zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce funkcjonowa¬nia obiektów hotelarskich, (w:) Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2008, s. 365-386.
109
M. Łabaj, Komponenty zarządzania ekologicznego hotelu, [w:] Ekologiczny hotel jako inno¬wacyjny kierunek rozwoju polskiej turystyki – seminarium szkoleniowe, Małopolska Organizacja
Turystyczna, Kraków 2009, s. 63.
110
A. Róg-Skrzyniarz, Ekologia decyduje o wyborze hotelu, http://www.e-hotelarz.pl/
111
M. Łabaj, Komponenty zarządzania ekologicznego hotelu, [w:] Ekologiczny hotel jako inno¬wacyjny kierunek rozwoju polskiej turystyki – seminarium szkoleniowe, Małopolska Organizacja
Turystyczna, Kraków 2009, s. 63.
112
http://www.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/pl/issues/07/issue07_art005.pdf
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można uzyskać i wdrożyć na etapie budowy (konstrukcja, uję-

2.4.2 Studia przypadków

cie wody deszczowej, kolektory, fotowoltaika).
Umi Hotels
Nowoczesne rozwiązania (zwłaszcza technologiczne) to pierw-

Umi Hotels jest przykładem odpowiedniego stosowania

szy element świadczący o zapleczu środowiskowo – ekologicz-

i wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z roz-

nym. Są to technologie i rozwiązania, które ułatwiają oszczę-

wiązaniami zrównoważonego rozwoju. Do sukcesu tej brytyj-

dzanie energii, wody i emisji szkodliwych substancji. Istotną

skiej sieci przyczyniła się nie tylko kadra zarządzająca, CRS

kwestią jest również personel w branży HoReCa, który – mając

i założyciel, ale również przychylne działania brytyjskiego rządu.

na uwadze CSR – powinien wywodzić się z regionalnej, lokalnej społeczności i być świadomym rozwiązań ekologicznych.

CSR w działaniach brytyjskiego rządu odgrywa istotną rolę –

Do CSR-owych działań zalicza się także udział i wsparcie dla

powołano Ministra ds. CSR, a od 2002 r. wytyczne wyznacza

lokalnych, krajowych i globalnych akcji środowiskowych – np.

Narodowa Strategia CSR. Hotel Umi na hotelarskim rynku bry-

"Godzina dla ziemi” czy „Sprzątanie świata”.

tyjskim wyróżnia się podejściem do zrównoważonego rozwoju,
a dewiza hotelu brzmi:

Strategie zrównoważonego rozwoju w przemyśle turystycz-

"Chcemy dostarczać usługi wiedzione przez środowiska zna-

nym sprawiły, że powstała idea „zrównoważonej turystyki”,

ne ze swojej otwartości, pasji do zabawy, szczytnych wartości

którą zdefiniowano na Światowej Konferencji na temat Zrów-

i pragnienia jednoczenia ludzi i kultur.”113

noważonej Turystyki w 1995 roku. Już wcześniej - na ważnej
i istotnej z punku widzenia zrównoważonego rozwoju konfe-

ZGODNIE Z POLITYKĄ CSR UMI HOTELS –

rencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r. państwa członkowskie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA JEST KLUCZOWĄ

jednomyślnie uznały, że turystyka (w tym hotelarstwo) ma re-

CZĘŚCIĄ DZIAŁALNOŚCI HOTELU I NALEŻY JĄ

alny wpływ na postawę i działania proekologiczne.

N I E U S TA N N I E R O Z W IJ AĆ I D O S T O S O W Y WAĆ D O
POTRZEB ZMIENIAJĄCEGO RYNKU W DZIEDZINACH:

W DEKLARACJI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
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N AT U R A L N E G O I R O Z W OJ U U S TA L O N O Z A S A D Y
I KO N C E P CJ Ę Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U D L A

 środowiska,

T U R Y S T Y KI , K T Ó R A O PI E R AŁA SI Ę 3 ASPE K TAC H :

 zrównoważonego rozwoju,
 zdrowia i bezpieczeństwa,
 zarządzania ryzykiem,

 ekonomicznym (efektywność finansowa),

 równości gości,

 ekologicznym (minimalizacja negatywnego wpływu na

 zaangażowanie społeczności lokalnych,

środowisko naturalne),
 społeczno-kulturowym (tworzenie nowych miejsc pracy,

 możliwości edukacyjnych w pracy,
 równych szans dla wszystkich pracowników.

podnoszenie jakości życia).
Polityka CSR jest tutaj kompleksowym planem i stanowi ramy
Wynika z tego, że instytucje w sektorze turystycznym (tak więc

dla wszystkich praktyk biznesowych dla hoteli sieci (Brighton

również hotele, restauracje) powinny być nie tylko opłacalne

oraz Petrovka Loft Hotel Moscow), pracowników (od kadry za-

ekonomicznie, ale również stanowić wsparcie dla lokalnej go-

rządzającej po obsługę) oraz produktów i usług.

spodarki i społeczności.
WSZYSCY SĄ RÓWNIEŻ SZKOLENI W ZAKRESIE CELU

Manager jednej z większych sieci hoteli na świecie – Wilard

DZIAŁAŃ CSR HOTELU, KTÓRYMI SĄ:

InterContonental Hotels stworzył termin „zrównoważonego
hotelarstwa”, który podkreśla rolę hoteli w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Według powyższego założenia – hotel
jako miejsce spotkania wielu ludzi jest idealnym miejscem
do zwiększenia świadomości społeczności na temat ekologii
i środowiska a co za tym idzie zrównoważonego rozwoju.

 Dalsze zwiększanie efektywności wykorzystywanych zasobów i zminimalizowanie generowanych odpadów,
 Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób trwały,
przyjazny dla środowiska,

Dorota Teneta-Skwiercz, Nowatorskie podejście do budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie hotelu Umi,
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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 Stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska w hotelach dla pracowników oraz gości,
 Zarządzanie firmą w sposób zmniejszający ryzyko, proaktywnie zapobiegając wypadkom,
 Upewnienie się, że wszyscy goście, niezależnie od zdol-

 Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw np. przez kupowanie lokalnych produktów.
 Serwowanie świeżych potraw przygotowywanych z produktów, które były uprawiane i przetwarzane w Wielkiej
Brytanii, na rynku lokalnym.

ności fizycznych, są w stanie w pełni korzystać z pobytu
w hotelach,

3R - Reduce, reuse and recycle

 Angażowanie społeczności lokalnej,
 Oferowanie młodym ludziom znaczących możliwości edukacyjnych,
 Równe traktowanie gości oraz pracowników bez względu
na rasę, religię, płeć, orientację seksualną, pochodzenie
narodowe, niepełnosprawność lub wiek.

 Utrzymywanie (przez personel sprzątający) produktów
czyszczących w butelkach wielokrotnego użytku, dzięki
czemu powstaje mniej odpadów.
 Używane torebki na śmieci wykonane są z materiałów
poddanych recyklingowi.
 Zbieranie zużytego oleju kuchennego i przetwarzanie na

Założenia polityki CSR Hoteli UMI mówią o tym, że wraz z rozwo-

ekologiczny biodiesel.

jem firmy CSR również musi ewaluować. Co roku – w zależności od trendów i zmian, części CSR podlegają aktualizacji. Jako

Zdrowie i bezpieczeństwo

członek Green Tourism for London Business Scheme, Umi Hotels
dokłada wszelkich starań, aby praktyki biznesowe były bezpieczne i miały minimalny wpływ na środowisko.

 Utrzymywanie i oczyszczanie całej nieruchomości zgodnie
z najwyższymi standardami czystości Umi Hotel.
 Postępowanie zgodnie z formalną procedurą BHP i współ-

O BE C N Y PL A N Z O S TAŁ N A KR E ŚL O N Y W Z I E L O N EJ

praca z CSC (Common Sense Consultancy), która regular-

POLITYCE HOTELU (GREEN POLICY) OBEJMUJĄCEJ:

nie kontroluje hotele w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i czystości obiektów.
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Energia

Zarządzanie ryzykiem

 Używanie żarówek energooszczędnych do wszystkich

 Proaktywne podejście Umi Hoteli do zarządzania ryzykiem.

głównych świateł w korytarzach i pomieszczeniach.

Prowadzona jest dokładna i aktualna książka, w której za-

 Monitorowanie przez zespoły serwisowe temperatury

pisywane są wszystkie wypadki. Każdy przypadek jest do-

zewnętrznej w celu optymalizacji systemu centralnego

kładnie sprawdzany, aby uniknąć powtórnego pojawiania

ogrzewania.

się w przyszłości. Ryzyko jest regularnie oceniane przy za-

 Zalecenia dla wszystkich gości, aby wyłączali telewizor
z gniazdka w celu oszczędzania energii.
 Licznik czasu i czujnik temperatury centralnego ogrzewa-

stosowaniu formalnych ocen ryzyka, stale przeglądanych
i aktualizowanych. W przypadku wypadku, Umi Hotels jest
objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

nia (włącza się tylko o odpowiedniej porze lub gdy jest
zbyt zimno).

Równość
 Wszystkie miejsca Umi Hotels są wyposażone, o ile to

Woda

możliwe, do przyjęcia gości bez względu na ich zdolności
fizyczne – obiekty dostosowane są do potrzeb osób z nie-

 Hotelowa pralnia działa 2 razy w tygodniu (w razie potrzeb gości – częściej). Specjalny system oszczędzania
wody w toaletach, w biurach i pokojach hotelowych.

pełnosprawnościami.
 Wszyscy goście traktowani są jednakowo, a każdy gość
jest priorytetem.

Dostawcy

Społeczność lokalna

 Stosowane środki czyszczące przyjazne dla środowiska

 Podkreślanie w swojej polityce, że Umi Hotels jest częścią

i skoncentrowane.
 W pokojach i kawiarni podawana kawa oraz dodatki
(np. cukier) pochodzą z programu Fair Trade.

lokalnej społeczności.
 Robienie zakupów u licznych sąsiadujących firm, aby
wspierać lokalną gospodarkę.
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 Zaangażowanie Umi Hotels we współpracę z różnymi

produktów z Ameryki Południowej, zostali godziwie opła-

organizacjami charytatywnymi (Macmillan Cancer Rese-

ceni. Puro znana jest również ze swoich działań na rzecz

arch, Hospitality Action, Movember, The Royal British Le-

zachowania lasów deszczowych,

gion oraz The Poppy Appeal).

Edukacja
 Zatrudnianie przez Umi Hotels ponad 100 stażystów
w różnych branżach, którzy stają się aktywnymi członkami firmy i wprowadzają ciekawe pomysły. Stażyści napisali
pierwszą Zieloną Politykę Hotelu Umi, opracowali koncepcję atrakcji w rejonie Notting Hill z przewodnikiem audio,

 MK Energy – firma oferująca inteligentne systemy grzew-

jak również stworzyli nowe opisy i obowiązki personelu na

cze, umożliwiające zmniejszenie zużycia energii i emisji

każdym szczeblu.

dwutlenku węgla nawet o 40%,

Równe szanse dla pracowników,
polityka zatrudnieniowa
 Równe traktowanie bez względu na zajmowane stanowisko. Wszyscy pracownicy Umi Hotels mają takie same
prawa, mają dostęp do tych samych zasobów i możliwości. Rozbudowane możliwości edukacji, stażu i podnoszenia swoich umiejętności.114
SI E C H OTE L I U M I , M A R Ó W N I E Ż S TR ATE GI E W Y B O R U

 Uptown Oil – licencjonowany producent biodiesla. Za-

W Y K O N A W C Ó W, D O S T A W C Ó W. P R E F E R O W A N I P R Z E Z

mienia zużyte podczas przyrządzania posiłków oleje

F I R M Ę PA R T N E R Z Y T O :

w przyjazny dla środowiska biodiesel, sprzedawany następnie taksówkarzom. Taksówki, korzystające z tego
paliwa emitują znacznie mniej dwutlenku węgla i w ten
sposób przyczyniają się poprawy jakości powietrza,

 Alliance – czołowy brytyjski dostawa dla branży hotelarsko - gastronomicznej. Hotelom Umi dostarcza produktów
 Conciderate Hoteliers – stowarzyszenie prowadzone
przez hotelarzy dla hotelarzy promujące troskę o śro-

czyszczących, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa
"przyjazne” środowisku naturalnemu,

dowisko naturalne, zachęcające hotelarzy do wdrażania
zrównoważonej polityki, w ramach której goście, personel
i wszystkie osoby odwiedzające hotel podejmują działania
na rzecz środowiska naturalnego,

 Brakes – dostawca warzyw i produktów mrożonych. Pośrednik ten stara się dokonywać zakupów w sposób odpowiedzialny, co w praktyce oznacza zaopatrywanie się

114

 Puro – dostawca kawy, herbaty i cukru, opatrzonego cer-

u lokalnych wytwórców, zlokalizowanych najbliżej odbio-

tyfikatem Fair-trade do kawiarni Yumi i pokoi hotelowych.

rów ich produktów. Dzięki takiemu podejściu firmie udaje

Hotel uzyskuje w ten sposób pewność, że dostawcy tych

się stopniowo obniżać „ślad węglowy” swoich produktów.

http://umihotels.com/about-umi/csr-policy
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Grupa Accor

Raddison BLU

Grupa Accor Hotels to ponad 3700 hoteli w 92 krajach na ca-

W ramach programu „Responsible Business” (Odpowiedzialni

łym świecie. Jako jedna z pierwszych wdrażała rozwiązania

w Biznesie) sieć Radisson Blu dba o środowisko naturalne i sto-

ekologiczne w swojej działalności. W latach siedemdziesiątych

suje zasady zrównoważonego rozwoju. Każdy z pracowników

zarządzający grupą podkreślali znaczenie zasobów naturalnych

zapoznaje się z ekologiczną filozofią sieci a goście otrzymują

w przemyśle turystycznym, a co za tym idzie również w sektorze

informację na temat rozważnego zużycia energii, wody, papie-

hotelarskim. Od 1994 r. w strategii grupy pojawiają się działania

ru i ręczników. Hotele Radisson Blu wspierają również różnego

proekologiczne, a od 2002 r. na stałe utworzony został w struk-

rodzaju akcje charytatywne i społeczne – m.in. przy współpracy

turze organizacyjnej Departament Środowiska.116

z UNESCO, Czerwonym Krzyżem, Save Chilnder i Porozumieniem
Bez Barier. 118

P O L I T Y K A Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U GR U PY
OPIERA SIĘ NA ZAŁOŻENIACH PROGRAMU

Warszawki Radisson Blu, jako pierwszy hotel w Polsce otrzymał

PLANET 21, KTÓRY OKREŚLA CELE GRUPY

certyfikat The Green Key. 119

DO 2020 W 4 OBSZARACH:

Hotel Pod Orłem
W ramach strategii ZR Hotelu Pod Orłem na Kaszubach znaj-

 Pracownicy,

dziemy przykładowy wzór zarządzania zrównoważonym rozwo-

 zaangażowanie klientów,

jem w obiektach HoReCa.

 innowacje z Parterami,
 działania na rzecz i z lokalnymi społecznościami.

WDROŻENIE ZASAD ZR ODBYWA SIĘ NA DWÓCH
PŁASZCZYZNACH:

Dwa kluczowe wyzwania to żywność oraz budynki i infrastruktura.
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ŚRODOWISKOWEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO
R O Z W OJ U R E A L I Z O WA N E O BE C N I E PR Z E Z GR U PĘ

 Energia – wykorzystanie kolektorów słonecznych do
ogrzania wody w miesiącach letnich, wykorzystanie klima-

ACCOR:

tyzacji opartej o wodę lodową (system energooszczędny
i nieinwazyjny dla środowiska), wymiana oświetlenia na
 Plant for Planet – goście hotelowi proszeni są o wielokrot-

energooszczędne.

ne używanie ręczników. Zyski z oszczędności wody i energii

 Woda – krany i baterie przy umywalkach w całych hotelu

(wynikających z mniejszej liczby prań) przeznaczane są na

wyposażone są w czujniki ruchu, a toalety w system dwu-

sadzenie nowych drzew.

fazowego spłukiwania. Dodatkowo w hotelowej restau-

 Walka przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci

racji używa się systemu do uzdatniania wody, co wpływa

– grupa bardzo silnie zaangażowania się w walkę przeciw

z jednej strony na jej oszczędność, a z drugiej na przedłu-

wykorzystywaniu dzieci, prowadzi działania, które wyczulają
i edukują na ten temat klientów oraz gości.

żenie użytkowania urządzeń kuchennych.
 Odpady – dodatkowa segregacja odpadów, głównie ze

 EKOLOGICZNY DESIGN – większość łóżek w marce grypy

względu na niższe koszty. Restauracja współpracuje z fir-

Novotel wykonanych jest z drewna pochodzącego z lasów

mą, która utylizuje w bezpieczny sposób zużyty olej i inne

posiadających certyfikat FSC (lasy zarządzane zgodnie

produkty żywnościowe.

z zasadami zrównoważonego rozwoju). Bielizna pościelowa powstaje z recyklingu a w pokojach dostępne również

SPOŁECZNEJ

kosmetyki i produkty z odpowiednim dla regionu oznaczeniem eko.
 ZDROWA I ZRÓWNOWAŻONA ŻYWNOŚĆ – zobowiązanie

 Społeczność lokalna – współpraca z samorządem w kwestii
rewitalizacji parku nieopodal hotelu.

Accor Hotels do podawania zdrowych, zbilansowanych posiłków opartych na produktach lokalnych. Poza tym organi-

 Kultura – Hotel Pod Orłem jest członkiem Kaszubskiego

czanie i zaprzestanie marnowania jedzenia oraz żywności

Stowarzyszenia Turystycznego i wspiera rozwój oraz promocję kultury kaszubskiej.

a także rezygnacja z umieszczania w menu produktów/ ryb
z zagrożonych gatunków. 117

 Lokalny biznes – współpraca z lokalnymi dostawcami.

Ibidem
https://www.accorhotels.com/pl/sustainable-development/index.shtml
118
Piotr Dominik, ALMAMER Szkoła Wyższa – Warszawa, Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem
społecznej odpowiedzialnościw biznesie
119
http://www.green-key.org.pl/the-green-key.html
116
117
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Ze powodu rygorystycznych przepisów sanitarnych (zwłasz-

 ekologiczne środki czystości,

cza dotyczących przetwórstwa) czasami wybór spośród

 "Zielone Konferencje”.

dostawców lokalnych jest ograniczony.
 Klienci – hotel dostosowany jest do potrzeb osób niepeł-

ROZWIĄZANIA WYMAGAJĄCE ZAANGAŻOWANIA

nosprawnych. W restauracji hotelowej, która jest budyn-

ŚREDNIEJ WIELKOŚCI NAKŁADÓW CZASOWYCH

kiem zabytkowym, ze względu na ograniczenia prawne

I KOSZTOWYCH:

wprowadzono udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, na tyle na ile pozwalały możliwości. W ofercie
hotelu jest wypożyczalnia rowerów a dla gości, którzy
organizują wydarzenia w Sali Bankietowej dostępna jest

 nawiązanie współpracy z instytucjami, dostawcami i lokalną społecznością,

również opieka nad dziećmi (poprzez współpracę hotelu

 Kącik Kaszubski,

z sąsiadującym przedszkolem).

 wypożyczalnia rowerów (rozbudowa),

 Pracownicy – zatrudnienie w hotelu znajdują również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Organizo-

ROZWIĄZANIA DŁUGOFALOWE:

wane są eventy dla pracowników i szkolenia podnoszące
umiejętności co sprawia, że rotacja pracowników jest
bardzo niska.

 technologie oszczędzania wody,
 eko spa,

Przy tworzeniu strategii ZR zaproponowano działania, które

 eko standardy. 120

miały ułatwić wdrożenie zasad i opierały się na 3 możliwych
rozwiązaniach.
ROZWIĄZANIA MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA
W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI O NISKIM STOPNIU
TR U D N O Ś C I I KO S Z TAC H :

Mundekulla Retreat Centre w Szwecji
Hotel jest w całości odrestaurowany zgodnie z zasadami ekologicznymi, ocieplony wełną, trocinami i materiałami pochodzącymi z recyklingu. Około 80% posiłków podawanych przez
hotelową restaurację jest przygotowywanych z lokalnie upra-

 zwiększenie ekologicznej świadomości pracowników,

wianych produktów i składników. 121

 eko bar, eko restauracja,

2.5     Wybrane dobre praktyki z innych branż

W

śród branż, z których można czerpać przykłady

 targi, wystawy, pokazy (przede wszystkim branżowe);

i porównania związane z aspektem zrównoważone-

 kursy, szkolenia;

go rozwoju najbliższa branży HoReCa jest branża

 firmowe eventy integracyjne, motywacyjne itp.122

MICE. Branża MICE to skrót od Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry.

Branża MICE jest ściśle powiązania z branżą HoReCa. Wykorzystuje ona w swojej działalności zasoby HoReCa tj. obiekty,

NAJOGÓLNIEJ RZECZ UJMUJĄC BRANŻA MICE

hotele, gastronomię, usługi cateringu, sale konferencyjne czy

(NAZYWANA RÓWNIEŻ TURYSTYKĄ BIZNESOWĄ) TO

przestrzenie zielone. MICE posiada własną ścieżkę zrównowa-

PODRÓŻE I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ

żonych rozwiązań oraz branżową strategię odpowiedzialności

ZAWODOWĄ. SĄ TO M.IN.:

biznesu, która może być inspiracją dla branży HoReCa.
Rola branży MICE stale rośnie a uczestnicy oraz organizatorzy

 grupowe spotkania uczestników (konferencje, seminaria,
eventy);

wydarzeń branżowych mają coraz większe oczekiwania. Dotyczą one również aspektów środowiskowych, ekologicznych -

Hotel “P od Orłem” raport zrównoważonego rozwoju analiza i propozycja zmian, M. Dragota, E. Grankina, J. Jankowska, G. Łukowski, K. Michalczyk, www.sendzimir.org
www.sendzimir.org, http://www.mundekulla.se/mundekulla/parse.php?p=index_eng.html
122
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka_biznesowa#CITEREFCeluch2014 (definicja branży MICE, z dnia 20.08.2017)
120
121

31

EDUKACJA HORECA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

zgodnie z trendami jakie można zaobserwować na rynku oraz

HOTEL Młyn Klekotki resort & spa (Warmia)

w innych branżach.

Hotel Młyn opracował ideę „green eventów”, które mają za
zadanie promować dbałość o środowisko naturalne i lokalne

Z uwagi na fakt, że konkurencja w branży MICE jest znacząca

tradycje oraz atrakcje.

- istotne jest poszerzanie oferty centrów konferencyjnych, hoteli i obiektów oraz stosowanie odpowiednich rozwiązań tech-

Organizowane są eventy w trakcie, których można wziąć udział

nologicznych, ekologicznych a także organizacyjnych. Bardzo

w warsztatach garncarskich czy wypieku chleba. Promowane

intensywnie rozwija się również rynek tworzenia nowych prze-

są również zabiegi w hotelowym SPA oparte na naturalnych

strzeni konfernecyjno – szkoleniowo – eventowych.

produktach a także degustacja lokalnych produktów. W ramach „green eventów” organizowane są również przyrodnicze

ISO 20121

wycieczki – piesze, rowerowe do okolicznych rezerwatów przy-

W 2012 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

rody. Oprócz oferty związanej z eventami Hotel Młyn Klekotki

ustaliła standard 20121, który ma celu wesprzeć organizatorów

ma wypracowane standardy zrównoważonego rozwoju w od-

różnego rodzaju wydarzeń w ich planowaniu i realizacji zgod-

niesieniu do branży HoReCa – posiada własną oczyszczalnię

nie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ścieków, elektrownię wodną i kolektory słoneczne. Wyposażenie hotelu oraz restauracji pochodzi od lokalnych rzemieślni-

Norma ta to zbiór wytycznych oraz wymagań dla organizacji
wydarzeń i eventów, które pozytywnie wpływają na zrównoważony rozwój. Możne je stosować od małych, lokalnych

ków, a hotelowa kuchnia prowadzi ogródek warzywny i zielnik.124
Sieć hoteli Starwood

wydarzeń do masowych imprez czy politycznych szczytów.
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Są one ważne dla branży spotkań MICE, jak również odnoszą

W ramach oferty eventowej sieć hoteli Starwood prowadzi

się do instytucji i podmiotów pośrednio związanych z organi-

politykę środowiskową i wdraża ją już na etapie planowania

zacją wydarzeń – hoteli, restauratorów, firm cateringowych,

wydarzeń.

transportowych (czyli również pośrednio do BRANŻY HoReCa).

D Z I AŁ A N I A Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U W

Standard określa też wpływ wydarzenia na lokalne środowisko,

OFERCIE ORGANIZACJI EVENTÓW:

społeczeństwo czy gospodarkę. ISO 20121 to narzędzie do zarządzania eventami tak, aby ich organizacja przyczyniła się do
pogłębienia gospodarczego, środowiskowego i społecznego
wymiaru Zrównoważonego Rozwoju. 123

 kącik z przyborami biurowymi zamiast notatników i długopisów rozłożonych przy każdym uczestniku;
 wykorzystanie tablic wielokrotnego użytku zamiast tablic

Zielone eventy

z wielkimi arkuszami papieru;

P O D S TAWĄ D O O R G A N I Z ACJ I „ Z I E L O N Y C H E V E N T Ó W ”
J E S T BR Y T Y J SKI S TA N DA R D B S 8 9 0 1 , K T Ó R Y
ZAKŁADA:

 wykorzystanie podczas spotkania tylko światła dziennego
zamiast sztucznego oświetlenia;
 włączanie klimatyzacji tylko na prośbę uczestników spotkania;
 podawanie wody mineralnej w dużym dystrybutorze za-

 redukcje emisji odpadów i CO2,
 wsparcie lokalnych inwestycji,
 ponowne wykorzystanie zasobów, sprzętu, infrastruktury,
 tworzenie długofalowych planów rozwoju,
 zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
 catering ze zdrowych, lokalnych produktów,
 możliwość wykorzystania lokalnych zasobów kulturalnych,
turystycznych itp.

miast serwowanej w małych butelkach;
 śmietanka i mleko serwowane w dzbankach zamiast
w jednorazowych opakowaniach;
 ekologiczna przerwa kawowa z naturalnymi sokami owocowymi i ciasteczkami przygotowanymi w hotelu z produktów ekologicznych;
 ekologiczne menu lunchowe, przygotowane z lokalnych
produktów sezonowych;
 wykorzystanie mniejszej liczby obrusów i serwetek pod-

Dodatkowo należy ograniczać zużycie wody, papieru, gene-

czas spotkania;

rowanie odpadów jak również zwiększyć wykorzystanie przy-

 zachęcanie organizatorów spotkań do przesyłania mate-

jaznych środowisku technologii (np. elektroniczne materiały

riałów konferencyjnych pocztą elektroniczną zamiast ich

szkoleniowe zamiast drukowanych).

drukowania. 125

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/nowy-standard-wspomagajacy-zarzadzanie-zrownowazonymi-wydarzeniami-iso-20121/
http://www.eventmapa.pl/wiedza/596/organizacja-eventu-zgodnie-z-idea-zrownowazonego-rozwoju, www.hotelmlynklekotki.pl
125
www.hotelnews.pl
123
124
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Warte podkreślenia jest dodatkowo, że w większości hoteli

 redukuje emisję CO2;

sieci Starwood Hotels & Resort istnieje specjalne, dedyko-

 prowadzi gospodarkę odpadami i segregację śmieci;

wane stanowisko tzw. Green Meeting Concirge, które dba

 współpracuje z lokalnymi dostawcami;

o przestrzeganie zasad ekologii, środowiska i zrównoważone-

 posiada catering oparty na produktach lokalnych i sezo-

go rozwoju podczas organizacji oraz w trakcie wydarzeń na

nowych;

terenie hoteli.

 charakteryzuje się dogodnym dojazdem z każdego miej-

Edinburgh International Conference Centre w Edinburgu

 posiada personel wyedukowany w zakresie ekologii;

w Wielkiej Brytanii

 prowadzi działania CSR.128

sca w kraju, najlepiej komunikacją publiczną;

Edinburgh International Conference Centre w Edinburgu
(EICC) w Wielkiej Brytanii to centrum biznesowe, które posiada
ofertę konferencyjno – hotelową „Plan it green” czyli program
zrównoważonego wydarzenia. 126
"PLAN IT GREEN” TO ZBIÓR NASTĘPUJĄCYCH
EKOLOGICZNYCH ZASAD I WYTYCZNYCH DLA
W Y D A R Z E Ń O R G A N I Z O W A N Y C H N A T E R E N I E E I C C : 127

Przykłady z hoteli Regina Inn (Regina, Kanada), Beardmore (Clydebank, Szkocja) i Sheraton (Sopot, Polska)

 świeży, przygotowywany na bieżąco catering z lokalnych,

WIELE Z OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH ORAZ

sezonowych składników;
 zarządzanie odpadami: zasada 3R – reduce, resue, recycle;
 zachęcanie do korzystania z transportu publicznego;

H OTE L O W Y C H P O SI A DA S TA N DA R D Y O R G A N I Z ACJ I
"ZIELONYCH IMPREZ” – KONFERENCJI, SZKOLEŃ,
WESEL, SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, SĄ TO M.IN:

 ekologiczny systemu zarządzania budynkami;
 promowanie obiektów ekologicznych.
 używanie materiałów konferencyjnych w wersji elektroW ofercie EICC jest również edukacja, doradztwo i wsparcie
przy planowaniu wydarzeń, które ma na celu pokazanie, jak
wiele proekologicznych rozwiązań można wdrożyć przy planowaniu, przygotowaniu i organizacji eventu. EICC odgrywa
również istotną rolę w edukacji dotyczącej zrównoważonego

nicznej a nie papierowej,
 oferowanie kawy i herbaty pochodzącej ze sprawiedliwego handlu,
 oferowanie na przekąski lokalnych, ekologicznych produktów,

rozwoju w planowaniu eventów. Na stronie internetowej ho-

 używanie naturalnego światła w salach konferencyjnych,

telu znajdziemy 10 wskazówek dla ekologicznych imprez (m.in.

 zachęcanie uczestników do używania transportu publicz-

oszczędność papieru, drukowanie racjonalne, wybieranie eko

nego poprzez zapewnienie im dojazdu (np. minibusem)

jedzenia, oszczędzanie energii, wody, promowanie ekologicz-

z najbliższego dworca autobusowego/kolejowego,

nego stylu życia).

 umieszczanie kubłów do segregacji śmieci w salach konferencyjnych i pokojach hotelowych,

ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI POLITYKI EICC
Z R Ó W N O WA Ż O N Y O BI E K T T O TA KI , K T Ó R Y :

 rezygnacja z używania produktów pakowanych w małych
porcjach (cukru, śmietanki, wody) na rzecz oferowania ich
w naczyniach szklanych/ceramicznych,
 proponowanie sztućców i naczyń wielokrotnego użytku,

 prowadzi strategię zgodną ze równoważonym rozwojem;
 posiada rozwiązania oszczędzające media (energię, wodę);

 zachęcanie do używania rowerów poprzez oferowanie
darmowych parkingów rowerowych.129

Anna Nowakowska „Eko innowacyjne rozwiązania w obiektach i miejscach spotkań” w: Innowacje w przemyśle spotkań, (Red.) A. Grzegorczyk, J. Majewski, S.
Wróblewski, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014
127
http://www.eicc.co.uk/organising/plan-it-green/
128
www.eicc.uk
129
http://www.thebeardmore.com/our-conferences/green-conference-brochure; http://www.reginainn.com/promotions/green_meeting_packages.asp;
www.sendzimir.org
126
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Zrównoważony rozwój
w uczeniu się przez całe życie w branży
HoReCa - model szkoleniowy

3







Kształcenie bowiem nie powinno
kończyć się wraz z godziną szkoleń, ale
być procesem długofalowym.

P

raca trenera posiada miano dosyć prostej i bardzo

czesnych technologii, zmian demograficznych, po potrzeby

przyjemnej. Trener w założeniu ma wiedzę w zakresie

odbiorców szkoleń czy zmiany wymaganych na rynku pracy

nauczanego tematu i bardzo często jest praktykiem co

kompetencji.

pozwala mu balansować pomiędzy teorią a doświadczeniem
wzbogacając szkolenia o dodatkową wartość. Trener prze-

Dziś uczestnicy wiedzą czego chcą, są świadomi swoich luk

kazuje wiedzę, omawia przypadki, sprawnie przechodzi przez

kompetencyjnych i potrzeb nabycia dodatkowych umiejęt-

kolejne slajdy wyświetlanej prezentacji, która nomen omen

ności. Również pracodawcy, którzy inwestują w swoich pra-

prezentowana była już niejednej grupie uczestników. Sprawia

cowników dokładnie określają cel szkoleń, który jest zgodny

to wrażenie faktycznie nietrudnego zawodu, który z powodze-

z ich strategią rozwoju i odnosi się dokładnie do specyfiki sta-

niem może wykonywać niemal każdy.

nowisk czy branży. Zatem na rynku szkoleń zawodowych nie

3.1     Kompendium kwalifikacji i kompetencji   
          trenera branży HoReCa

J

może być mowy o przypadkowym szkoleniu i przypadkowym
trenerze, który nie dopasuje indywidualnie do grupy zakresu
szkolenia czy metod uczenia.

ednak praca trenera to nie tylko przekazywanie wiedzy,

Świadomi uczestnicy szkoleń chcą bowiem nabyć przede

uczenie, ale też ogromna odpowiedzialność za rozwój osób,

wszystkim nowe umiejętności oraz poznać metody i techniki

które się szkoli. Trener to nie tylko nauczyciel. To osoba,

wykorzystywania posiadanej wiedzy i kompetencji w swoich

która ma pokazać, jak wygląda wykorzystanie wiedzy i wska-

zawodach. Duże wyzwanie dla trenera stanowią dziś sami

zać możliwości, metody oraz kierunki rozwoju. Od samego

odbiorcy szkoleń. W szczególności nowe pokolenie wchodzą-

trenera zależy poziom przyswojenia treści szkolenia. To trener

ce na rynek pracy, które poszukuje a wręcz domaga się cią-

musi nieustannie doskonalić szereg kompetencji: zarówno

głego rozwoju i podnoszenia kompetencji. To ludzie dobrze

wiedzę merytoryczną, branżową, umiejętności dydaktyczne

i wszechstronnie wykształceni, używający nowych techno-

oraz interpersonalne.

logii, biegli w internetowych narzędziach, stale pogłębiający
swoją wiedzę. To osoby, które doskonale wyznaczyły sobie cel

Rola trenerów w procesie kształcenia zmienia się dokładnie

szkolenia, wypunktowały o co chcą zapytać, czego się dowie-

tak samo, jak rynek szkoleniowy. Ma na to wpływ wiele czyn-

dzieć, jaki ma być rezultat w odniesieniu do ich konkretnej

ników – od możliwości finansowania szkoleń, rozwoju nowo-

pracy. Z drugiej strony mamy odbiorców w wieku 50 plus,
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którzy stanowią dużą część rynku pracowniczego. Jest to gru-

K U C H N I , K E L N E R Z Y, M A N A G E R O W I E G A S T R O N O M I I )

pa, która posiada już wiedzę i bogate doświadczenie zawo-

W OBSZARACH:

dowe. Metody jej szkolenia muszą opierać się na aktualizacji
posiadanych kompetencji w odniesieniu do nowoczesnych
technologii oraz możliwości wykorzystania lat praktyk w dzi-



innowacyjne techniki gotowania - kuchnia molekularna,
sous vide, confit,

siejszych warunkach.

 kuchnie świata - włoska, francuska, meksykańska, węBiorąc powyższe pod uwagę dzisiaj nie wystarczy już trene-

gierska, azjatycka,

rowi zwykła prezentacja i ciekawe studium przypadku z wła-

 nowoczesna kuchnia polska,

snego doświadczenia, sprzed kilu lat. Trener nowoczesny to

 technologia gastronomiczna - zupy, sosy, mięsa, ryby,

trener potrafiący wykorzystać nowoczesne technologie, internetowe narzędzia i innowacyjne metody prowadzenia zajęć.
Coraz częściej szuka się szkoleń, które odbiegają od stan-

owoce morza, desery i inne,
 oryginalne metody zdobienia potraw z elementami
carvingu.

dardowych norm i schematów oraz narzędzi a umożliwiają
szybsze przyswajanie wiedzy czy symulują realne środowisko

W wyniku oceny i ewaluacji wyżej wymienionych przedsię-

pracy. Trener powinien posiadać umiejętność posługiwania

wzięć zdiagnozowano brak standardów kompetencji określa-

się takimi narzędziami, tworzenia nowoczesnych materiałów

jących trenera branży HoReCa. EVACO sięgało po najlepszych

szkoleniowych a także zdolność określania zapotrzebowania

profesjonalistów z branży, jednak i u nich zaobserwowano

i możliwości wykorzystania ich w procesie kształcenia kon-

luki kompetencyjne. Oczywiście dzięki doświadczeniu trene-

kretnych grup szkoleniowych.

rów praktyków były one często niewidoczne dla uczestników
szkoleń. Wyciągając wnioski z doświadczeń własnych należy
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Dużą rolę odgrywa też czas – długie i wyczerpujące cykle

podkreślić, że trenerzy prowadzący szkolenia lub warsztaty

szkoleniowe powinny zostać zastąpione krótkimi, efektywnymi

powinni posiadać obszerną wiedzę w zakresie branżowym,

sesjami lub narzędziami, które aktywizują uczestników. Kształ-

specjalistycznym (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) oraz

cenie bowiem nie powinno kończyć się wraz z godziną szkoleń,

szeroko rozumiane kompetencje trenerskie – w zakresie tech-

ale być procesem długofalowym. Świetnym rozwiązaniem jest

nik, metod i narzędzi edukacyjnych.

połączenie szkoleń stacjonarnych z edukacją własną z wykorzystaniem Internetu i mobilnych aplikacji (blended learning).

Na podstawie doświadczeń eksperci EVACO wyróżniają obec-

Rolą trenera jest sprawienie, aby uczestnik wracał do narzędzi

nie dwa rodzaje trenerów funkcjonujących na rynku:

i materiałów oraz potrafił wykorzystać nabyte umiejętności

 profesjonalistów/ praktyków/ mistrzów,

w miejscu pracy oraz miał motywację do dalszego ich pogłę-

 profesjonalnych trenerów bez specjalistycznej wiedzy

biania.

Trener branży HoReCa
Korzystając z 20 lat działania na rynku i współpracy z klientami, EVACO uruchomiło w 2011 roku cykl szkoleń branżowych pod marką Trening Smaku. Wieloletnie doświadczenia
w branży oraz zgłaszane, rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi szkoleniowe i doradcze stało się podstawą
do wzmocnienia działu szkoleniowego. W latach 2011-2016
zakres świadczonych usług szkoleniowych to kompleksowy
system rozwoju kompetencji menedżerów i pracowników
gastronomii oraz hotelarstwa. Trening Smaku specjalizuje
się w szkoleniach i doradztwie dedykowanym dla branży gastronomicznej (są to m.in. szkolenia stanowiskowe i tematyczne dla profesjonalistów).
PR Z E Z 5 L AT Z R E A L I Z O WA N O P O N A D 2 0 0 0 0 G O D Z I N
S Z KO L E Ń I WA R S Z TAT Ó W Z AW O D O W Y C H D L A P O N A D
1000 PROFESJONALISTÓW (KUCHARZE, SZEFOWIE

i doświadczeń praktycznych w branży HoReCa.
Profesjonaliści, praktycy charakteryzują się doskonałą znajomością problemów i mankamentów branży, specyfiki zawodów, zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników a także rozwiązań (zarówno sprawdzających się jak
i tych błędnie wdrażanych). Jednak bardzo często brakuje im
umiejętności przekazywania swojej wiedzy, dzielenia się nią
i doświadczeniem w sposób zrozumiały dla odbiorców szkolenia. Dodatkową trudnością stają się czynności związane
z usystematyzowaniem posiadanej wiedzy oraz brak pewnych
kompetencji niezbędnych w procesie uczenia osób dorosłych
jak m.in. przygotowanie programu szkolenia, efektów kształcenia, wiedza pedagogiczna, właściwości procesu andragogiki, możliwość autoewaluacji, wykorzystywanie różnorodnych
(w tym multimedialnych) technik i metod uczenia się i nauczania. Sporym wyzwaniem jest również dostosowanie się
do poziomu uczestników grupy, badanie przyswojenia wiedzy,
konstruktywna krytyka oraz udzielanie informacji zwrotnej
uczestnikom.
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Profesjonalni trenerzy potrafią natomiast zorganizować pro-

którymi powinien charakteryzować się Trener branży HoReCa:

ces grupowy i proces szkoleniowy (oraz zarządzać nim), przygotować program szkolenia, zwalidować i zewaluować szko-

 Kompetencje pedagogiczne,

lenie uczestników z poziomu ogólnego oraz indywidualnego,

 Kompetencje trenerskie,

ale brakuje im „serca” i doświadczeń branżowych. Szkolenia

 Kompetencje branżowe HoReCa.

i warsztaty dla grup branżowych muszą być opracowane
w odwołaniu do studiów przypadków, praktyki i doświadczeń

Poniższe szczegółowe kompetencje powinny być dostosowa-

danej branży. Nawet anegdoty trenerskie powinny być dosto-

ne i dopasowane do rodzaju szkolenia i wybrane ze względu

sowane do tematyki i specyfiki zawodowców z którymi trene-

na wykonywane przez uczestników zawody. Pewien pakiet

rzy się spotykają. Brak wiedzy i doświadczeń specjalistycznych

kompetencji jest jednak niezależny od zadań uczestników czy

dla danego zawodu powoduje, że trener jest niewiarygodny

programu i treści szkolenia. Jako kompetencje obligatoryjne

a uczestnik często nie potrafi zaimplementować proponowa-

proponuje się:

nej wiedzy i treści w swoim zawodzie (nie jest to bowiem osa Kompetencje pedagogiczne (I, II, IV),

dzone wprost w jego branży).

 Kompetencje trenerskie (III, IV),
Podsumowując można wskazać trzy rodzaje kompetencji,

 Kompetencje branżowe HoReCa (I, II, V).

TRENER BRANŻY HORECA
Kompetencje trenerskie
37
 ustalanie strategii i planu procesu szkoleniowego

1
umiejętność

 wybór odpowiednich metod zbierania informacji do identyfikowania potrzeb
 rekomendacje szkoleń i możliwości rozwojowych w tym potrzeby
priorytetowe

identyfikowania

 dopasowanie możliwości uczenia się do potrzeb osób, grup, ze-

szkoleniowych

 monitorowanie potrzeb na każdym etapie prowadzenia procesu

i analizowania potrzeb

społów, organizacji
szkoleniowego
 ukazanie związku pomiędzy celem szkoleń a efektami uczenia się
i celami rozwojowymi
 Poszanowanie praw człowieka

2
 zarządzanie komunikacją i jej sposobami na wszystkich szczeumiejętność

komunikacji i kontaktu
z klientem

blach organizacji oraz prowadzenia szkolenia
 ukazanie związku pomiędzy celem szkoleń a efektami uczenia się
i celami rozwojowymi
 rozwijanie współpracy, ułatwianie zrozumienia celu i potrzeb rozwojowo – szkoleniowych
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TRENER BRANŻY HORECA
Kompetencje trenerskie

 definiowanie celów i wyników uczenia się

3
umiejętność

projektowania
szkoleń

 dobieranie odpowiednich metod prowadzenia szkoleń
 modyfikacja programów szkoleniowych z uczącymi się, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb
 dobieranie odpowiednich materiałów szkoleniowych wspierających proces uczenia się
 planowanie sesji szkoleniowych
 określenie metod ewaluacji
 planowanie bezpiecznego i efektywnego środowiska uczenia się
 umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi
multimedialnych w procesie szkoleniowym.

 udzielanie wskazówek uczącym się za pomocą odpowiednich po-

38

mocy dydaktycznych

4

 przygotowanie i przegląd czynności uczenia się

umiejętność

 umiejętności prowadzenia procesu grupowego

prowadzenia
szkoleń

 planowanie i monitorowanie szkoleń
 umiejętności facylitacji i coachingu
 umiejętność uczenia i przekazywania wiedzy w różnorodnych
okolicznościach
 dobieranie odpowiednich metod uczenia i pomocy dydaktycznych
 umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi
multimedialnych w procesie szkoleniowym.

5
umiejętność
ewaluacji
szkoleń

130

 opracowanie i rozwój metod ewaluacji
 analiza ocen ewaluacji
 udzielanie informacji zwrotnej
 formułowanie rekomendacji 130

http://www.matrik.pl/certyfikacja/o-certyfikacji, z dnia 16.08.2017, .Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania
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TRENER BRANŻY HORECA
Kompetencje pedagogiczne

1

2

3

4

znajomość

znajomość

umiejętność

umiejętność

zagadnień

podstaw

diagnozowania potrzeb

planowania

andragogiki

psychologii

edukacyjnych osób

i organizowania

dorosłych

procesów
edukacyjnych dla osób
dorosłych
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TRENER BRANŻY HORECA
Kompetencje branżowe

1

operowanie przykładami branżowymi
związanymi z wykonywaniem kon-

kretnego zawodu w branży HoReCa

2

znajomość nowych trendów i kierunków rozwoju branży HoReCa

Hotelarstwo
 znajomość zasad zarządzania i organizowania działalności hotelarskiej
 znajomość zasad zarządzania personelem hotelu
 znajomość podstaw prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług
w hotelarstwie
 znajomość składu materiałów i środków czystości
 znajomość instrukcji obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do sprzątania i utrzymania terenu
Gastronomia
 znajomość zasad żywienia człowieka
 znajomość procesu wyboru dostawców
 znajomość zasad zarządzania personelem gastronomii
 znajomość instrukcji obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gastro-
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nomii
 znajomość zasad racjonalnego żywienia i receptur kulinarnych
 znajomość zasad oceny jakości produktów spożywczych
 znajomość zasad przechowywania żywności

3

znajomość tematyki zrównoważonego
rozwoju w branży HoReCa i przykła-

dów stosowania strategii ZR w branży
w Polsce i na świecie

4

znajomość specyfiki zawodów
w branży HoReCa

W przypadku szkoleń dla Kucharzy/Pomocników kuchni/Zastępców Szefów
Kuchni/Szefów Kuchni lub pozostałego personelu kucharskiego trener powinien
posiadać wiedzę i umiejętności w kluczowych obszarach zawodu t.j.:
 znajomość receptur kulinarnych
 umiejętność przyrządzania potraw różnych kuchni
 znajomość podstaw towaroznawstwa żywności
 umiejętność sporządzania półproduktów żywnościowych
 umiejętność obsługi urządzeń i narzędzi niezbędnych w pracy kucharza
 znajomość zasad sporządzania jadłospisów
 znajomość podstaw dietetyki
 znajomość zasad doboru ilościowego i jakościowego produktów spożywczych
Warunkiem przy szkoleniach praktycznych powinno być doświadczenie zawodowe w kuchni - minimum 5 lat.
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TRENER BRANŻY HORECA
Kompetencje branżowe: ciąg dalszy tabeli

4

znajomość specyfiki zawodów
w branży HoReCa

W przypadku szkoleń dla Kelnerów trener powinien posiadać wiedzę i umiejętności w kluczowych obszarach zawodu t.j.:
 umiejętność doboru narzędzi i sprzętu do obsługi gości
 znajomość przepisów sanitarno – higienicznych oraz BHP
 znajomość doboru potraw oraz napojów do dań
 umiejętność szybkiego zapamiętywania i gromadzenia danych
 umiejętności komunikacji
W przypadku szkoleń dla zawodu Pokojowa, trener powinien posiadać wiedzę
i umiejętności w kluczowych obszarach zawodu t.j.:
 znajomość urządzeń służących do sprzątania
 znajomość metod i sposobu użycia środków chemicznych
 znajomość zasad pilnowania i przestrzegania porządku
 umiejętności komunikacji
 znajomość zasad i standardów hotelu
 znajomość zasad bezpieczeństwa

5

znajomość prawna i organizacyjna
działalności gastronomicznych

Znajomość przepisów BHP, ochrony środowiska, ochrony ppoż. i HACCP
i ergonomii w zakresie świadczenia usług /hotelarskich/ gastronomicznych.

i hotelarskich

W ostatnich latach widać duże zainteresowanie w Polsce roz-

Ca. Jednak nie został jeszcze zbudowany standard kwalifikacji

wojem edukacji i kształcenia zawodowego, co jest wynikiem

trenera branży HoReCa. Powyższe zestawienie jest wstępnym

ciągłych braków specjalistów na rynku pracy oraz rozwiązań

zarysem opracowanym na potrzeby przedmiotowego modelu

pozwalających dostosowywać kwalifikacje zawodowców do

i wymaga osobnych i pogłębionych dalszych badań. Może ono

potrzeb pracodawców. W obszarze kształcenia zawodowe-

jednak stanowić materiał wyjściowy dla dalszych procesów

go zrealizowano w ostatnich 10 latach wiele przedsięwzięć

analitycznych i koncepcyjnych w obszarze kompetencji trene-

o charakterze projektowym, których obszary zainteresowań

ra branży HoReCa.

obejmują problemy i luki rożnych branż, w tym branży HoRe-
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3.2    Program szkoleniowy wraz z przykładowymi materiałami  
        do tworzenia szkoleń
3.2.1 Scenariusze zajęć wraz z materiałami w obszarze ekonomicznym i ekologicznym

Program szkoleniowy dla branży HoReCa
EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU W BRANŻY TURYSTYCZNEJ

1

Temat szkolenia:

Ekologiczne rozwiązania w zarządzaniu w branży turystycznej

2

Liczba godzin:

16

3

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie z ekologicznymi rozwiązaniami stosowanymi w zarządzaniu obiektami branży HoReCa. Uczestnicy poznają sposoby zarządzania kosztami w branży
turystycznej – systemy zarządzania jakością, wdrożenia systemu oszczędności. Zapoznani
zostaną z definicją zrównoważonej turystyki. W trackie szkolenia zaprezentowane zostaną
metody, sposoby i narzędzia do zarządzania energią elektryczną, cieplną, zużyciem wody
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oraz gospodarką odpadami. Słuchacze poznają również rodzaje odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania w obiektach turystycznych i gastronomicznych.

4

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):

Zarządzanie kosztami w branży turystycznej.
 Rodzaje kosztów w obiekcie turystycznym
 Systemy zarządzania jakością
 Korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością
Eko Hotele
 Zrównoważona turystyka
 Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Turystyki
Zarządzanie energią elektryczną i cieplną
1)

Zarządzanie energią elektryczną

 Specyfika zużycia energii elektrycznej
 Wybór sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 Energooszczędne systemy oświetlenia i sterowania oświetleniem
2)

Zarządzanie energią cieplną

 Generowanie start energii cieplnej
 Modernizacja i termomodernizacja jako niwelowanie strat energii cieplnej
 Odzyskiwanie energii cieplnej
3)

BMS – systemy zarządzania budynkiem

Zarządzanie zużyciem wody
1)

Systemy zarządzania zużyciem wody

2)

Systemy odzyskiwania i oszczędzania zużycia wody
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4

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):

Zarządzanie gospodarką odpadami
1)

Segregacja odpadami

2)

Zmniejszenie objętości odpadów

3)

Zagospodarowanie zużytych odpadów gastronomicznych

Rozwiązania proekologiczne
1)

Wykorzystanie surowców i produktów ekologicznych

2)

Używanie ekologicznych opakowań

3)

Wykorzystywanie ekologicznych urządzeń i sprzętu

4)

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego

OZE – odnawialne źródła energii
1)

Energia odnawialna

 Energia wiatru
 Energia słońca

5

Grupa odbiorców:

6

Efekty szkolenia:

Pracownicy branży turystycznej, gastronomicznej (szefowie kuchni, kucharze), managerowie zrównoważonego rozwoju, specjaliści ds. marketingu, księgowość, kadra zarządzająca.

Efektem szkolenia będzie podniesienie wiedzy na temat proekologicznych rozwiązań
w zarządzaniu w obiekcie turystycznym. Uczestnicy poznają rodzaje kosztów, które ponosi
się zarządzając i pracując w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej a także będą
w stanie określić możliwości oszczędności kosztów. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili
zdefiniować zrównoważoną turystykę, wymienić sposoby oszczędności energii elektrycznej,
cieplnej, zużycia wody, odpadów. Zwiększy się wiedza dotycząca systemów zarządzania
jakością i budynkami. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili określić odnawialne źródła
energii i sposoby oraz możliwości ich wykorzystania w obiektach branży HoReCa.

7

Dodatkowe informacje:

Prezentacja multimedialna, studia przypadków oraz materiały ćwiczeniowe stanowią
załączniki do modelu.
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Program szkoleniowy dla branży HoReCa
Z A R Z Ą D Z A N I E E V E N TA M I W BR A N Ż Y T U R Y S T Y C Z N EJ

1

Temat szkolenia:

Zarządzanie eventami w branży turystycznej

2

Liczba godzin:

16

3

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z tematyką eventów jako produktu turystycznego,
który jest do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie działającym w branży HoReCa.
Słuchacze poznają metody pracy projektowej, zaplanowania wydarzenia turystycznego
jakim są eventy lub inne formy aktywności turystycznej. W ramach szkolenia słuchacze
poznają techniki, metody planowania i realizacji projektów oraz narzędzia wspomagające
procesy wdrażania nowych rozwiązań w obiektach turystycznych a także nowych ofert
zaprogramowanych pod klientów branży HoReCa.

4

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):
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5

Grupa odbiorców:

1.

Turystyka kulturowa – wprowadzenie

2.

Produkt turystyczny – na przykładzie eko muzea, questy, eventy, szlaki zielone

3.

Zarządzanie eventami metodą projektową

4.

Czym jest projekt?

5.

Planowanie – analiza wejściowa projektu

6.

Narzędzia w projekcie: WBS, harmonogram Gantta, Macierz RAM

7.

Przykłady turystyki kulturowej w regionach

Pracownicy branży turystycznej, specjaliści ds. obsługi klienta branży HoReCa, managerowie, event managerowie.

6

Efekty szkolenia:

Efektem szkolenia będzie wiedza nt. dostępnych produktów turystycznych w branży oraz
metod ich opracowania i wdrażania. Słuchacze poznają techniki przygotowywania projektów w tym przypadku eventów oraz poznają narzędzie do planowania przedsięwzięć m.in.
WBS, harmonogram Gantta, macierz RAM. Przykładowe narzędzia pozwolą na planowanie
efektywnych działań w odpowiednim zakresie, czasie oraz budżecie. Pozwoli to na ekonomiczne i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz zwiększy atrakcyjność oferty skierowanej
do klienta danego obiektu.

7

Dodatkowe informacje:

Prezentacja multimedialna, studia przypadków oraz materiały ćwiczeniowe stanowią
załączniki do modelu.
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Program szkoleniowy dla branży HoReCa
BUDOWANIE EKOLOGICZNEJ MARKI FIRMY W BRANŻY HORECA

1

Temat szkolenia:

Budowanie ekologicznej marki firmy w branży HoReCa

2

Liczba godzin:

16

3

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze sposobami budowania świadomej, ekologicznej
marki w branży HoReCa. Budowanie wizerunku firmy jest procesem złożonym, na który
wpływ ma szereg czynników. Ważna jest tutaj wiedza z zakresu wpływu bodźców oraz
decyzji na budowanie własnego wizerunku obiektu. Słuchacze poznają etapy tworzenia
pozytywnego wizerunku firmy oraz narzędzia do jego budowania. Ważnym tematem będzie
również świadomość ekologiczna konsumentów, tym samym zaplanowanie działań oraz
narzędzi pod klientów danego obiektu. Celem edukacyjnym będzie także zwiększenie
umiejętności planowania, opracowania działań budujących ekologicznych wizerunek.
Ciekawe, branżowe przykłady pozwolą na efektywne wykorzystanie wiedzy zdobytej
w czasie szkolenia.

4

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):

3.1.1 Budowanie wizerunku firmy w branży turystycznej
3.1.2 Działania PR z wykorzystaniem ekologicznych akcentów
3.1.3 Etapy tworzenia pozytywnego wizerunku firmy
3.1.4 Narzędzia budowania wizerunku a świadomość ekologiczna konsumentów
3.1.5 Marka nowej generacji – branding holistyczny
3.1.6 Marka pięciu zmysłów – od brandingu 2D do brandingu 5D
3.1.7 Kształtowanie marki zmysłowej, stymulacja, wzmocnienie i sposoby budowania więzi
3.1.8 Planowanie działań budujących wizerunek firmy i działań PR w swoim obiekcie/firmie

5

Grupa odbiorców:

Właściciele, managerowie i pracownicy branży HoReCa, specjaliści od marketingu,
promocji w obiektach hotelarsko-gastronomicznych.

6

Efekty szkolenia:

Efektem szkolenia będzie wzrost wiedzy nt. budowania ekologicznej marki/wizerunku
przedsiębiorstwa w branży HoReCa. Słuchacze poznają trendy oraz rozwiązania dotyczące
budowania wizerunku obiektu w oparciu o środowiskowe aspekty. Poznają też etapy tworzenia ekologicznej marki, rodzaje marki, skutki i przyczyny rozbicia marki. Będą potrafili
zaplanować działania budujące wizerunek firmy oraz działania PR w swoim obiekcie
w branży HoReCa.

7

Dodatkowe informacje:

Prezentacja multimedialna, studia przypadków oraz materiały ćwiczeniowe stanowią
załączniki do modelu.
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Program szkoleniowy dla branży HoReCa
FOOD COST I GOSPODARKA WIELOMAGAZYNOWA

1

Temat szkolenia:

Food cost i gospodarka wielomagazynowa.

2

Liczba godzin:

8

3

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z tematyką food cost i gospodarki wielomagazynowej
w branży HoReCa. Tematy te są kluczowe do zarządzania zamówieniami, finansami, dostawcami w branży. Słuchacze poznają praktyczne metody rozliczania działalności handlowej
w branży gastronomicznej. W ramach szkolenia omówione będą zasady food cost, kontrole
w punktach sprzedaży, wyrywkowe porównanie stanu faktycznego z dokumentacją
sprzedaży oraz zamówień, limity stanów magazynowych, kontrola zakupów towarów. Treści
merytoryczne będą poparte wiedzą praktyczną oraz przykładami z zakresu zarządzania
i rozliczania w obiekcie HoReCa.

4

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):

Gospodarka wielomagazynowa
 Odbiór towaru, prowadzenie dokumentacji
 Prawidłowe rozmieszczenie produktów względem dat dostaw i terminu spożycia
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 Dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów
 Dbanie o czystość magazynu
 Kontrolowanie terminów przydatności do spożycia wszystkich produktów
Food cost
 System rozliczeń
 Obliczanie kosztów surowca w stosunku do ceny sprzedaży
Receptura – jako podstawowy dokument
Menu Engineering – czyli o zasadach ustalania cen w gastronomii

5

Grupa odbiorców:

Właściciele, managerowie branży HoReCa, szefowie kuchni, kucharze, pracownicy branży
HoReCa oraz osoby, które chcą rozpocząć działalność w branży HoReCa.

6

Efekty szkolenia:

Efektem szkolenia będzie zdobycie wiedzy nt. praktycznych metod rozliczania działalności
handlowej w branży HoReCa oraz przygotowywania ofert dla klienta (dotyczących karty
dań, cateringu, zamówień oraz szacowania cen w obiekcie gastronomicznym). Słuchacze
zwiększą swoje umiejętności praktyczne w opracowaniu ofert oraz szacowaniu cen
w obiekcie za pomocą food cost. Efektem będzie także umiejętność przeprowadzenia analizy obecnego stosunku kosztu do cen, usprawnienie przebiegu dokumentacji w obiekcie,
dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów oraz magazynowanie.

7

Dodatkowe informacje:

Prezentacja multimedialna, studia przypadków oraz materiały ćwiczeniowe stanowią
załączniki do modelu
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Program szkoleniowy dla branży HoReCa
SLOW FOOD I EKOLOGIA W KUCHNI

1

Temat szkolenia:

Slow food i ekologia w kuchni.

2

Liczba godzin:

8

3

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z tematyką ekologii w kuchni, slow food oraz
ekożywności, które mogą zostać wykorzystane w branży HoReCa. Slow food i ekologia
w kuchni w branży HoReCa. Zakres tematów odpowiadający dzisiejszym potrzebom branży
HoReCa, zmieniającym się trendom w hotelarstwie oraz gastronomii. Podniesienie jakości
usług pod wymagania klienta branży HoReCa. Słuchacze poznają bieżące trendy w zielonej
kuchni, regionalne produkty oraz możliwości pozyskiwania zdrowych, ekologicznych
rozwiązań do gastronomii. Treści merytoryczne poparte będą wiedzą praktyczną oraz
przykładami z zakresu ekologii, zielonych produktów, slow food w obiekcie HoReCa.

4

5

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):

Grupa odbiorców:

1.

Prawo żywnościowe i jakość zdrowotna żywności

2.

Ekologiczne rolnictwo, certyfikacja

3.

Eko żywność, przetwory, surowce

4.

Ochrona produktów w UE

5.

Gastronomia - ekonomia, regionalizm

6.

Zielona zagroda - eko gospodarstwo

7.

Agroturystyka – spektrum usług

8.

Zielona kuchnia – produkty, targi

9.

Slow Food – nowy trend

Szefowie kuchni, kucharze, pracownicy branży HoReCa, właściciele, managerowie branży
HoReCa oraz osoby zainteresowane poszerzaniem oferty obiektu o zdrową żywność, slow
food.

6

Efekty szkolenia:

Efektem szkolenia będzie wzrost wiedzy nt. nowych trendów w branży HoReCa. Wykorzystanie ekologicznych i regionalnych produktów w restauracji. Zwiększenie świadomości
ekologicznej pracowników branży HoReCa a także podniesienie jakości oferty kierowanej
do klienta. Słuchacze poznają zielone trendy w branży m.in. zielona kuchnia, eko żywność,
slow food – teorię, ale także praktyczne wskazówki, gdzie szukać rozwiązań i jak je wdrażać
do swojej działalności.

7

Dodatkowe informacje:

Prezentacja multimedialna, studia przypadków oraz materiały ćwiczeniowe stanowią
załączniki do modelu.
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Program szkoleniowy dla branży HoReCa
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W BRANŻY HORECA

1

Temat szkolenia:

Społeczna odpowiedzialność Biznesu w branży HoReCa

2

Liczba godzin:

16

3

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z tematyką, rozwiązaniami i narzędziami społecznej
odpowiedzialności biznesu w branży HoReCa, która w szerszym kontekście pozwoli na
rozbudowanie oferty i wzmocni konkurencyjność na rynku HoReCa. Uczestnicy poznają
systemy, narzędzia i strategie CSR, ekologiczne certyfikaty, normy oraz możliwości wypracowania ekologicznych produktów turystycznych.

4

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):

1.

Co oznacza odpowiedzialne zarządzanie w branży HoReCa? Strategia CSR w firmie

2.

Jak zapewnić społeczną odpowiedzialność biznesu HoReCa?

3.

Jak zapewnić najwyższą jakość usług dla gości/turystów przestrzegając zasad
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (ekocertyfikaty, zielone
wydarzenia, audyt ekologiczny)?
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4.

Jak kreować bezpieczne i ekologiczne produkty turystyczne?

5.

Jak zapewnić właściwą i transparentną komunikację z lokalnymi władzami oraz lokalnymi interesariuszami, w tym dostawcami?

5

Grupa odbiorców:

6

Efekty szkolenia:

Pracownicy branży turystycznej, kadra zarządzająca, specjaliści HR, PR, marketingu.

Efektem szkolenia będzie wiedza nt. budowy strategii CSR (wraz z analizą otoczenia) oraz
procesu jej wdrożenia. Słuchacze poznają jak firmy organizują, zarządzają swoim CSR i jakie są trendy w tym zakresie na świecie. Zaprezentowane zostaną techniki kreowania produktów turystycznych oraz tworzenia eventów z wykorzystaniem społecznych i środowiskowych oczekiwań. Ponadto uczestnicy poznają narzędzia dobrej komunikacji z dostawcami,
podwykonawcami i szerszym otoczeniem a także rodzaje ekocertyfikatów funkcjonujących
na rynku oraz kryteriów niezbędnych, aby je pozyskać. Szkolenie ma na celu uwrażliwienie
na oddziaływanie środowiskowe oraz społeczne podejmowanych decyzji i działań.

7

Dodatkowe informacje:

Prezentacja multimedialna, studia przypadków oraz materiały ćwiczeniowe stanowią
załączniki do modelu
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3.2.1 Scenariusze zajęć wraz z materiałami edukacyjnymi w obszar społecznych

Program szkoleniowy dla branży HoReCa
Z A R Z Ą D Z A N I E S TR E SE M I P O S TAW Y ASE R T Y W N E W PR AC Y W BR A N Ż Y H O R E CA

1

Temat szkolenia:

Zarządzanie stresem i postawy asertywne w pracy w branży HoReCa

2

Liczba godzin:

16

3

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z tematyką zarządzania stresem
oraz z postawami asertywnymi przydatnymi i niezbędnymi w pracy zawodowej.
Szkolenia podzielone są na 2 bloki tematyczne: 1. Stres, 2 Asertywność.
Słuchacze poznają wpływ stresu na organizm i efektywność w pracy, a także metody
związane z jego niwelowaniem. Szkolenie pomoże zdefiniować sytuacje stresowe w miejscu
pracy – adekwatne do zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków. Podczas
szkolenia pokazane zostaną techniki radzenia sobie ze stresem w pracy oraz poza nią.
Uczestnicy zapoznają się również z postawami asertywnymi, metodami i narzędziami ich
wykorzystywania zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

4

Zakres tematyczny szkolenia
(szczegółowy program):

STRES
1.

Emocje, uczucia, inteligencja emocjonalna

2.

Zarządzanie stresem:

 Definicje
 Wpływ na sferę zawodową
 Kontrola stresu
 Źródła stresu w pracy
 Menadżer zarządzający stresem
3.

Metody radzenia sobie ze stresem

 Treningi
 Medytacje
 Metody dopasowania do miejsca pracy
ASERTYWNOŚĆ

5

Grupa odbiorców:

6

Efekty szkolenia:

1.

Zachowania asertywne

2.

Wykorzystanie zachowań asertywnych w pracy

Pracownicy branży turystycznej, gastronomicznej, specjaliści ds. obsługi klienta branży
HoReCa, menadżerowie, kadra zarządzająca.
Efektem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania stresem i asertywności. Uczestnicy po szkoleniu będę potrafili określić swoje emocje, zidentyfikować źródła
stresu, używać postaw asertywnych. Nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem
w miejscu pracy. Będą potrafili używać odpowiednich technik i narzędzi a także zdefiniować inteligencję emocjonalną, rodzaje stresu. Poza tym nabędą wiedzę na temat wpływu
sytuacji stresowych na efektywność w miejscu pracy.

7

Dodatkowe informacje:

Prezentacja multimedialna, studia przypadków oraz materiały ćwiczeniowe
stanowią załączniki do modelu.
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