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ZZrróówwnnoowwaażżoonnyy  rroozzwwóójj dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ogra-
niczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem
przyrody. Jest strategią osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i bio-
logicznie możliwe. Polega ona na integrowaniu działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych warunkujących życie biologiczne na Ziemi, a jej celem jest
zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

DDeekkaaddaa  EEdduukkaaccjjii  nnaa  rrzzeecczz  ZZrróówwnnoowwaażżoonneeggoo  RRoozzwwoojjuu
została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 1 marca 2005 r., a do
promowania i koordynowania działań podejmowanych w jej ramach wyznaczono 
UNESCO. Głównym celem Dekady jest integracja zasad, wartości i praktyk zrównowa-
żonego rozwoju we wszystkich dziedzinach edukacji i oświaty. Edukacja na rzecz zrów-
noważonego rozwoju ma prowadzić do respektowania godności ludzkiej, poszanowania
różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety, a jej wdraża-
nie ma służyć zmianie zachowań na takie, które będą tworzyć bardziej zrównoważoną
przyszłość, polegającą na: integralności przyrodniczej, żywotności gospodarczej i aktyw-
ności społecznej dla potrzeb obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń. 

Ważne linki:  www.unesco.org/education/desd www.unesco.pl
www.gdrc.org/sustdev/un-desd     www.unic.un.org.pl/edukacja_rozwoj
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STRESZCZENIE

Monitoring najważniejszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Instytut
na rzecz Ekorozwoju (InE) prowadzi od początku swego istnienia. Barometr
zrównoważonego rozwoju 2008/2009, prezentujący rezultaty tego monitoringu
w ostatnim roku, jest kolejną z serii publikacji dokumentujących postępy w zrówno-
ważonym rozwoju, przygotowywanych przez Instytut w ramach projektu „Eko-Her-
kules. Program aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Raport Ba-
rometr..., tak jak ten wydany w roku ubiegłym, nie pretenduje do całościowej oceny
postępów w zrównoważonym rozwoju. Jest jedynie dokonanym świadomie wyborem
tekstów ukazujących tendencje zauważalne w naszej drodze ku (zrównoważonemu)
rozwojowi, próbą podsumowania tych tendencji, ale w sposób opisowy, a nie oparty
na analizie wskaźników statystycznie uwidaczniających postęp lub jego brak (choć za-
gadnienie wskaźników zrównoważonego rozwoju jest w nim poruszone); jest zbiorem
tekstów przedstawiających zagadnienie zrównoważonego rozwoju z różnych perspek-
tyw, które nie zawsze odzwierciedlają poglądy Instytutu.

W poszukiwaniu postępów zrównoważonego rozwoju Barometr zrównoważonego
rozwoju 2008/2009 wykracza poza granice Polski, bardzo wyraźnie sięga do spraw
europejskich, a zatem do szerszego kontekstu, odnajdując w nim wiele elementów in-
spirujących, ale i blokujących nasze krajowe działania na rzecz ekorozwoju. Przyję-
cie takiej poszerzonej formuły jest uzasadnione utrwaleniem się naszego – już pięcio-
letniego – członkostwa w Unii Europejskiej i wyborami do Parlamentu Europejskie-
go, które są niemałym wydarzeniem w życiu Polski. 

Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009 otwiera pierwszy w 2009 r.
kwartalny raport z postępów zrównoważonego rozwoju, sporządzony przez Krzysz-
tofa Kamienieckiego na podstawie raportów regionalnych obserwatorów i uzupeł-
niony krajową perspektywą zdarzeń korzystnych lub niekorzystnych dla zrównoważo-
nego rozwoju. Wybór ma charakter subiektywny, ale wraz z intrygującymi raportami
regionalnymi (dostępnymi na stronie internetowej InE) daje pełen obraz postępów
zrównoważonego rozwoju. 

Tekst Przyszłość zrównoważonego rozwoju z perspektywy pierwszej poło-
wy 2009 r., przygotowany przez tego samego autora, jest w pewnej mierze rozsze-
rzeniem poprzedniego tekstu. Autor odnosi się do kryzysu gospodarczego i uświa-
damia czytelnikowi, że kiedy pojawią się rzeczywiste oznaki ożywienia gospodarki,
rozpocznie się dyskusja nad warunkami, w jakich świat znajdzie się po kryzysie.
W tym kontekście stawia pytanie: Co będzie warunkowało dalszy rozwój i czy znaj-
dzie się miejsce na zrównoważony rozwój jako sposób zarządzania gospodarką, na-
szym rozwojem społecznym i zasobami? Do spraw europejskich nawiązują komen-
tarze dotyczące krajowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. W kampanii
przedwyborczej brak jest bowiem wątków środowiskowych i myślenia o przyszłości
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Europy w kategoriach zrównoważonego rozwoju, co jest trudne do zrozumienia, bo
wiele wskazuje na to, że Unia Europejska będzie próbowała przyznać temu kierun-
kowi zasadniczą rolę. Polscy eurodeputowani mogliby wzmocnić te działania, przy-
sługując się równocześnie i Europie, i Polsce. Czy wykorzystają tę szansę? 

Derek Osborn, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
w artykule Promowanie zrównoważonego rozwoju w Europie – rola Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pokazuje, jak Unia Europejska miota się po-
między potrzebą wykreowania spójnej polityki zrównoważonego rozwoju a niemoż-
nością osiągnięcia wielu założonych celów. Osborn wydaje się dostrzegać sukces
UE w konsekwentnym i uporządkowanym działaniu na rzecz podnoszenia po-
przeczki w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju, ale jest też świadom,
że sukcesów jest wciąż za mało, jeśli się weźmie po uwagę poszczególne dziedziny
gospodarki i życia społecznego, bo skala wyzwań nie maleje. Autor zdaje się do-
strzegać, że poszczególne sprawy/rzeczy prowadzą w dobrym kierunku, a jednak
całość idzie źle (w czym nie jest zapewne odosobniony), szuka odpowiedzi na py-
tanie o przyczyny. Czy podaje pełną ich listę? Jest ona długa, ale zapewne wciąż
niekompletna. Unia Europejska to wiele różnych elementów: kraje członkowskie,
liczne instytucje. Jedną z nich jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
Zadaniem Komitetu jest opracowywanie opinii do projektów dokumentów przygo-
towywanych przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Europejską.
Osborn stara się wydobyć z mnogości opinii te elementy, które wzmacniają unijne
dążenia do osiągnięcia postępów w zrównoważonym rozwoju.

Jerzy Kwieciński, autor tekstu Zrównoważony rozwój a programowanie rozwo-
ju regionalnego, pisząc o polityce regionalnej Polski, nie może – z przyczyn oczywi-
stych – oderwać się od jej związków z polityką regionalną Unii Europejskiej. W kra-
jach członkowskich, w tym w Polsce, rośnie świadomość wagi jakości środowiska
w rozwoju regionalnym. Konieczne staje się nowe podejście do rozwoju regionów,
wyrażające się integracją procesów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Au-
tor dokonuje przeglądu regionalnych dokumentów strategicznych pod kątem
uwzględnienia w nich zasady zrównoważonego rozwoju, podkreśla rolę Komisji Eu-
ropejskiej oraz regionalnych komitetów monitorujących w nadzorowaniu poprawno-
ści realizacji programów operacyjnych. Cenne jest stwierdzenie, że działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju nie powinny być kojarzone tylko z ekologami, ale powinny
stać się cechą całego naszego społeczeństwa i w sposób naturalny być podejmowane
w gospodarce oraz w życiu prywatnym i społecznym.

O tym, jak przebiega zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym, dowiadu-
jemy się z tekstu Mariusza Kistowskiego Monitoring zrównoważonego rozwoju
województwa pomorskiego – wnioski z oceny prowadzonej w 2008 r. oraz w pierw-
szym kwartale 2009 r. Autor ocenia wybrane kierunki rozwoju województwa pomor-
skiego w tym okresie z punktu widzenia ich zgodności z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Te kierunki to: transport, urbanizacja, tereny wiejskie i energetyka, a zatem
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kierunki monitowane przez cały okres realizacji projektu Eko-Herkules. Przykład wo-
jewództwa gdańskiego nie napawa optymizmem. Kistowski uwidacznia brak zrówno-
ważenia w rozwoju terenów zurbanizowanych i terenów otwartych, elementy postępu
znajduje natomiast w rozwoju transportu i energetyki, choć skala działań pożądanych
w porównaniu z realizowanymi jest niepokojąco mała. Autor podejmuje próbę wy-
szczególnienia przyczyn takiego stanu. 

Artykuł Jak mierzyć postępy we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju? Tadeusza
Borysa przedstawia postępy w tworzeniu wskaźników zrównoważonego rozwoju. Ta-
kie wskaźniki, zebrane w różnych bazach danych, muszą spełniać wymogi poprawno-
ści – spełnienie tych wymogów decydować będzie bowiem o tym, czy dobór wskaźni-
ków zostanie uznany za poprawny i trafny, czy nie. Aby dobrać odpowiednie wskaź-
niki, należy koniecznie dobrze rozpoznać istotę zrównoważonego rozwoju i jego po-
wiązań z całym systemem relacji zachodzących w środowisku, gospodarce i strukturach
społecznych. Autor mocno akcentuje potrzebę ciągłości badań i pomiarów. W końco-
wej części tekstu znajdujemy propozycję rozwoju regionalnych banków danych, które
umożliwiłyby szerokie monitorowanie postępów zrównoważonego rozwoju na różnych
poziomach – od europejskiego, przez krajowy i regionalny, po lokalny. 

Zasady zrównoważonego transportu, zdefiniowane w roku 1999 przez Instytut
na rzecz Ekorozwoju w pracy Alternatywna polityka transportowa w Polsce według
zasad ekorozwoju, przypomina Wojciech Szymalski (tekst Problemy wdrażania
zrównoważonego transportu w Polsce). Tymi zasadami są: racjonalizacja potrzeb po-
dróżowania i transportu ładunków, racjonalizacja użytkowania samochodu osobowe-
go i ciężarowego, promowanie bardziej energooszczędnych i prośrodowiskowych
środków transportu, popieranie najlepszych dostępnych (a jednocześnie odpowied-
nich do polskich warunków) technologii, maksymalizacja wykorzystania pojazdów.
Uwzględniając je, autor dokonał wyboru problemów, które utrudniają zrównoważo-
ny rozwój transportu. Ocena nie jest jednostronnie negatywna: w procesie rozwoju
transportu Szymalski odnajduje także pozytywne zjawiska czy działania, przybliżają-
ce nas, choć w niewielkim stopniu, do oczekiwanego celu. Są to: wysoka ranga roz-
woju transportu publicznego w miastach, zahamowanie regresu kolei, skuteczność
unijnych bodźców na rzecz zrównoważonego transportu oraz rosnące znaczenie ro-
weru jako środka transportu.

Zrównoważona energetyka, czymże ona jest dla Polski? to tekst, w którym Andrzej
Kassenberg krytycznie odnosi się do niektórych przejawów tworzonego w Polsce
politycznego poparcia dla energetyki jądrowej. Autor wskazuje na brak debaty na te-
mat polityki energetycznej w Polsce i preferowanie w dostępie do mediów zwolenni-
ków energii jądrowej. Wśród lobbystów znajdują się organizacje społeczne stosujące
techniki prowadzące do zbudowania w społeczeństwie fałszywej percepcji opinii eko-
logów o energetyce jądrowej. Agresywność działań tego lobby przynosi efekty w po-
staci rosnącego poparcia społecznego dla tej energii. Zdaniem autora, potrzebna jest
rzetelna analiza uwarunkowań funkcjonowania sektora energetycznego.
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Przesłaniem tekstu Jolanty Kamienieckiej Natura 2000 nowym wyzwaniem
dla turystyki jest stwierdzenie, że europejska sieć obszarów Natura 2000 może być
szansą rozwoju i promocji turystyki w Polsce. Wymaga to jednak upowszechnienia
w społeczeństwie wiedzy o sieci obszarów Natura 2000, a także wykorzystania tej
sieci do nadania nowej „marki” turystyce przyjaznej środowisku w budowanych stra-
tegiach rozwoju regionów i w polityce turystycznej.

W tekście Klaster jako rozwiązanie wspierające tworzenie przyjaznych środowisku
miejsc pracy Jacek Jakubiec przedstawia interesujący przykład lokalnej inicjatywy
na rzecz zrównoważonego rozwoju, która będzie realizowana w formule klastra, no-
wej formy porozumień lokalnych na rzecz rozwoju. Autor omawia założenia plano-
wanego eksperymentu, funkcjonującego pod hasłem „Klaster Karkonoski”, a które-
go pełna nazwa brzmi „Śląskie Elizjum – kraina zrównoważonego rozwoju”. Klaster
przyczyni się – zdaniem autora – do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy, a tema-
tyczna i zadaniowa struktura klastra będzie wynikać z aktualnych potrzeb i realiów
Kotliny Jeleniogórskiej. 
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WPROWADZENIE

Od początku swego istnienia Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) prowadzi ciąg-
ły monitoring najważniejszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Publika-
cja Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009 jest kolejnym tomem z serii pu-
blikacji1 dokumentujących postępy w zrównoważonym rozwoju, przygotowywanych
przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Eko-Herkules. Program ak-
tywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Raport Barometr..., przygoto-
wany przez InE, nie pretenduje do całościowej oceny postępów w zrównoważonym
rozwoju w ostatnich latach. Jest jedynie dokonanym świadomie wyborem tekstów
ukazujących tendencje zauważalne w naszej drodze ku (zrównoważonemu) rozwojo-
wi, próbą podsumowania tych tendencji, ale w sposób opisowy, a nie oparty na ana-
lizie wskaźników statystycznie uwidaczniających postęp lub jego brak (choć zagad-
nienie wskaźników zrównoważonego rozwoju jest w nim poruszone). 

W publikacji przedstawiono efekty monitoringu prowadzonego przez Instytut
w ramach realizowanego od 2007 r. projektu Eko-Herkules, którego celem jest
kształtowanie holistycznego myślenia o wzroście gospodarczym, jakości życia i ochro-
nie środowiska przyrodniczego dla potrzeb praktyki wdrażania zrównoważonego roz-
woju. Projekt składa się z wielu wątków, wśród których znajdują się: upowszechnia-
nie wiedzy o skutkach zmian klimatycznych i potrzebie adaptacji do nich, opracowa-
nie społecznych założeń polityki energetycznej, promocja sieci Natura 2000, promo-
cja eko-innowacyjnego podejścia do rozwoju. Częścią projektu jest obserwacja po-
stępów we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju obejmująca monitorowanie
inicjatyw oraz przedsięwzięć realizowanych i planowanych w czterech wybranych
obszarach tematycznych (transportu, terenów wiejskich, urbanizacji, energetyki),
które mogą wpłynąć korzystnie lub niekorzystnie na wdrażanie zasad zrównoważone-
go rozwoju lub odzwierciedlają główne dylematy zrównoważonego rozwoju. W ra-
mach tych dziedzin monitorowane są tylko wybrane zagadnienia:

• transport – plany rozwoju transportu publicznego i ich popularyzacja, in-
westycje, zarządzanie transportem;

• tereny wiejskie – sieć obszarów Natura 2000, tworzenie przyjaznych śro-
dowisku miejsc pracy;

• urbanizacja – osiedla projektowane i budowane wokół miast, przestrzeń
publiczna (w tym tereny zielone); 

• energetyka – odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna. 
Obserwacje są niezastąpionym źródłem wiedzy o rzeczywistych, widocznych w te-

renie postępach w zrównoważonym rozwoju. Aby przybliżyć się do tego, co się w tej
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mach kolejnych projektów InE zamierza wydawać kolejne tomy z tej serii.



dziedzinie dzieje, Instytut prowadzi monitoring informacji prasowych, stron interneto-
wych, ważniejszych serwisów informacyjnych instytucji centralnych i regionalnych oraz
organizacji pozarządowych. W ośmiu województwach (dolnośląskim, małopolskim,
mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim) pracu-
ją obserwatorzy zrównoważonego rozwoju. Efekty monitoringu zapisywane są w ra-
portach kwartalnych (regionalnych i krajowych) zamieszczanych na stronie interneto-
wej Instytutu na rzecz Ekorozwoju, w jej części dotyczącej projektu Eko-Herkules. 

Publikacja Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009 jest podsumowa-
niem obserwacji prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na przeło-
mie 2008 i 2009 r. To kontynuacja poprzedniego tomu wydanego w grudniu 2008
r., ale różni się od niego zakresem i układem: zawiera kilka tekstów przedstawiają-
cych ocenę postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju przygotowanych z róż-
nych perspektyw – europejskiej, ogólnokrajowej, regionalnej i sektorowej. Do współ-
tworzenia tego wydania Barometru... zaprosiliśmy autorów stale współpracujących
z Instytutem przy monitorowaniu postępów zrównoważonego rozwoju oraz eksper-
tów zajmujących się zrównoważonym rozwojem naukowo lub społecznie albo oce-
niających jego wdrażanie z perspektywy polityków2. Publikacja jest zatem bogata
nie tylko w wartości merytoryczne, ale i w różnorodne spojrzenia. Mamy nadzieję,
że ułatwi ona dostrzeżenie różnic w ocenie postępów zrównoważonego rozwoju i po-
budzi do refleksji nad złożonością zagadnienia.

Wydaje się, że oddajemy w ręce Czytelników interesującą publikację. Zachęcamy
Czytelników do kontaktów z Instytutem i dzielenia się swoimi opiniami na temat ni-
niejszej i poprzedniej publikacji, a także do proponowania tematów, które byłoby do-
brze przedstawić w kolejnych opracowaniach tego typu, jeśli Instytut będzie miał
możliwość je przygotować i wydać. Cenne będą dla nas spostrzeżenia dotyczące
wpływu obserwowanych przez Czytelników zjawisk na perspektywy zrównoważone-
go rozwoju w Polsce.

Krzysztof Kamieniecki
Bożenna Wójcik
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1. MONITORING POSTĘPÓW WE WDRAŻANIU 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
– PIERWSZY KWARTAŁ 2009 R. 

Krzysztof Kamieniecki3

Początek nowego roku to otwarcie ku nowemu. Otwarcie trwa dość krótko i już
po tygodniu czy dwóch powraca normalność i powszedniość; zmienia się jedynie licz-
ba określająca rok. 

Ulotność takich zmian wynika z wielu przyczyn, wśród których podstawową jest
kontynuacja procesów, działań i sytuacji, w które pośrednio lub bezpośrednio jeste-
śmy uwikłani, które nie podlegają zmianom w związku z rachubą czasu.

A zatem o kontynuacji.

GGaazzoocciiąągg PPóółłnnooccnnyy
Jedną z zapowiedzianych wyżej kontynuacji jest budowa Gazociągu Północnego.

Ta dla niektórych krajów kontrowersyjna inwestycja przykuwa uwagę przede wszyst-
kim stron bezpośrednio zainteresowanych – państw nadbałtyckich. Zainteresowanie
problemem wykracza poza te państwa tylko od czasu do czasu, np. podczas debat
w Parlamencie Europejskim poświęconych projektowi gazociągu. 

W Polsce projekt i przebieg gazociągu ma dwa wymiary: polityczny i gospodar-
czy. Kwestie środowiskowe podnoszone są niejako przy okazji, gdyż dostarczają
dogodnych argumentów – argumentów przeciw. W Szwecji zagadnienia ochrony
środowiska wysuwają się na pierwsze miejsce, choć względy gospodarcze i politycz-
ne wcale nie znikają. 

Obecnie, oprócz działań lobbystycznych, najważniejsza jest ocena oddziaływania
na środowisko, choć trudno oczekiwać, że akurat jej rezultat wpłynie na decyzje in-
westorów i powstrzyma zapowiedziane na rok 2010 rozpoczęcie prac budowlanych. 

Ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu Gazociągu Północnego wy-
konała już spółka Nord Stream. Jest to międzynarodowe konsorcjum, którego
udziałowcami są: Gazprom z Rosji (51%), Wintershall (część koncernu BASF
z Niemiec; 20%), E.ON Ruhrgas z Niemiec (20%) oraz Gasunie z Holandii
(9%). Każdy z partnerów dysponuje doświadczeniem w zakresie projektów doty-
czących gazu ziemnego. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego przygotowana przez polskiego eurodeputo-
wanego Marcina Libickiego, a także wniosek polityków litewskich, zawierały sugestię,
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3 Współzałożyciel i wiceprezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Z wykształcenia geograf, specjalizuje się w tematyce

integracji europejskiej, społeczeństwa demokratycznego, ochrony krajobrazu oraz planowania przestrzennego.

Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).



by ocenę wykonano pod nadzorem Komisji Europejskiej, ale Komisja nie podjęła się
wykonania tego opracowania4. 

W sporządzonej przez Nord Stream ocenie Polskę oraz Estonię, Łotwę, Litwę i Fin-
landię zaliczono do kategorii krajów narażonych, a zatem krajów, które w taki czy inny
sposób mogą odczuć negatywne oddziaływanie projektu, mimo że na ich terytorium nie
będą mieć miejsca żadne prace budowlane. Oto najważniejsze ustalenia oceny.

• Projekt będzie mieć zapewne ograniczone oddziaływania na środowisko.
Oddziaływania te określono zasadniczo jako niewielkie (w skrajnych przy-
padkach „umiarkowane”) i krótkotrwałe.

• W celu ustalenia bezpiecznej trasy gazociągu przeprowadzone zostały do-
kładne badania dna morskiego.

• Przedstawiając propozycję przebiegu trasy rurociągu, brano pod uwagę kry-
teria środowiskowe, społeczne, społeczno-gospodarcze i techniczne.

• Oceny ryzyka i oddziaływania lokalne na środowisko wykazują, że żadne zda-
rzenia nieplanowane nie będą wykazywać oddziaływania o dużym znaczeniu.

• Priorytetem było ominięcie miejsc zatopienia amunicji.
• Realizacja projektu może oddziaływać lokalnie na rybołówstwo ze względu

na fizyczną obecność rurociągu.
• Wszystkie działania spółki Nord Stream w dziedzinach ochrony środowiska,

bezpieczeństwa oraz realizacji projektu są przedmiotem niezależnego monito-
rowania ze strony renomowanych firm eksperckich5.

Obecnie trwają konsultacje dotyczące dokumentu oceny. Każdy z krajów zaan-
gażowanych w proces konsultacyjny przyjął inne zasady. W Polsce proces konsul-
tacji koordynuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a na poziomie regio-
nów konsultacje prowadzą wojewódzkie jednostki GDOŚ, czyli regionalne dyrek-
cje ochrony środowiska. 

Projekt Gazociągu Północnego znalazł odbicie w dyskusjach prowadzonych
na temat programów UE na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i stwo-
rzenia podstaw gospodarki niskoemisyjnej. Ten gazociąg (jak i projekty zakładające
import gazu z Bliskiego i Środkowego Wschodu), zdaniem zorientowanych proeko-
logicznie polityków i kampanierów, osłabia promocję pozyskiwania energii z odna-
wialnych źródeł6. 
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4 W przyjętej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w dniu 14 maja br. opinii „Region Morza Bałtyckie-

go – wkład zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w poprawę współpracy regionalnej i określenie strategii

regionalnej” znajduje się zapis: Komitet popiera rezolucję Parlamentu Europejskiego z 8 lipca 2008 r. i stanowczo za-

leca, aby podmioty zaangażowane w projekt gazociągu Nord Stream dokładnie sprawdziły, czy istnieją inne możliwo-

ści jego poprowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem trasy lądowej. Niezależnie od przyszłości tego gazociągu.
5 Dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) projektu Nord Stream na potrzeby konsultacji na mocy Kon-

wencji z Espoo. Raport Espoo dotyczący projektu Nord Stream. Podsumowanie w języku nietechnicznym, luty 2009.
6 Rankin J., Energy security, but at what cost? European Voice. 29.01.09.



KKaannaałł pprrzzeezz MMiieerrzzeejjęę WWiiśśllaannąą
Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest jedną z tych kilku in-

westycji, o których w Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju piszemy niemal
w każdej kwartalnej informacji. 

W poprzednim raporcie przedstawiono problemy, które powinny zostać uwzględ-
nione w ocenie oddziaływania tego projektu na środowisko. Najważniejszym z nich bę-
dzie samo przerwanie ciągłości unikalnej przyrodniczo mierzei. Budowa kanału wpły-
nie na obszary Natura 2000. Problemem może być także mętnienie wody podczas bu-
dowy lub konserwacji torów wodnych, dlatego prace budowlane nie powinny być pro-
wadzone np. w okresie tarła. Ocena taka została wykonana, ale do połowy marca nie
została jeszcze udostępniona do publicznego wglądu. Nie kończy ona jednak obowiąz-
kowych procedur – w świetle konwencji z Espoo konieczne będzie także przeprowa-
dzenie procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem stro-
ny rosyjskiej, co może znacznie wydłużyć przygotowania do jej rozpoczęcia.

SSttrraatteeggiicczznnaa oocceennaa ooddddzziiaałłyywwaanniiaa PPoolliittyykkii eenneerrggeettyycczznneejj nnaa śśrrooddoowwiisskkoo
Energetyka, a zwłaszcza elektroenergetyka i transport, wpływają na środowisko

w istotny sposób, i to nie tylko poprzez emisję zanieczyszczeń powietrza. Bardzo waż-
ne jest zatem to, co wynika z przepisów polskich i UE – opracowanie kompetentnej
i niezależnej prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt prognozy, zgodnie z wy-
mogami prawnymi, powinien podlegać konsultacjom społecznym. Prognoza zamiesz-
czona jako załącznik do projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2030 jest opra-
cowaniem wyjątkowo słabym merytorycznie i nieopowiadającym kanonom obowiązu-
jącym w tym zakresie, a ponadto niezgodnym z wymaganiami stawianymi tego typu
dokumentom przez ustawodawcę, przede wszystkim niezgodnym z ustawą z 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227). W prognozie praktycznie brakuje informacji o 18 spo-
śród 25 wymaganych prawnie elementów. Nie ma informacji np. na temat:

• skutków ewentualnej awarii lub ataku terrorystycznego na elektrownię jądro-
wą lub na transport paliwa czy odpadów radioaktywnych;

• środowiskowych konsekwencji zastosowania technologii CCS;
• istnienia przyrodniczo-przestrzennych ograniczeń rozwoju OZE.

Ważnym elementem procedury jest także uzgodnienie z ministrem środowiska
(jego agendą – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska) i Głównym Inspektorem
Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości prognozy. Według informacji uzyska-
nych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ostatnie takie uzgodnienie doty-
czyło polityki energetycznej z 2007 r., czyli projektu innego dokumentu (przygoto-
wywanego nota bene przez inny rząd), w którym zakładano 40-procentowy wzrost
zużycia energii w latach 2006-2030, co oznacza oczywiście zasadniczo inne oddzia-
ływania na środowisko.
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Oceny wpływu na środowisko, niezależnie od ich zakresu merytorycznego, są róż-
nie traktowane. Jedni uważają je za bariery rozwoju i zbędne wydatkowanie środków,
inni – za oczekiwany od lat instrument prowadzenia polityki środowiskowej i popraw-
ności inwestycyjnej, którego celem jest unikanie błędów i zagrożeń środowiskowych,
przynoszących straty środowisku i gospodarce oraz pogarszających jakość życia. 

Procedury te są logicznym elementem procesów decyzyjnych, z których, niejako
niepostrzeżenie, korzystamy w naszych codziennych działaniach, zastanawiając się
nad konsekwencjami decyzji, które mamy podjąć. Pytamy znajomych, zasięgamy opi-
nii tych, którzy mieli podobne problemy. Oceny i prognozy są takim właśnie pyta-
niem o konsekwencje – pozornie ograniczonym do środowiska, a w rzeczywistości do-
tyczącym skutków ponoszonych w wyniku zagrożenia przez środowisko i gospodarkę
lokalną, regionalną, międzynarodową (np. turystykę, rybołówstwo). W przypadku
zagrożenia dla środowiska wystąpią obawy o zdrowie, bezpieczeństwo i jakość życia
w okolicy. Oceny pozwalają dostrzec konsekwencje decyzji podejmowanych obecnie
i pod presją aktualnych potrzeb – konsekwencje, które mogą ujawnić się dopiero
w dalszej przyszłości. To ogromny walor takich ocen. 

Oceny stały się również kartą w grach politycznych. Zapewne tego się nie unik-
nie, jednak, niezależnie od intencji politycznych, intencje ekologiczne nie powinny
być podważane, pod warunkiem ich rzetelności merytorycznej i uczciwości wobec
obecnych i przyszłych pokoleń.

ZZmmiiaannyy pprraawwnnyycchh ppooddssttaaww ddzziiaałłaallnnoośśccii ppoożżyyttkkuu ppuubblliicczznneeggoo ii wwoolloonnttaarriiaattuu 
Pierwszy kwartał 2009 r. nie zmusił Parlamentu do szczególnie intensywnej pra-

cy nad projektami dotyczącymi ochrony środowiska. Kontynuowano jedynie prace
dotyczące prawa geologicznego i zrównoważonej gospodarki rybackiej.

Z prac komisji sejmowych uwagę zwraca dyskusja w Komisji Polityki Społecz-
nej i Rodziny (19.03.2009) na temat rządowego projektu ustawy o zmianie usta-
wy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa, której nie weryfiko-
wano od pięciu lat, doczekała się zmian. Są one efektem doświadczeń i wniosków
– co podkreślano w Komisji – płynących z szerokich konsultacji projektu. Nie uda-
ło się wprowadzić do projektu ustawy 2-procentowego odpisu od podatku dochodo-
wego na organizacje pożytku publicznego. Sprzeciwiło się temu Ministerstwo
Finansów. Wśród wielu zmian w ustawie, na podkreślenie zasługują „inicjatywy lo-
kalne”, czyli umożliwienie mieszkańcom zrzeszania się w celu realizacji ważnych
przedsięwzięć (na podstawie umowy z gminą). Zainteresowanych, czyli w gruncie
rzeczy wszystkich, którzy myślą o bezpieczeństwie i o zapobieganiu skutkom kata-
strof, ucieszy fakt, na który w trakcie obrad Komisji zwrócił uwagę dyrektor Depar-
tamentu Pożytku Publicznego MPiPS Krzysztof Więckiewicz: Jeśli chodzi o waż-
ne, a jednocześnie pokazujące dynamikę organizacji pozarządowych działania czy
sposób rozwiązywania problemów społecznych, to dodam, że w szczególnych przy-
padkach, np. w przypadku klęsk żywiołowych czy awarii technicznych, organa ad-
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ministracji publicznej będą mogły zlecać zadania przeciwdziałania tym zjawiskom
w trybie poza konkursem otwartym. To jest reakcja na sytuacje nadzwyczajne.
Wreszcie, a może także, Prezes Rady Ministrów będzie mógł przekazywać środki po-
za konkursem ze względu na szczególne sytuacje o charakterze społecznym.

Jest to ważny aspekt działalności organizacji społecznych, zwłaszcza w odniesieniu
do programu adaptacji do zmian klimatycznych, który w wąskim, ale jakże istotnym
wymiarze odnosi się również do spodziewanego nasilenia katastrof i zjawisk nieko-
rzystnych dla życia i majątku ludności (susz, powodzi, huraganów, pożarów itd.). Or-
ganizacyjna rola władz lokalnych i umiejętność współpracy z organizacjami społeczny-
mi w sytuacji kryzysowej może okazać się dla wielu społeczności wielką wartością.

Podczas posiedzenia podniesiono również inny problem: potrzebę uzyskania ob-
razu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego7. W odpowiedzi dyrektor Depar-
tamentu Pożytku Publicznego stwierdził: Jak pokazują nasze sprawozdania z realiza-
cji ustawy o działalności pożytku publicznego, rzeczywiście ucywilizowała ona relacje
między administracją publiczną a trzecim sektorem w zakresie zlecania zadań, a tak-
że w zakresie konsultacji. W niedostatecznym stopniu w zakresie partycypacji w two-
rzeniu polityk publicznych, ale widać tutaj poprawę. Natomiast, niestety, coraz gorzej
jest z wolontariatem. Na to się składa wiele czynników, teraz nie pora o tym mówić,
ale pewne aspekty społeczeństwa obywatelskiego rzeczywiście przeżywają regres.

Można tę wypowiedź skomentować następująco: potwierdza się wiele spostrzeżeń
zawartych w „Obserwatorium”, zwłaszcza dotyczących wpływu społeczeństwa
na kształt poszczególnych polityk. Brak chęci i nierozwijanie umiejętności kreowania
debaty prowadzi do tworzenia polityk bez poparcia społecznego i – w perspektywie
– do odizolowania się decydentów od społeczeństwa. Nie jest to stwierdzenie od-
krywcze, ale warte przypomnienia w przededniu zbliżających się wyborów do Parla-
mentu Europejskiego.

KKrryyzzyyss ggoossppooddaarrcczzyy ii zzmmiiaannyy kklliimmaattyycczznnee aa eenneerrggeettyykkaa
Wśród tematów przykuwających uwagę polityków i komentatorów gospodarczych

znajduje się oczywiście kryzys finansowy. Jednym z wątków są jego skutki dla polity-
ki ekologicznej. Przebijają się głosy podkreślające konieczność uruchomienia progra-
mów i działań przekształcających gospodarkę z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną.
Być może, nałożenie się kryzysu gospodarczego i kryzysu wywołanego zmianami kli-
matycznymi doprowadzi do stworzenia „nowego zielonego dealu”. Poszukuje się
analogii z programem budowy wielkich inwestycji infrastrukturalnych zainicjowanym
w USA przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta w latach 30. XX w. Dziś
oczekuje się również nadania większego impetu gospodarce poprzez wielkie wydatki
infrastrukturalne – ale czy zawsze przyjazne środowisku? Do rozwoju gospodarki
przyjaznej środowisku nakłania w swych wypowiedziach przewodniczący Komisji
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7 Poseł Izabela Jaruga-Nowacka (Lewica).



Europejskiej, taki sam ton wypowiedzi dochodzi ze strony ONZ i wielu polityków
europejskich. Oczywiście nie jest to pogląd powszechny. Na szerokość poparcia dla
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, która może być zapewne częścią efek-
tów New Deal, wpływa wysokość kosztów transformacji. 

Przejście na bardziej efektywną energetycznie gospodarkę znajduje powszechną
akceptację, ale na przeszkodzie stanął kryzys ekonomiczny. Zahamowanie działań
w tej sferze ma miejsce również w Polsce, co spotyka się ze sporą krytyką, m.in. na-
szych organizacji ekologicznych.

W Stanowisku Koalicji na rzecz Klimatu, zatytułowanym 7 grzechów głównych
Polityki Energetycznej Polski do roku 2030, stwierdza się:

• nieuzasadniony wzrost emisji gazów cieplarnianych do roku 2030;
• marnotrawstwo funduszy na rozwój energetyki;
• marginalizację odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, roli sa-

morządów w tworzeniu (na poziomie lokalnym) bezpieczeństwa energetycz-
nego oraz wzrostu liczby miejsc pracy i szans na przedsiębiorczość;

• niewykorzystywanie znaczących, a opłacalnych sposobów oszczędzania energii;
• nieuzasadniony i odbywający się bez debaty publicznej plan budowy elek-

trowni atomowych;
• lekceważenie kwestii środowiskowych – brak rzetelnej oceny oddziaływania

na środowisko;
• brak odniesienia do szerszego kształtowania umiarkowanych potrzeb energe-

tycznych przez m.in. preferowanie energoefektywnych rozwiązań w zagospo-
darowaniu przestrzennym, wyższą kulturę korzystania z energii, tworzenie
warunków do zrównoważonej mobilności.

Innym działaniem, szeroko dyskutowanym i zyskującym zwolenników w ramach
wielkich inwestycji infrastrukturalnych dla środowiska, jest wychwytywanie i składo-
wanie dwutlenku węgla (CCS). Jest to rzeczywiście wielkie przedsięwzięcie, ale bu-
dzi wątpliwości z racji przyzwolenia na wydobycie węgla kamiennego i brunatnego
oraz dalekiej od oczekiwań eliminacji emisji CO2. Barierą jest także brak tego typu
rozwiązań funkcjonujących na skalę przemysłową i wysoka cena przedsięwzięcia.

Podejmuje się próby promocji koncepcji smart grid8, która znajduje uznanie
w Wielkiej Brytanii i USA. Małe lokalne systemy energetyczne są dużo bardziej efek-
tywne niż wielkie systemy oparte na energii uzyskiwanej ze źródeł nieodnawialnych. 

Na końcu tej listy znajduje się energetyka jądrowa, o której dużo się ostatnio mówi. Nie
udało się jednak rozwiać wątpliwości wiążących się z rozwojem tej energetyki, a – oprócz
kosztów – barierą jest obawa społeczna przed skutkami awarii elektrowni jądrowej.

A zatem w odniesieniu do nowego zielonego dealu, czyli transformacji gospodarki
na bardziej przyjazną środowisku, mamy do czynienia z deklaratywnym poparciem wyni-
kającym z analizy trendów gospodarczych oraz niedostatkiem sprawdzonych technologii.
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8 Smart grid oznacza dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy z wykorzystaniem technologii cyfrowych służących

oszczędnemu użytkowaniu energii, ograniczeniu kosztów i podwyższeniu pewności dostaw.



Kolejnym problemem jest skromne inwestowanie w rozwiązania i przedsięwzięcia,
które mogłyby w przyszłości przynieść znaczne efekty gospodarcze. Przytaczany wielo-
krotnie w publikacjach InE raport Sterna wskazywał, że wydatki prośrodowiskowe
przyniosą efekt w zwalczaniu zmian klimatycznych, jeśli osiągną 5-20% PKB; tymcza-
sem np. w Wielkiej Brytanii sięgają one 7%, w Japonii 2,6%, a w USA ok. 10-12%9.

Program przeciwdziałania zmianom klimatycznym i poszukiwanie dróg wyjścia
z kryzysu gospodarczego są w rzeczywistości wielką debatą o przyszłości świata.
Na powierzchni tej debaty znajdują się spektakularne spotkania G20, o których in-
formują media i które komentują eksperci. Czas, w jakim przyszło nam żyć, to wiel-
ki czas dla lobbystów. Nie ukrywają oni swego ogromnego zaangażowania w okresie
tworzenia przez Komisję Europejską Pakietu energetyczno-klimatycznego. Poszcze-
gólne, reprezentujące biznes grupy lobbystów stwierdzają, że nigdy ich zaangażowa-
nie nie było tak wielkie, jak w tym przypadku. Przyznają, że nie odnieśli jednak wiel-
kich sukcesów. Punktem zwrotnym okazał się wrzesień ubiegłego roku, gdy europej-
scy politycy zaczęli dostrzegać kryzys ekonomiczny. Potwierdzają te stwierdzenia
działacze Greenpeace, którzy także są aktywnymi lobbystami. 

Członek Parlamentu Europejskiego (Richard Corbett) komentuje ten stan aktyw-
ności lobby, stwierdzając, że jest on w Europie bardziej zrównoważony niż w USA,
i dodaje: oczywiście słucha się przedstawicieli przemysłu samochodowego, ale również
dowodów naukowych i organizacji ochrony środowiska10.

Czy w Polsce jest inaczej? Wiele wskazuje na to, że u nas lobbing jest prowadzo-
ny w stylu „wolnej amerykanki”. Na taki styl pozwala brak procedur wyznaczających
kody postępowania. Na szczęście są też przykłady działań pozytywnych. Jak się to
ma do zrównoważonego rozwoju? Lobbing nie szkodzi zrównoważeniu gospodarki,
jeśli zachowane są dobre formy i równość dostępu do decydentów. W społeczeństwie
obywatelskim powinno się słuchać – jak to powiedziano wyżej – i producentów sa-
mochodów, i działaczy ekologicznych.

BBiizznneess aa śśrrooddoowwiisskkoo
Niezależnie od celu lobbingu, podstawą jego skuteczności jest wiedza. Obszerny

i kontrowersyjny temat relacji biznesu i środowiska ogniskuje dwie zasadnicze kwe-
stie: odpowiedzialność biznesu wobec środowiska oraz skalę możliwych działań
prawnych i finansowych pomyślanych tak, by biznes przekształcał się w kierunku pro-
środowiskowym bez utraty swej zdolności do funkcjonowania i konkurencji. Pakiet
energetyczno-klimatyczny niesie konieczność ogromnych zmian w znakomitej więk-
szości sektorów gospodarki. Panuje powszechne przekonanie, że prowadzący działal-
ność gospodarczą nie są świadomi przekształceń, którym będzie musiała się poddać ich
działalność. Takie przekonanie jest zapewne słuszne w pojedynczych przypadkach.
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9 Harvey F., A massive injection of clean energy cash. Financial Times 16.03.09.
10 Chaffin J., Financial crisis a turning point in lobbyists’ fortune. Financial Times 16.03.09.



Inaczej do skutków wprowadzenia pakietu i innych regulacji podchodzą centrale sek-
torowe i stowarzyszenia skupiające przedsiębiorców. Tam analizuje się skutki i opra-
cowuje scenariusze, zatrudniając w tym celu firmy konsultingowe i ekspertów. W Pol-
sce przykładem takich działań jest opracowanie dla sektora energetycznego zatytuło-
wane RAPORT 2030. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wpro-
wadzania europejskich strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpie-
czeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwór-
czych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej, wykona-
ne przez firmę Badania Systemowe „EnergSys” na zlecenie Polskiego Komitetu
Energii Elektrycznej. Stało się ono w pewnym stopniu podstawą zachowawczej po-
stawy Polski podczas szczytu poprzedzającego bezpośrednio obrady COP14 w Po-
znaniu. Stowarzyszenia gospodarcze (np. BCC, które przygotowało raport Ryzyka
środowiskowe wyzwaniem dla gospodarki) analizują warunki, w których przyjdzie im
działać w związku z regulacjami środowiskowymi. Raport wskazuje na ryzyko, jakie
dla przedsiębiorców stanowi brak jasnego działania ze strony rządu, który nie tworzy
podstaw prawnych i finansowych dla rozwoju gospodarki w związku z realizacją pro-
gramu klimatyczno-energetycznego. Raport analizuje również warunki prowadzenia
działalności gospodarczej w związku z tworzeniem sieci Natura 2000. W tej części
dokument odnosi się krytycznie nie tyle do samej koncepcji, ile do warunków niepew-
ności, w jakiej przychodzi działać przedsiębiorcom, a także podkreśla trudności w do-
stępie przedsiębiorców do informacji i dokumentów.

To krytyczne opracowanie ukazuje ogrom braków w „oprzyrządowaniu” ustaw
środowiskowych. Zaległości i niedostatek dokumentów oraz trudności proceduralne
zniechęcają przedsiębiorców do działań proekologicznych i nie sprzyjają budowaniu
społeczeństwa prośrodowiskowego. Zapewne w sferze biznesu istnieje niska świado-
mość ekologiczna – co jest pochodną edukacji – ale i narastająca niechęć do barier
stwarzanych przez prawo ochrony środowiska, nie tyle z powodów merytorycznych,
co ze względu na nieprzemyślane ścieżki postępowania, które ono wyznacza. 

KKsszzttaałłttoowwaanniiee śśwwiiaaddoommoośśccii nnoowwyycchh pprrzzeeppiissóóww ww ddzziieeddzziinniiee oocchhrroonnyy
śśrrooddoowwiisskkaa 

Inną kwestią jest świadomość i sprawność działania administracji odpowiedzialnej
za ochronę środowiska i współpracującej z przedsiębiorcami. Wprowadzona w koń-
cu 2008 r. reforma administracji ochrony środowiska budziła m.in. wątpliwości w od-
niesieniu do jej skutków w zarządzaniu parkami krajobrazowymi i nie wydaje się, by
w tej właśnie części decyzja o zmianach była słuszna (zostało to omówione w rapor-
cie za IV kwartał 2008 r.). Powstałe na skutek reformy regionalne dyrekcje ochrony
środowiska w poszczególnych województwach są jednak faktem i nie widać, by kto-
kolwiek zamierzał naprawiać popełnione błędy. Gazeta Prawna podjęła się prezen-
tacji we wszystkich 16 województwach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i jej regionalnych agend, nowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na śro-
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dowisko oraz udziału społeczeństwa w procedurach środowiskowych, a przy okazji
także przedstawienia problemów środowiskowych każdego z tych województw. To
inicjatywa ciekawa i warta pochwały. Tak rzadko pojawia się systematyczna informa-
cja o środowisku, w którym przychodzi nam żyć i działać, że pomysł Gazety moż-
na uznać za wyjątkowy. Ma on duże znaczenie edukacyjne. 

A że prezentacja, obejmująca cały kraj, miała bardzo uporządkowaną strukturę,
udało się pismu stworzyć małą encyklopedię, obejmującą informacje o władzach
ochrony środowiska, celach ich działania, problemach środowiskowych i terenach
chronionych, w tym istniejących i projektowanych obszarach chronionych sieci Natu-
ra 2000. Pomocne społecznie są wskazówki, jakie problemy może rozwiązać nowy
urząd i jak znowelizowano ostatnio regulacje środowiskowe (np. dotyczące ocen od-
działywania). Całość cyklu utrzymano w klimacie przychylności dla nowej struktury
administracyjnej i dla środowiska, które zostało przedstawione jako ważny i wymaga-
jący ochrony składnik naszego życia. Odcinek poświęcony województwu mazowiec-
kiemu zatytułowano Opór i krytyka często rodzą się z niewiedzy.

MMeeddiiaa
Jednym z zasadniczych źródeł informacji o postępach w zrównoważonym rozwo-

ju są media. W projekcie Eko-Herkules ważnym źródłem informacji są wycinki pra-
sowe, ale włączane do raportów jest również to, co słychać i widać, jeśli zasługuje
na uwagę. Generalnie narzekamy na media, ale są wyjątki warte promocji i wskazy-
wania jako wzór dla innych. Koalicja Klimatyczna – porozumienie organizacji poza-
rządowych współpracujących w dziedzinie ochrony klimatu – zorganizowała konkurs
na działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tej tematyki a podejmowane przez
media. Na konkurs wpłynęło ponad 120 artykułów i audycji, nominowano do na-
gród 11 dziennikarzy. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

Nagrodę główną – ex aequo Natalia Mazur i Violetta Szostak (artykuł Raj
za chwilę zginie, Gazeta Wyborcza, 15.12.2008) oraz Dorota Truszczak (audy-
cja Naukowy wieczór z Jedynką – wokół klimatu, Program 1 Polskiego Ra-
dia, 28.11.2008).
Wyróżnienia:

Ewa Podolska (audycje Polska a COP14, Cele konferencji, Ekspozycja: Techno-
logia dla klimatu – odc. 1, odc. 2, odc. 3, odc. 4; Radio TOK FM, 8.11.2008), 

Tomasz Ulanowski (artykuł Dlaczego Ziemia się grzeje, Gazeta Wybor-
cza, 26.11.2008), 

Aldona Zyśk (Czy nie jest za późno? Środowisko, 15.12.2008). 
Warto przybliżyć te nazwiska szerszej publiczności i jeszcze raz złożyć gratulacje.

Mądrość jest tego warta.
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DDoonniieessiieenniiaa zz rreeggiioonnóóww
A jakie sprawy wydały się najbardziej interesujące w regionach?
Ciekawą kontynuację znajdujemy w raporcie z województwa mazowieckiego. Au-

tor wybiera – głównie w decyzjach dotyczących lokalnych rozwiązań transportowych
– to co okazało się decyzjami podjętymi zbyt pochopnie. Nie jest to, żeby było jasne,
pochwała szybkości procesów decyzyjnych w Warszawie i na Mazowszu, ale konsta-
tacja, że choć wydłużano podejmowanie decyzji, to nie wybrano właściwego rozwią-
zania; a zatem decyzja – pomimo uprzedniego wskazywania jej błędnego charakteru
jeszcze na etapie wyboru – była zbyt pochopna. Podjęto jedną długo oczekiwaną de-
cyzję, choć wydawało się, że nie uda się jej podjąć – w niemal całej aglomeracji war-
szawskiej mamy jeden bilet na kolej, autobusy, tramwaje i metro. 

W raporcie mazowieckim znajduje się drugi interesujący wątek rozważań. Dotyczy
on zgodności decyzji wywłaszczeniowych na potrzeby rozwoju infrastruktury transpor-
towej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Postawione przez autora pytania wyma-
gają zastanowienia i, jeżeli nawet znajdzie się na nie odpowiedź prawną i jedynie
słuszną, to są one warte rozsądzenia z punktu widzenia społecznej wrażliwości.

Transport kolejowy, regionalny i lokalny wydaje się należeć do spraw niedających
się uregulować ani w okresie prosperity, ani w sytuacji kryzysowej, ani pod presją ko-
nieczności organizacji transportu publicznego ze względu na wymóg ograniczenia emi-
sji CO2, ani też pod wpływem doświadczeń naszych niemieckich sąsiadów. Problemo-
wi temu poświęcają uwagę raporty mazowiecki, podlaski i dolnośląski. Pozytywne
aspekty widać w doniesieniach z Pomorza, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju SKM.

Transport stanowi zasadniczy problem przedstawiany w raportach wojewódzkich.
Jako główna koncepcja wybija się wyraźnie rozwój infrastruktury wzmacniającej ruch
samochodowy w aglomeracjach i w ich bezpośrednim otoczeniu, a nie poszukiwanie
i stosowanie rozwiązań propagujących transport zbiorowy. Rozwój infrastruktury po-
trzebnej do przyjęcia rosnącego ruchu pasażerskiego i towarowego przysparza sytu-
acji konfliktowych na tle środowiskowym. Strategia rozwoju transportu w wojewódz-
twie pomorskim na lata 2007-2020 dostarcza wielu takich przykładów.

NNaattuurraa 22000000
Natura 2000 stanowi nieprzerwanie jeden z najczęściej poruszanych tematów

prasowych. Tak zapewne będzie do momentu ostatecznego ustalenia listy obszarów
zakwalifikowanych do tej sieci, albo dopóki będziemy inwestować, zwłaszcza w infra-
strukturę drogową i energetyczną. Trzeci warunek uspokojenia to podniesienie spo-
łecznej świadomości wagi tych obszarów. Niedostatek w tym zakresie podkreśla wie-
le instytucji społecznych, związanych z biznesem i samorządowych. Badania świado-
mości ekologicznej prowadzone przez InE wskazują: jeszcze niewiele osób jest w sta-
nie wybrać spośród podanych różnych określeń pojęcia Natura 2000 trafne odpowie-
dzi. Prawidłowo kojarzy omawiane pojęcie 1/3 respondentów, rozumiejąc je jako te-
ren chroniony (19%) oraz obszar o najwyższych walorach przyrodniczych w Europie
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(16%). Do częściowo poprawnych odpowiedzi można także zaliczyć wskazanie na te-
ren atrakcyjny turystycznie (15%)...11.

Ciągle spotykamy się z różnym podejściem do obszarów Natura 2000. Co jakiś
czas dochodzą informacje o ostrych protestach władz lokalnych, na których terenie
działania ustanowiono obszar chroniony. Przykładem z ostatnich miesięcy jest gmi-
na Osiek (województwo małopolskie), w której wójt gminy i radni weszli w spór z mi-
nistrem środowiska właśnie z powodu utworzenia Obszaru Natura 2000 „Doli-
na Dolnej Soły”. Mieszkańcy gminy wnioskowali o zmniejszenie terenu chronione-
go, lecz ich prośba nie została uwzględniona12. 

O diametralnie innej sytuacji wspomina raport z województwa zachodniopomor-
skiego. Realizowany tam projekt „Partnerstwo dla Natury 2000 w województwie za-
chodniopomorskim” ma pomóc władzom samorządowym w zrozumieniu celów po-
woływania sieci Natura 2000. Inicjatorzy zaprosili do współpracy w projekcie part-
nerów niemieckich, by podzieli się swoimi doświadczeniami13. 

Dyskusje o Naturze 2000 nie ograniczają się jedynie do problemów władz lokal-
nych lub inwestorów zmuszonych do dostosowania swoich planów do zasad ochrony
przyrody obowiązujących na terenach chronionych. Dyskusja o zasadach wyznacza-
nia obszarów, o różnicach w możliwości realizacji dyrektyw i krajowej ustawy
o ochronie przyrody odnoszących się do tworzenia Natury 2000 jest nadal żywa i od-
bywa się w wielu środowiskach. W 2004 r. wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
w znacznym stopniu uczyniło wiele argumentów sceptyków czy oponentów obowią-
zujących zasad oczywiście historycznymi. W tej dyskusji nie brakuje odniesień do lat
ubiegłych, kiedy jednym z czołowych tematów społecznych był konflikt wokół doliny
Rospudy. Temperatura obecnie prowadzonej debaty jest niska, sama debata jakby
wyciszona decyzjami obecnej koalicji, które – z punktu widzenia spokojnej wymiany
poglądów i eliminacji przyczyn sporu z Komisją Europejską – są zasadne. Nie eli-
minuje to natomiast wątpliwości co do słuszności podejmowanych decyzji14. 

Ochrona różnorodności biologicznej nie jest dziedziną, która dostarcza szybko
odpowiedzi na pytania o trafność decyzji. Łatwo tu popełnić błąd i z tego względu
należy przyjąć, że prawdopodobieństwo podjęcia błędnej decyzji jest wyższe wów-
czas, gdy decyzja zwiększa ryzyko zagrożenia przyrody.

TTrraannssppoorrtt
Wydarzenia I kwartału 2009 r. w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju

nie napawają optymizmem. Głównymi tematami poruszanymi w mediach oraz będą-
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cymi przedmiotem zainteresowania władz lokalnych są inwestycje, przede wszystkim
te związane z planami organizacji EURO 2012. 

Zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych w rozwój transportu zbiorowego
i przyjaznego środowisku jest różne. 

Wspólny bilet na komunikację miejską w Trójmieście, który miał być wprowadzo-
ny już w końcu 2008 r., pojawi się prawdopodobnie dopiero na przełomie lat 2009
i 2010. W Warszawie, gdzie wydawało się, że inicjatywa taka będzie na realizację
czekać latami, ku zaskoczeniu wielu została niedawno wdrożona.

W Krakowie, po sukcesywnie wprowadzanych w 2008 r. możliwościach korzysta-
nia z biletu aglomeracyjnego, tworzy się koncepcję Kolei Aglomeracyjnej, która prze-
biegałaby z Krakowa do miejscowości położonych w pobliżu miasta, ze szczególnym
uwzględnieniem Wieliczki oraz międzynarodowego portu lotniczego w Balicach.
W planach jest już stworzenie dobrego harmonogramu inwestycji związanych z Szyb-
ką Koleją Aglomeracyjną (w ramach której na terenie Krakowa miałoby się pojawić
kilka przystanków), wykorzystującą istniejący układ szynowy.

Również w Krakowie wprowadzono usługę Tele-Bus, czyli specjalną ofertę ko-
munikacji miejskiej, która łączy taksówkę i autobus. Na obszarze objętym usługą
znajdują się 33 przystanki, 5 miejsc parkingowych i 5 miejsc do zawracania. Korzy-
stanie z usługi wymaga zarejestrowania się w systemie. Do tej pory zarejestrowało się
prawie pół tysiąca użytkowników, a z usługi korzysta ok. 1700 osób miesięcznie.

Zakup 98 nowych autobusów, modernizacja dróg i budowa centrum przesiadko-
wego to niektóre założenia Planu rozwoju transportu publicznego Białegostoku
do 2015 r., który został przyjęty przez białostockich radnych w połowie lutego 2009 r.
Jego realizacja ma kosztować 308,9 mln zł, z czego 103,4 mln zł będzie pochodzić
z budżetu miasta, a reszta z funduszy unijnych. Dokument będzie wykorzystany
przy ubieganiu się przez miasto o środki z UE na te cele.

Pomimo trwania okresu niesprzyjającego remontom i budowie dróg, w minionym
kwartale odbywał posiedzenia zespół zadaniowy ds. ścieżek rowerowych przy prezy-
dencie Krakowa, skupiający osoby zajmujące się tematyką komunikacyjną w mieście.

PPooddssuummoowwaanniiee
Jak podsumować pierwszy kwartał z punktu widzenia postępów w zrównoważo-

nym rozwoju? 
Najwłaściwszym określeniem wydaje się „kwartał kontynuacji”. Za wydarzenie, któ-

re może mieć wpływ na tworzenie się zrównoważonej rzeczywistości, należy uznać ogło-
szenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jeżeli jego realizacja bę-
dzie kontynuacją dotychczasowych działań w zakresie ochrony środowiska, to może do-
piero po latach okazać się, że zmarnowano wyjątkową szansę na rozwój. Jeśli jednak
w programie odnajdą się ci, którzy będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań wybie-
gających ku przyszłości, to waga tego programu dla postępów zrównoważonego rozwo-
ju będzie określana w przyszłości słowami „milowy krok w rozwoju Polski”.
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2. PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU Z PERSPEKTYWY
PIERWSZEJ POŁOWY 2009 R. 

Krzysztof Kamieniecki15

Pierwszy tom publikacji Barometr zrównoważonego rozwoju 2007/2008 za-
mknięto na końcowych miesiącach 2008 r. Kolejny Barometr... obejmuje przełom
lat 2008 i 2009 oraz pierwsze półrocze bieżącego roku. 

W pierwszym wydaniu Barometru..., oprócz spraw aktualnych, znalazło się pod-
sumowanie minionego dwudziestolecia z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.
Przypomnijmy: ocena nie była jednoznaczna. Są dziedziny, w których postęp jest
oczywisty, są jednak i takie obszary naszego życia społecznego i gospodarczego,
w których nie osiągnęliśmy oczekiwanego poziomu zmian16. 

Początek 2009 r. nie wyróżniał się szczególnymi wydarzeniami. Przedmiotem za-
sadniczej troski polityków, przedsiębiorców oraz społeczeństwa był – i jest nadal
– kryzys gospodarczy. Stanowi on tło podejmowanych decyzji gospodarczych i spo-
łecznych, a także kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W dziedzinie
zrównoważonego rozwoju ważne pozostaje m.in. to, że Trybunał Konstytucyjny roz-
strzygał sporne kwestie dotyczące konstytucyjnej zgodności projektów ustaw przyję-
tych przez Sejm pod koniec 2008 r., w tym ustawy reformującej system zarządzania
parkami krajobrazowymi.

Kryzys gospodarczy, przed którym stanął świat, jest przedmiotem wielu analiz. Do-
cieka się przede wszystkim jego przyczyn i ich skali oraz skali skutków, a także – co oczy-
wiste – poszukuje koncepcji jego pokonania. W raporcie InE za IV kwartał 2008 r.17 In-
stytut wyraził obawy, że przejawy kryzysu, które zaobserwowano w Polsce mogą:

• wpłynąć negatywnie na założoną na najbliższe lata realizację celów służących
ochronie środowiska;

• osłabić wolę poszukiwania rozwiązań przyszłościowych, innowacyjnych;
• skłonić inwestorów (pod wpływem presji na przetrwanie kryzysu) do podej-

mowania działań służących rozbudowie infrastruktury transportowej, bez
wątpienia potrzebnej, jednak realizowanej z potrzeby krótkoterminowych
osiągnięć gospodarczych, a nie z potrzeby wdrażania zrównoważonego roz-
woju, szerokiej koncepcji o horyzontalnym wymiarze.
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Do pozytywnego podchodzenia do kryzysu namawia wiele autorytetów. Traktując
zmieniającą się dynamikę rozwoju gospodarczego jako naturalną, cześć ekonomistów
tłumaczy w ten sposób samo wystąpienie kryzysu i stara się uspokoić opinię publiczną,
i chyba samych polityków. Kryzys wyzwala nie tylko obawy, ale również oczekiwania
na lepsze kierowanie rozwojem świata w przyszłości dzięki zmianie priorytetów. W dys-
kusji o przyszłości gospodarki pojawiają się głosy wskazujące na potrzebę i możliwość
zmian. Wśród wielu poglądów na ten temat, od wieszczących upadek kapitalizmu
do skrajnie przeciwnych – przewidujących jego rozkwit, uwagę zwracają opinie, które
przewidują następowanie zmian w priorytetach, jakimi rządzić się będzie kapitalizm
w przyszłości. Takie przewidywania nie odnoszą się wprost do zrównoważonego roz-
woju, jednak – gdyby się urzeczywistniły – to prawdopodobieństwo wdrożenia zasad
zrównoważonego rozwoju znacznie wzrośnie. Jeżeli po kryzysie czeka nas kolejna wiel-
ka adaptacja, to o jej kształcie przesądzą przede wszystkim trzy czynniki: ekologia, glo-
balizacja i demografia. Nowe technologie – szybki internet, alternatywne źródła energii,
niskoemisyjne fabryki, programy komputerowe open source, czy medycyna genetycz-
na – mają jednak pewną cechę wspólną: wszystkie mogą sprawić, że kapitalizm w więk-
szym stopniu stanie się sługą, a nie panem – w sferze finansów, pracy, życia codzienne-
go i polityki18. To jeden z poglądów wskazujących na nowe warunki rozwoju świata.
Można stwierdzić, że niedaleko odbiegają one od tego, co dziś wydaje się możliwe. 

Oczekiwanie nowego oblicza kapitalizmu nie jest nowe. Czy jego modyfikacja na-
stąpi na skutek pokonywania obecnego kryzysu – pokaże czas. Z pewnością zostaną
podjęte rozwiązania instytucjonalne. Możni tego świata, podczas szczytów zwoływa-
nych w celu poszukiwania sposobów ograniczenia skutków kryzysu, skupiają się ra-
czej na działaniach bieżących, ale nie zapominają o wnioskach ważnych dla przyszło-
ści. Sceptyczny wobec modyfikacji kapitalizmu punkt widzenia – przeciwstawny ta-
kim oczekiwaniom – wynika z przekonania, że kapitalizm jest systemem efektywnym,
ale niezrównoważonym19. 

Kryzys gospodarczy, którego skala jest obecnie tak odmiennie interpretowa-
na przez polskich analityków, pokazuje – co może znaleźć społeczne usprawiedliwie-
nie – ich bezradność. Jest gorzej, ponieważ wyrażane przez nich opinie bywają pod-
porządkowane krótkowzrocznym korzyściom politycznym (co było dotąd „zarezerwo-
wane” dla polityków).

Upolitycznienie analiz ekonomicznych wynika z wielu przyczyn. Jedną z nich jest
brak merytorycznej (a nie politycznej!) debaty na temat kryzysu, inną – niska kultu-
ra ekonomiczna naszego społeczeństwa, co ogranicza dyskusje do wąskich kręgów.
Nie próbuje się przełożyć tych dyskusji na język zrozumiały dla społeczeństwa (są
oczywiście wyjątki, lecz ich mała liczba potwierdza słuszność tego stwierdzenia). 
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W takiej obywatelskiej debacie o kryzysie powinny się znaleźć również ważne dla
społeczeństwa zagadnienia stanu świata po wywołanym kryzysem załamaniu ekono-
micznym i społecznym. Warto zatem zapytać, czy pojawiłyby się w niej kwestie zrów-
noważonego rozwoju świata, poszczególnych regionów czy krajów. 

Gdy wyraża się troskę o zrównoważony rozwój, to najczęściej impulsem jest za-
grożenie środowiska, a na następnych miejscach – gospodarka i zagrożenie degrada-
cją społeczną, której mniej lub bardziej dynamiczne przejawy są identyfikowane, lecz
rzadko łączone z niezrównoważonym rozwojem.

Charakterystyczną cechą dyskusji o zrównoważonym rozwoju jest wyrażane podczas
nich przekonanie o niedowartościowaniu i niedocenianiu każdej z trzech jego podstaw
względem pozostałych. A zatem zrozumienie zrównoważonego rozwoju nie jest utrwa-
lone. Filozoficzne i etyczne kierunki dyskusji przeważają nad tymi dotyczącymi współ-
czesnego zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Bardziej prak-
tyczny kierunek może nadać debacie sięgnięcie po mierzalne wskaźniki rozwoju.

Różnice między odmiennymi definicjami zrównoważonego rozwoju wynikają nie
tyle z utożsamiania lub rozróżniania pojęć „zrównoważony rozwój” i „ekorozwój”, ile
z zestawu komponentów każdego z tych pojęć; a tu wybory i interpretacje są różne20. 

Jaki zatem model rozwoju będzie obowiązywać (zostanie przyjęty) po kryzysie? Czy
tendencja jak najszybszego wyjścia z kryzysu nie spowoduje odłożenia zrównoważone-
go rozwoju na lepszy – bardziej sprzyjający – czas? Czy ważne dla zrównoważonego
rozwoju znaczenie określenia „własność wspólnotowa” poszerzy się, czy zawęzi? Czy
kosztami wychodzenia z recesji zostaną obciążone środowisko i przyszłe pokolenia? 

Wydaje się, że odpowiedź może brzmieć: nie. Próby wykorzystania dorobku „zie-
lonej gospodarki” i zalecenia co do przyspieszenia jej rozwoju w okresie recesji jako
jednego z antidotum oraz zalecenia podyktowane koniecznością ochrony klimatu po-
zwalają na umiarkowanie pozytywne myślenie o zrównoważeniu i przyszłości. Wyda-
je się, że robiące karierę określenie „zielona gospodarka” jest znaczeniowo bliższe
zielonemu inwestowaniu, co powinno ułatwić skierowanie środków na rozwój inwe-
stycji, w tym infrastrukturalnych, charakteryzujących się niską emisyjnością i pozwa-
lających na stworzenie podstaw gospodarki wspomagającej przeciwdziałanie zmia-
nom klimatycznym lub adaptację do nich. Poza sferą inwestycyjną zielona gospodar-
ka powinna sprzyjać również wdrożeniu mechanizmów wprowadzających w obecnie
obowiązujących zasadach gospodarki nowy porządek (stąd pewnie przytaczany cza-
sem termin New Deal), w którym ochrona środowiska uzyskałaby rangę wyższą niż
obecnie, np. w krajach UE czy w USA.

Zrównoważony rozwój nie jest skarbnicą rozwiązań. Jest koncepcją, która wymaga
doskonalenia w każdej z jej części: ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Wymaga
badań, bo z ich wyników czerpie nowe możliwości. W krajach UE na badania i rozwój
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wydaje się średnio 1,84% PKB, podczas gdy w Polsce zaledwie 0,65%. U nas też
aż 40% firm nigdy nie próbowało nawiązać współpracy z instytucjami badawczymi. 

Kryzys jest zapewne „poręcznym” argumentem uzasadniającym ograniczanie
środków na badania, choć konsekwencją takiej strategii mogą być utrudnienia we
wprowadzaniu zmian, jakie będą lub powinny następować po recesji21. 

Dostępne w poszczególnych programach operacyjnych środki z funduszy struktu-
ralnych przeznaczone są m.in. na wspieranie badań na rzecz rozwoju w dziedzinach
ułatwiających wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Ich znaczenie jest duże zwłasz-
cza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią kluczowy element
ogólnej konkurencyjności w Europie. Duże przedsiębiorstwa są niezbędne dla utrzyma-
nia siły Europy. Niemniej w wyniku takich zjawisk jak outsourcing i fragmentacja
procesów biznesowych oraz łańcucha dostaw i wartości dodanej, to przede wszystkim
MŚP tworzą miejsca pracy. Są one z reguły wystarczająco elastyczne, aby dostoso-
wać się do wymagań zrównoważonej produkcji, a często – szczególnie jako partnerzy
w łańcuchu wartości dodanej i dostaw – znajdują się u źródeł wynalazków i nowych
systemów wspierających zrównoważoną, ekologiczną produkcję22.

Wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być – w kontekście postępów
w zrównoważonym rozwoju – rozpatrywane z wielu punktów widzenia. Postawmy
dwa pytania. Czy, nie będąc członkiem UE, osiągnęlibyśmy obecny poziom zaawan-
sowania zrównoważonego rozwoju? Czy nasi eurodeputowani są aktywnymi zwolen-
nikami zrównoważonego rozwoju Europy, a tym samym i Polski?

Pytanie pierwsze, choć trochę abstrakcyjne, jest reakcją na głosy o negatywnym
wpływie decyzji zapadających w UE na nasz rozwój. Nie rozważając faktu, że takie
decyzje zapadają przy naszym udziale, odpowiedzi na to pytanie należy szukać, do-
konując przeglądu zarówno poszczególnych sektorów gospodarki, jak i sposobów
sprawowania władzy na poziomach lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, oraz
biorąc pod uwagę stopień udziału społecznego w podejmowaniu decyzji, a także po-
ziom rozwoju nauki i poziom wsparcia dla rozwiązań innowacyjnych. 

Prowadzone przez Instytut monitorowanie postępów nie pozwala na udzielenie odpo-
wiedzi na to pytanie, gdyż monitorowany jest stan rzeczywisty. Nie prowadzi się jego po-
równania ze stanem hipotetycznym, jaki występowałby bez naszego członkostwa w UE. 

W projektach realizowanych w Instytucie (samodzielnie lub wraz z innymi krajo-
wymi i zagranicznymi partnerami) nie brakowało krytycznych ocen dotyczących wa-
gi przykładanej do zrównoważonego rozwoju w trakcie negocjacji akcesyjnych
i w pierwszych latach członkostwa w UE. Instytut nie podważał jednak sensu i za-
sadności akcesji, upatrując w niej szansę osiągnięcia – z racji bardziej zaawansowa-
nego postępu cywilizacyjnego krajów członkowskich – rozwoju gospodarczego
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uwzględniającego uwarunkowania środowiskowe i społeczne, wyrównania możliwo-
ści gospodarczych i społecznych pomiędzy dawnymi i nowymi członkami UE. Nie
oznacza to podpisywania się pod tymi programami i koncepcjami Unii, które wymu-
szały i wymuszają powtarzanie błędów innych krajów członkowskich. 

Zdaniem Instytutu akcesja otwierała przed polską administracją, uczelniami i po-
litykami możliwości wymiany doświadczeń, ale i wymuszała stosowanie nowocze-
śniejszych technik zarządzania, integrowanie wielu środowisk umożliwiające osiąga-
nie celów, myślenie o przyszłości już teraz. 

Na pytania o efekty można odpowiedzieć filozoficznie – proces trwa. Ale jest też
możliwa i konkretna odpowiedź: oto na własne życzenie marnujemy szansę na osiąg-
nięcie znacznego postępu – w tym przypadku w zakresie ekorozwoju – nie podejmu-
jąc wysiłku odważniejszego sprecyzowania celów i ich realizacji.

Zachowawczość nie jest ułomnością, ale jeśli jest zasadniczym wyznacznikiem po-
stępowania, może się nią stać.

Rocznica uzyskania członkostwa w UE jest okazją do podsumowań. Jedną z dzie-
dzin, o której warto w tym momencie pamiętać jest zrównoważony rozwój Polski – je-
go poziom uzyskany po minionych 5 latach. Czy jest rzeczywiście tak, jak interpretu-
je to Prezydent RP? Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolita Polska zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Z umieszczenia
wymogu ochrony środowiska w podstawowym rozdziale Konstytucji, jak i z pozosta-
łej treści art. 5 można wnosić, ze sprawę ochrony środowiska Rzeczpospolita traktuje
jako jedną z najważniejszych, na równi ze „strzeżeniem niepodległości i nienaruszal-
ności swojego terytorium” i innymi zasadniczymi kwestiami, jak „wolności i prawa
człowieka i obywatela”, „bezpieczeństwo obywateli” i „dziedzictwo narodowe”23.

A jak sprawa wagi zrównoważonego rozwoju prezentuje się w świadomości spo-
łeczeństwa? W kwietniu 2009 r. Instytut przeprowadził badanie świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa w odniesieniu do zagadnień związanych ze zrównoważonym
rozwojem (była to kontynuacja szerszego badania z 2008 r.24). Wnioskiem tego ba-
dania jest stwierdzenie, że – podobnie jak rok wcześniej – pojęcie „zrównoważony
rozwój” poprawnie identyfikuje około 1/3 respondentów, ale jego istotę i zasady
uznaje ponad 70% polskiego społeczeństwa, i to zarówno w sensie deklaratywnym,
jak i w odniesieniu do konkretnych przypadków. Ważne jest też, że duży odsetek re-
spondentów (76%) docenia wartość dialogu społecznego w podejmowaniu istotnych
dla kraju decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
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23 Uzasadnienie Prezydenta RP do Wniosku do Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zba-

dania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmia-

nami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
24 Wyniki badania z 2008 r. przedstawione w raporcie Polacy w zwierciadle ekologicznym są dostępne na stronie

www Instytutu na rzecz Ekorozwoju: http://www.ine-isd.org.pl/index_ekoherkules.php?dzial=6&kat=32. Wyni-

ki badania z 2009 r. zostaną opublikowane na stronie www InE w części dotyczącej projektu Eko-Herkules w dru-

giej połowie czerwca 2009 r.



Eurodeputowani nie stworzyli polskiemu społeczeństwu wielu okazji do oceny ich
zaangażowania w kształtowanie kierunków rozwoju UE i zrównoważonego charak-
teru tego rozwoju. Nie udzielali zbyt wielu wywiadów, nie byli zapraszani do nielicz-
nych, ale jednak odbywających się debat publicznych na tematy europejskie. Nie-
mniej nawet te rzadkie doniesienia pozwalały dostrzec aktywność europosłów w dzie-
dzinie ochrony środowiska, choćby działania niektórych z nich w sprawie energetyki,
ograniczeń w uwalnianiu roślin GMO, zagrożeń środowiskowych planowanej przez
Bałtyk inwestycji Nord-Stream (Gazociąg Północny).

Niestety, w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego prowadzonej
w pierwszej połowie 2009 r. sprawy środowiskowe nie znalazły się w centrum uwa-
gi ani kandydatów, ani dopytujących się o ich poglądy dziennikarzy. Szkoda, bo
w najbliższych latach w politykach kreowanych w UE kwestia ochrony środowiska
odgrywać będzie kluczową rolę, nie tylko jako samodzielna dziedzina, ale przede
wszystkim jako zasadnicze uwarunkowanie realizacji tych polityk (ich oceny z punk-
tu widzenia wpływu na środowisko przyrodnicze). 

Nasi eurodeputowani, ci wybrani w czerwcu 2009 r., po okresie zaznajamiania się
z „kuchnią” Parlamentu Europejskiego, zetkną się w pracy merytorycznej z konieczno-
ścią odwoływania się do myślenia w kategoriach zrównoważonego rozwoju. Ich zachod-
ni koledzy (być może niekoniecznie wybrani po raz pierwszy) będą wielokrotnie wska-
zywać na potrzebę rozpatrywania zagadnień gospodarczych z punktu widzenia zasad
zrównoważonego rozwoju. Nawet jeżeli będzie to miało charakter deklaratywny, to i tak
warto być zawczasu przygotowanym na rozumienie znaczenia takich deklaracji. 

Polska, podobnie jak Szwecja, będzie chciała wykorzystać szansę, jaką Partner-
stwo Wschodnie stwarza społeczeństwom objętym programem. To oczywiste.
Partnerstwo ma również znaczenie dla Polski jako kraju, który miał pełnić w UE ro-
lę łącznika pomiędzy Zachodem a Wschodem Europy. Efekty tej misji są więcej niż
skromne. Partnerstwo jest dla Polski szansą zbudowania wizerunku kraju zabiegają-
cego o nowe kierunki rozwoju państw, na które Partnerstwo jest otwarte. Poszukując
tego wizerunku nie sposób pominąć możliwości, jakie dają ochrona środowiska
i zrównoważony rozwój. Nie są one przesadnie uwypuklone w Komunikacie Komi-
sji25, ale dalsze prace nad Partnerstwem powinny to zmienić. 

Polscy europosłowie, niezależnie od przynależności partyjnej, będą mogli zabie-
gać – co jest oczywiście istotne – o otwarcie UE na wschodnich sąsiadów, np. po-
przez minimalizację restrykcji wizowych. Nasi europosłowie będą mogli również bu-
dować integrację tych państw i społeczeństw z UE poprzez wzmacnianie roli zasad
zrównoważonego rozwoju w procesach decyzyjnych, praktyce gospodarczej oraz re-
gionalnych i lokalnych działaniach na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Wyjątkowość doświadczeń Polski i świadomość błędów poczynionych od ogłoszenia
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25 Partnerstwo wschodnie. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. KOM (2008) 823, wersja

ostateczna.



chęci akcesji stwarza europosłom, a także przedstawicielom instytucji, które będą się
włączać w budowanie Partnerstwa, możliwość podejmowania takich działań, które
pomogą uniknąć powtarzania błędów np. w Mołdawii czy na Ukrainie i Białorusi.

We współczesnym zarządzaniu ważną rolę odgrywa wymiana doświadczeń i prze-
pływy rozwiązań benchmarkingowych. Problemy, z którymi przychodzi borykać się
krajom członkowskim, są w wielu wypadkach dość podobne do tych, przed którymi
stają kraje z nami sąsiadujące. Rzecz w zastosowanych rozwiązaniach. Przepływ po-
lityk i rozwiązań będzie jednym z głównych sposobów realizacji Partnerstwa.
Do Wschodnich Partnerów będzie transferowany zrównoważony rozwój, uwzględ-
niony w politykach UE i realizowany przez kraje członkowskie. Jeśli takie podejście
wybiorą członkowie Parlamentu Europejskiego i Rada, polscy eurodeputowani będą
musieli rozumieć zrównoważony rozwój i konsekwentnie realizować dalekosiężną wi-
zję integracji państw Europy także w tej dziedzinie. 

Wykorzystując swoje doświadczenia akcesyjne i transformacyjne, Polska może
być wiarygodnym partnerem dla wschodnich sąsiadów UE. Szwecja – mająca
ugruntowany prośrodowiskowy znak jakości – i Polska, prezentująca „doświadcze-
nia” wdrażania twardych reguł prośrodowiskowych aquis communautaire – mogą,
każda na swój sposób, dodać coś do własnego wizerunku, umacniając swe pozycje
na forum UE jako krajów promujących zrównoważony rozwój. Polska potrzebuje te-
go wzmocnienia bardziej niż jej partner – Szwecja. 

Na początku swej drogi nowi parlamentarzyści europejscy będą mieli szansę zaję-
cia się bliskim nam wszystkim tematem, a mianowicie Strategią UE na rzecz Mo-
rza Bałtyckiego26. Cztery cele tej Strategii to przekształcenie regionu Morza Bał-
tyckiego w:

1) obszar przyjazny środowisku,
2) obszar dobrobytu,
3) obszar łatwo dostępny i atrakcyjny,
4) obszar bezpieczeństwa.

Cele te można zgodnie z definicją zrównoważonego rozwoju określić jako cele zrów-
noważonego rozwoju regionu. Czy tak się stanie, pokaże przyszłość. Strategia stanie
się prawdopodobnie priorytetem najbliższej prezydencji – szwedzkiej i następnej
– polskiej. Nie zarzucą jej zapewne inne kraje członkowskie regionu, którym przy-
padnie kierowanie UE. Jest sprawą oczywistą, że działania na rzecz rozwoju regio-
nu Morza Bałtyckiego będą interpretowane różnie przez poszczególne kraje i regiony.
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26 A Baltic Sea Strategy for the Northern Dimension. European Parliament resolution on a Baltic Sea Region Stra-

tegy for the Northern Dimension (2006/2171 (INI)) [Strategia dotycząca Morza Bałtyckiego w ramach Wymia-

ru Północnego. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii dla regionu Morza Bałtyc-

kiego w ramach Wymiaru Północnego]. Polskie stanowisko w sprawie Strategii: „Spójność i konkurencyjność re-

gionu Morza Bałtyckiego – od wizji do działań. Drugi wkład Rządu RP w prace nad Strategią UE dla regionu

Morza Bałtyckiego”. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 4 listopada 2008 – dostępne na stro-

nie www UKIE: http://www.strategia-baltyk.ukie.gov.pl/www/baltyk.nsf/main?open



Z pewnością tematami głównymi będą w pierwszym okresie transport, rybołówstwo
oraz efektywne dostawy energii (zwłaszcza w warunkach niestabilności cen energii),
krajowe sieci elektryczne i rurociągi gazowe w regionie Bałtyku. Przyjęcie Strategii
jako ważnego dokumentu i przełożenie go na działania zależeć będzie od państw
członkowskich, władz regionalnych i lokalnych w poszczególnych krajach oraz od or-
ganizacji społecznych. Być może, wzorem krajów położonych w basenie Morza Śród-
ziemnego, uda się wytworzyć wspólne poczucie „przywiązania bałtyckiego”, które bę-
dzie przejawiać się w lobbingu na rzecz regionu i jego rozwoju, pomimo różnic inte-
resów, potrzeb i historii położonych nad Bałtykiem państw. 

Polska Polityka Architektoniczna – Polityka jakości krajobrazu, prze-
strzeni publicznej, architektury27. Projekt dokumentu o powyższym tytule został
przygotowany z inicjatywy Polskiej Rady Architektury i Stowarzyszenia Architektów
Polskich. Zaprezentowany w pierwszych dniach maja br., będzie zapewne przed-
miotem wielu debat. Pojawią się propozycje jego weryfikacji i dodatkowe zapisy. To
bez wątpienia dokument bardzo potrzebny i ważne jest, by w staraniach o jego udo-
skonalenie nie zapomnieć o konieczności nadania mu statusu dokumentu rządowego.

Realizując projekt Eko-Herkules, Instytut zorganizował debatę na temat tere-
nów zurbanizowanych28 i debatę na temat zrównoważonego rozwoju terenów
otwartych29. Obie potwierdziły wiele wniosków ujętych w diagnozie gospodarowa-
nia przestrzenią w Polsce, która stanowiła podstawę do opracowania zasad Pol-
skiej Polityki Architektonicznej. 

Z kwartalnych raportów z postępów zrównoważonego rozwoju opracowywanych
dla ośmiu województw przez współpracowników InE30 wynika, że występuje w nich
ogromna niegospodarność takim zasobem, jakim jest przestrzeń; przywrócenie jej
zrównoważonego ekonomicznie, społecznie i ekologicznie charakteru w wielu przy-
padkach nie jest nawet rozważane, a zatem nie podejmuje się żadnych zmierzających
w tym kierunku działań. Tymczasem polityka proponowana przez środowisko archi-
tektów i urbanistów zawiera wiele postulatów, które były zgłaszane od lat przez śro-
dowiska ekologiczne; te postulaty są uświadomione od tak dawna, że stały się wręcz
banalne. A przecież pierwsze publiczne dyskusje potwierdziły konieczność stosowa-
nia i przestrzegania prawideł postępowania wynikających z zasad zrównoważonego
rozwoju, które – choć banalne – są szansą dla polskiej przestrzeni i przyszłych poko-
leń. Oto fragment projektu Polityki:

Realizacja Polskiej Polityki Architektonicznej – polityki jakości krajobrazu, prze-
strzeni publicznej, architektury – wymaga:
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27 Polska Polityka Architektoniczna – Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury. Narodowe

Centrum Kultury, Polska Rada Architektury, SARP i TUP, 6 maja 2009 r. 
28 Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych? Metropolie. Instytut na rzecz Ekorozwoju, War-

szawa 2009.
29 Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych? Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
30 Raporty dostępne są na stronie internetowej Instytutu na rzecz Ekorozwoju: http://www.ine-isd.org.pl/index_eko-

herkules.php?dzial=6&kat=33



• Uznania ładu przestrzennego jako dobra publicznego i niezbędnego warunku
realizacji zrównoważonego rozwoju wpisanego do Konstytucji RP.

• Doskonalenia narzędzi legislacyjnych – dokonania zmian i uzupełnień aktów
prawnych dotyczących zarządzania przestrzenią poprzez zapisy gwarantujące
warunki kształtowania i zachowania wysokiej jakości krajobrazu, przestrzeni
publicznej i architektury, w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
w równowadze pomiędzy kryteriami kulturowymi, ekonomicznymi, środowi-
skowymi, społecznymi.

• Codziennej praktyki realizowania celów niniejszego dokumentu przez skoordy-
nowane i nacechowane ciągłością działanie administracji państwowej i samo-
rządowej, organizacji zawodowych, organizacji pozarządowych, uczelni i pla-
cówek oświatowych, każdego obywatela.

Cytowany dokument odwołuje się wielokrotnie do planowania przestrzennego, pod-
kreślając jego rangę w zagospodarowaniu przestrzeni i ochronie krajobrazu. Potrzeba „re-
witalizacji” tego instrumentu wydaje się być coraz powszechniejsza, choć trudno wyzbyć
się przeświadczenia, że do uzyskania dostępu do środków stymulujących wzrost gospodar-
czy (m.in. funduszy strukturalnych) planowanie przestrzenne nie „posłuży jakości zago-
spodarowania przestrzennego”, tak jak tego oczekują nie tylko autorzy Polityki31.

Prowadząc monitoring postępów w zrównoważonym rozwoju w obszarach zur-
banizowanych i terenach otwartych, trudno nie dostrzec, że zrównoważony rozwój
i planowanie przestrzenne są w odbiorze społecznym raczej barierą rozwoju niż wy-
znacznikiem jego poprawności. Mariusz Kistowski stwierdza wprost: W ujęciu prze-
strzennym, sfera niezrównoważonego rozwoju w województwie pomorskim ulega suk-
cesywnemu poszerzeniu. Niestety, w odniesieniu do kapitału społecznego i w sferze
instytucjonalnej, znaczenie koncepcji i zasad zrównoważonego rozwoju wydaje się
w regionie tracić na znaczeniu. Grupy, które jednoznacznie i realnie (a nie tylko de-
klaratywnie) sprzyjają takiemu podejściu, stanowią margines społeczności regionu32.

A przecież wiążemy z okresem, w którym monitoring jest prowadzony wielkie na-
dzieje na zrównoważony rozwój teraz i stworzenie dla niego podstaw na przyszłość.
Mają temu służyć nie tylko polityka UE, ale również polityka krajowa (np. ekologicz-
na). Obawa, że się tak nie stanie, wynika choćby z faktu pominięcia wielu elementów
zrównoważonego rozwoju w „Strategii Spójności 2007-2013”, stanowiącej podstawę
pozyskiwania funduszy UE, a w konsekwencji w deklaratywnej i wdrożeniowej war-
stwie sektorowych i regionalnych programów operacyjnych33. 

Ten problem pojawia się także w innych opracowaniach, dotyczących zarządza-
nia zrównoważonym rozwojem na poziomie regionalnym. Przewija się w nich troska
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31 Polska Polityka Architektoniczna..., op. cit.
32 Patrz rozdz. 5: Kistowski M., Monitoring zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego – wnioski z oceny

prowadzonej w 2008 r. oraz w pierwszej połowie 2009 r. 
33 Słodowa-Hełpa M., Zrównoważony rozwój terenów otwartych – punkt widzenia ekonomisty. [w:] Jak zapewnić

rozwój zrównoważony terenów otwartych? InE, Warszawa 2009.



o zintegrowanie polityki rozwoju regionu z polityką UE, np. w zakresie polityki śro-
dowiskowej, w celu uzyskania funduszy strukturalnych. Zmniejsza to jednak rolę re-
gionu na korzyść władz centralnych, stojących na straży tego zintegrowania i narzu-
cających cele rozwoju. 

Z drugiej strony, choć fundusze strukturalne odwołują się, i to dość wyraźnie,
do zrównoważonego rozwoju, to jednak większość finansowanych przez nie progra-
mów i projektów koncentruje się na rozwoju gospodarczym i spójności społecznej34. 

Czy w tym właśnie należy upatrywać wyjaśnienia stanu zarysowanego przez Ma-
riusza Kistowskiego w odniesieniu do województwa pomorskiego?

Rosnące przyzwolenie na niezrównoważenie rozwoju wiąże się w Polsce z wielo-
letnimi zaniedbaniami i niedoinwestowaniem. O to przyzwolenie jest o tyle łatwiej,
że ma miejsce w społeczeństwie o stosunkowo niskiej świadomości ekologicznej
i w warunkach ograniczonej otwartości na rozwiązania innowacyjne. Bliższe jest nam
powielanie „sprawdzonych już” wzorców, niż konfrontowanie swych potrzeb z nowy-
mi inspiracjami.

Dostrzegalna nieporadność w zarządzaniu funduszami, w tym również z punktu wi-
dzenia zrównoważonego rozwoju, jest nie tylko naszą, polską ułomnością. W wielu anali-
zach wpływu funduszy strukturalnych na zarządzanie regionami wskazuje się na korzyści
płynące z tworzenia sieci pomiędzy regionami, wymiany doświadczeń, programów
i benchmarkowych rozwiązań35. Fundusze strukturalne pełnią najczęściej rolę katalizato-
rów rozwoju, a ich znaczenie jest tym większe, im większa jest integracja środowisk i mo-
bilizacja do łączenia („montażu”) środków publicznych i prywatnych36.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ewentualne propozycje osłabienia lub
rezygnacji z wymogów ochrony zasobów naturalnych w naszym systemie prawnym
(czyli na nasze własne życzenie) wymagają oceny zgodności tak kreowanej nowej sy-
tuacji prawnej z acquis communautaire37. Wszelka niezgodność grozi restrykcjami ze
strony Unii. Komisja Europejska śledzi tego typu przypadki i potrafi bezwzględnie
wyegzekwować swe uprawnienia. Przekonaliśmy się już o tym parokrotnie. Ostatnie
decyzje naszego Parlamentu dotyczące ochrony gleb w Polsce, zmierzające do uła-
twienia gospodarowania takim zasobem, jakim jest gleba38, to prawdopodobnie nowe
potencjalne zarzewie konfliktu, decyzje te są bowiem sprzeczne z kierunkami, które
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34 Baker S., Eckerberg K., In pursuit of sustainable development. Routledge, London 2008.
35 Baker S., Eckerberg K., In pursuit…., op. cit. 
36 Słodowa-Hełpa M., Zrównoważony rozwój..., op. cit. 
37 Tym francuskim terminem określa się cały „dorobek wspólnotowy” w zakresie prawa, a więc dorobek prawny

Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obejmujący: wszystkie traktaty założycielskie i akcesyjne oraz zmie-

niające je umowy międzynarodowe (tzw. prawo pierwotne), a także przepisy wydawane na ich podstawie przez

organy Wspólnot (prawo wtórne), umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty i Unię Europejską oraz

orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Obowiązkiem każdego państwa wstępującego do Unii

Europejskiej jest przyjęcie acquis communautaire i wprowadzenie go do własnego systemu prawnego.
38 Decyzje te odnosiły się do zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wprowadzonych w końcu 2008 r.

pomimo weta prezydenta.



w sprawie ochrony gleb zaczynają przeważać w krajach członkowskich, oraz z polity-
ką Wspólnoty. Wagę ochrony gleb w kontekście zmian klimatycznych, a szczególnie
istotną potencjalną rolę gleb w ograniczaniu skutków tych zmian, podkreśliła w swym
komunikacie Komisja Europejska w marcu br.39 Czeska prezydencja (która niebawem
się skończy) na jeden z tematów swej aktywności wybrała przyspieszenie prac nad dy-
rektywą dotyczącą ochrony gleb40. Inicjatywa Czechów spotkała się z uznaniem orga-
nizacji ekologicznych, które wspierają te wysiłki ze względu na duże znaczenie gleby
w środowisku. Gleby są zasobem praktycznie nieodnawialnym (procesy glebotwórcze
trwają bardzo długo), ważnym dla naszego życia niemal jak woda i powietrze, o któ-
re dbamy z rosnącą świadomością. Europejskie Biuro Ochrony Środowiska zwróciło
się w liście do ministrów ochrony środowiska, by podczas obrad Rady Środowisko-
wej 25 czerwca br.41 wzmocnili ochronę gleb w UE. Polski minister środowiska bę-
dzie w trudnej sytuacji, musząc swym kolegom z Europy przekazać niepokojące infor-
macje nie tyle o braku postępu w ochronie gleb w naszym kraju, ile o tendencji wręcz
odwrotnej – o zwiększaniu swobody w gospodarowaniu tym zasobem.

WWnniioosskkii 
• Po pokonaniu kryzysu nastąpi zapewne fala dyskusji o przyszłości świata

i Polski. Warto te dyskusje rozpocząć wcześniej i nadać im obywatelski
charakter. Wśród różnych głosów na temat przyszłości nie powinno zabrak-
nąć głosów zwolenników zrównoważonego rozwoju. Dysponują oni sporym
zasobem przemyśleń, a także doświadczeń wskazujących na możliwość zna-
lezienia właściwych relacji pomiędzy interesami gospodarczymi, społeczny-
mi i ekologicznymi.

• Obecność zrównoważonego rozwoju w debacie o przyszłości Polski jest w ja-
kimś sensie zagwarantowana w Konstytucji, jednakże bez woli politycznej
i starań zainteresowanych środowisk taka gwarancja może pozostać jedynie
na papierze. 

• Poszerza się społeczna akceptacja zrównoważonego rozwoju w środowiskach
profesjonalnych. Nie oznacza to jednak, że ogół społeczeństwa jest bardziej
świadomy celów zrównoważonego rozwoju.
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39 Climate change: Commission dishes the dirt on the importance of soil. Brussels, 5 March 2009 [IP/09/353].
40 Projekt dyrektywy ustanawiającej ramy dla ochrony gleb Komisja Europejska przygotowała w 2006 r., ale nie zo-

stał on dotychczas zaakceptowany przez Radę Europejską.
41 List EEB do ministrów ochrony środowiska z 27 maja 2009 r.



3. PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU W EUROPIE
– ROLA EUROPEJSKIEGO KOMITETU
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

Derek Osborn42

DDąążżeenniiee ddoo zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo rroozzwwoojjuu nnaa ppoozziioommiiee gglloobbaallnnyymm
Od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. zrównoważony rozwój jest celem

globalnym. Potwierdzono to na Szczycie Świata w sprawie Zrównoważonego Roz-
woju w Johannesburgu w 2002 r.

……ii nnaa ppoozziioommiiee eeuurrooppeejjsskkiimm
Unia Europejska przewodziła podczas obu tych szczytów w zakresie budowania

zrównoważonej wizji przyszłości, była też bardzo aktywna nie tylko na obu tych
szczytach, ale też w zakresie budowania zrównoważonego rozwoju w Unii Europej-
skiej. Traktat Amsterdamski z 1997 r. uczynił ze zrównoważonego rozwoju podsta-
wową misję Unii. Następnie, na spotkaniu Rady Unii Europejskiej w Göteborgu
w 2001 r., przyjęto pierwszą Strategię Zrównoważonego Rozwoju UE, którą póź-
niej uzupełniono, dodając wymiar środowiskowy.

...... ddoopprroowwaaddzziiłłoo ddoo zzaakkttuuaalliizzoowwaanneejj ii zziinntteeggrroowwaanneejj SSttrraatteeggiiii ZZrróówwnnoowwaa-
żżoonneeggoo RRoozzwwoojjuu ddllaa EEuurrooppyy zz 22000066 rr..

W latach 2005-2006 dokonano przeglądu postępów w zakresie zrównoważone-
go rozwoju, a w 2006 r. Rada przyjęła zaktualizowaną, zmieniającą akcenty Strate-
gię Zrównoważonego Rozwoju, która w dalszym ciągu tworzy ogólne ramy europej-
skich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W zaktualizowanej strategii uznano, że wciąż utrzymują się niezrównoważone ten-
dencje w zakresie zmian klimatu i wykorzystywania energii, zagrożeń dla zdrowia pu-
blicznego, ubóstwa i wykluczenia społecznego, presji demograficznej i starzenia się spo-
łeczeństwa, zarządzania zasobami naturalnymi, utraty różnorodności biologicznej,
użytkowania ziemi i transportu; wyłaniają się też nowe wyzwania. Z tego względu
uznano, iż pilnie potrzebne są nowe środki, poprzez które wprowadzone zostaną sil-
niejsze zobowiązania na rzecz równoważenia rozwoju. Za główne wyzwanie przyję-
to zmianę obecnych niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji oraz zmia-
nę podejścia do tworzenia polityki – obecnie niezintegrowanego.
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42 Wiceprzewodniczący Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-

łecznego. W Komitecie jest członkiem tzw. grupy III „inne podmioty”, gdzie reprezentuje organizacje społeczne

z Wielkiej Brytanii. Używa skróconej formy imienia, formalnie to Frederic Adrian Osborn.



W zmienionej strategii potwierdzono potrzebę globalnej solidarności i znaczenie
wzmocnienia współpracy z partnerami spoza UE, m.in. z krajami wykazującymi
szybkie tempo wzrostu gospodarczego, które wywierają znaczący wpływ na globalny
charakter rozwoju.

W nowej strategii sformułowano zasady oraz zaproponowano cele i instrumenty
polityczne w siedmiu kluczowych obszarach:

• zmian klimatu i czystej energii;
• zrównoważonego transportu; 
• zrównoważonej produkcji i konsumpcji; 
• ochrony zasobów naturalnych i zarządzania nimi; 
• zdrowia;
• integracji społecznej osób wykluczonych oraz demografii i migracji;
• wyzwań w zakresie globalnego ubóstwa i zrównoważonego rozwoju.

Proponuje się również cztery tematy horyzontalne:
• edukację i szkolenie; 
• prace badawczo-rozwojowe;
• finansowanie; 
• komunikację społeczną. 

W każdym z kluczowych obszarów i tematów horyzontalnych określono kilka bar-
dziej szczegółowych celów, instrumentów i działań. Dla niektórych obszarów, np.
zmian klimatu, ustalono wyraźne działania, łącznie z poziomami docelowymi i har-
monogramem. W odniesieniu do innych, np. różnorodności biologicznej, cele były
niejasne, a w strategii po prostu wezwano do wdrażania Strategii Bioróżnorodności
UE i podjęcia działań priorytetowych mających na celu realizację celu, jakim jest za-
trzymanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 roku i w późniejszym okresie.
Nie jest to imponujący cel.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE i Strategia Lizbońska na rzecz rozwo-
ju i zatrudnienia miały uzupełniać się nawzajem. Strategia Zrównoważonego Roz-
woju miała przede wszystkim dotyczyć jakości życia, sprawiedliwości w ramach po-
koleń i między pokoleniami oraz wzajemnej spójności wszystkich obszarów polityki,
obejmującej także aspekty zewnętrzne. Strategia Lizbońska miała natomiast wnieść
istotny wkład w realizację nadrzędnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, skupia-
jąc się przede wszystkim na działaniach i środkach mających na celu zwiększenie kon-
kurencyjności i wzrostu gospodarczego oraz tworzenie większej liczby miejsc pracy.
Przewidywano, że Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE stworzy ogólne podsta-
wy, w ramach których Strategia Lizbońska, kładąca nowy nacisk na wzrost i zatrud-
nienie, będzie stanowiła czynnik napędzający bardziej dynamiczną gospodarkę.

Omawiana strategia przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia oparcia wszyst-
kich decyzji politycznych na wysokiej jakości ocenie oddziaływania, do przeprowa-
dzenia zbilansowanej oceny społecznego, środowiskowego i gospodarczego wymiaru
zrównoważonego rozwoju oraz do uwzględnienia zewnętrznego wymiaru zrównowa-
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żonego rozwoju i kosztów związanych z zaniechaniem działań. Inne narzędzia za-
pewniające tworzenie lepszej polityki obejmują ocenę ex-post efektów polityki oraz
udział społeczeństwa i zainteresowanych podmiotów w procesach podejmowania de-
cyzji. Państwa członkowskie powinny stosować te instrumenty, zwłaszcza ocenę od-
działywania, w szerszym zakresie, w czasie przyznawania publicznych środków finan-
sowych oraz opracowywania strategii, programów i projektów.

WWsszzyyssttkkoo ww ppoorrzząąddkkuu?? 
Na pierwszy rzut oka w Europie w ciągu ostatnich kilkunastu lat podjęto wiele

udanych działań mających na celu uzyskanie postępów w zakresie zrównoważonego
rozwoju. Opracowano strategie na poziomie zarówno europejskim, jak i krajowym.
Stworzono instrumenty włączania zrównoważonego rozwoju do polityk i programów.
Udoskonalono ocenę oddziaływania. Opracowano listę wskaźników postępu i obec-
nie wykorzystuje się je do monitorowania postępów zrównoważonego rozwoju.

Wszystko rozwija się zgodnie z planem. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest w po-
rządku.

A jednak.... 

nnaassttęęppuujjee wwiieellee nniieekkoorrzzyyssttnnyycchh zzjjaawwiisskk ii ttrrzzeebbaa jjeesszzcczzee wwiieellee zzrroobbiićć
Kiedy zastanawiamy się ze środowiskowego punktu widzenia nad ciągle trwają-

cym zubażaniem światowych zasobów naturalnych, ciągle utrzymującymi się proble-
mami powodowanymi przez zanieczyszczenia i odpady, coraz większym zagrożeniem
ze strony katastrofalnych zmian klimatu...

Kiedy zastanawiamy się ze społecznego punktu widzenia nad ciągle trwającymi
negatywnymi skutkami ubóstwa i chorób w wielu częściach świata, wzrostem nierów-
ności, napięciami między społecznościami i wewnątrz nich…

I kiedy zastanawiamy się z gospodarczego punktu widzenia nad niepokojącą kru-
chością światowych gospodarek, ich podatnością na wstrząsy i łatwością, z jaką moż-
na zwolnić wiele osób z pracy...

... możemy powiedzieć, parafrazując poetę Keatsa: 
na skraju szerokiego świata stoimy sami i myślimy, 
zaś zrównoważony rozwój w nicość się obraca.

Innymi słowy, zrównoważony rozwój jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. 
Wiele zasobów świata maleje w szybkim i coraz szybszym tempie. Coraz groźniej-

sze wydaje się wyczerpywanie zasobów ropy naftowej, zwiększają się trudności z za-
opatrzeniem w inne surowce. Na skutek przełowienia w wielu regionach zmniejszyły
się zasoby (i połowy) ryb. 

W Europie i innych najwyżej rozwiniętych częściach świata ograniczono niektóre
zanieczyszczenia, ale na innych obszarach ich poziom wciąż rośnie. W wielu regio-
nach kurczy się powierzchnia lasów, rozprzestrzeniają się pustynie. Zmniejsza się
różnorodność biologiczna, zagrożone jest coraz więcej gatunków.
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Przede wszystkim na poziomie globalnym świat nie osiągnął jeszcze tyle, aby
przeciwdziałać wzrostowi emisji gazów cieplarnianych i coraz większemu zagrożeniu
katastrofalnymi zmianami klimatu. Europa dokonała w istocie skromnych postępów,
m.in. spowolniła wzrost emisji gazów cieplarnianych, ale nie w takim stopniu, w ja-
kim powinna to uczynić (w pewnym zakresie to spowolnienie osiągnięto poprzez
przeniesienie rodzajów działalności powodujących emisje gazów cieplarnianych
do innych części świata).

Nawet przed kryzysem gospodarczym przywódcy polityczni zwracali zbyt mało
uwagi na wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju. Machina europejska na ogół
skupia się ma monitorowaniu wąskich celów gospodarczych Strategii Lizbońskiej
i zaniedbuje działania wynikające ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Obecnie, w warunkach kryzysu gospodarczego, jeszcze trudniej jest utrzymać zain-
teresowanie szerokim programem zrównoważonego rozwoju. To prawda, że przywód-
cy podejmują pewne wysiłki, aby zapewnić nastawienie części działań mających na ce-
lu poprawę stanu gospodarki na promowanie efektywności energetycznej i zielonej ener-
gii. Kiedy jednak rozpocznie się powolne wychodzenie z tarapatów gospodarczych,
trzeba będzie zrobić wiele więcej, aby nie dopuścić do powrotu niezrównoważonych
praktyk i odbudować gospodarkę jako bardziej zrównoważoną, z myślą o przyszłości. 

DDllaacczzeeggoo nniiee rroobbiimmyy wwiięęcceejj?? JJaakkiiee ssąą bbaarriieerryy??
Wdrażanie zrównoważonego rozwoju nie jest łatwym zadaniem. Poniżej przed-

stawiono kilka problemów. 
Niejasność celu. Nie wiemy dostatecznie dokładnie, co w rzeczywistości

oznacza zrównoważony rozwój lub co z niego wynika w praktyce, albo też mamy
w tej sprawie rozbieżne zdania. Czy potrzebujemy więcej energii odnawialnej, czy
więcej energii jądrowej – czy może więcej energii obu rodzajów? Czy musimy mniej
jeździć lub wcześniej przesiąść się do samochodów o napędzie wyłącznie elektrycz-
nym? Czy musimy skuteczniej chronić lasy naturalne, aby chronić różnorodność
biologiczną, czy też lepiej wykorzystywać ich potencjał gospodarczy, aby tworzyć
zachęty do lepszej ochrony?

Kompleksowość. Zrównoważony rozwój oznacza wprowadzenie wielu różnych
zmian w wielu różnych dziedzinach życia (w tym polityki). Czy powinniśmy bardziej
skupić się na wprowadzaniu zrównoważonych technologii w działalności produkcyj-
nej, czy raczej na przekształcaniu naszych zwyczajów i aspiracji konsumpcyjnych?

Sprzeczność celów. Wciąż odczuwamy wiele różnych i niespójnych ze sobą
potrzeb bardziej niż potrzebę zrównoważonego rozwoju, nawet jeśli jesteśmy świado-
mi nadmiernego obciążenia zasobów planety. 

Tematy tabu. Pewnych tematów niektórzy z nas nie mają odwagi podejmować,
ponieważ są one zbyt drażliwe. Czy liczba ludności na świecie jest zbyt duża, aby dla
wszystkich wystarczyło zasobów naturalnych? Jeśli tak, to co z tego wynika? Czy moż-
liwy jest postęp bez wzrostu gospodarczego? Czy moglibyśmy żyć bez samochodu?
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Zwlekanie. Pragniemy zrównoważonego rozwoju, ale jeszcze nie teraz. Nasz
stosunek do zrównoważonego rozwoju często przypomina słynne powiedzenie św.
Augustyna „Boże, uczyń mnie dobrym … ale jeszcze nie teraz”.

Niejasność środków. Nie wiemy, co jest potrzebne do spełnienia marzeń, albo
mamy różne w tej sprawie opinie i nie umiemy zgodzić się w tej sprawie. Czy tylko
sygnały cenowe prowadzą do pożądanych skutków, czy potrzebujemy również naka-
zów i zakazów oraz reedukacji? 

Słaba wola. Nie lubimy robić tego, co musimy robić, aby dostać to, czego pra-
gniemy. Wiemy, że dalekie loty powodują znaczną emisję dwutlenku węgla, ale mi-
mo to lubimy spędzać wakacje w odległych miejscach.

Słabość woli politycznej i poparcia. Nie lubimy, kiedy zmusza się nas
do zrobienia czegoś, jeśli nie jesteśmy do końca przekonani, że powinniśmy to zro-
bić. Pamiętajmy błyskotliwą uwagę europejskiego ministra: Wszyscy wiemy, co mu-
simy zrobić, aby osiągnąć zrównoważony rozwój – ale nie wiemy, jak zapewnić nasz
ponowny wybór, kiedy go osiągniemy.

Są to poważne trudności, których nie mogą pokonać wyłącznie rządy i politycy.
Można je rozwiązać tylko dzięki życzliwemu zrozumieniu i zaangażowaniu całego
społeczeństwa, gotowego do wielu zmian i zgadzającego się na nie, świadomego, że
suma małych zmian w ostatecznym rozrachunku wpłynie na życie nas wszystkich. 

RRoollaa EEKKEESS
Na poziomie europejskim poglądy jednostek i społeczeństwa obywatelskiego tra-

fiają do procesu tworzenia polityki w bardzo różny sposób. Parlament jest wybranym
ciałem reprezentującym społeczeństwo, ale coraz więcej jest lobbystów, działających
na rzecz określonych grup. Komitet Regionów propaguje punkt widzenia instytucji
regionalnych i lokalnych. Rada przedstawia poglądy rządów krajowych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest ciałem doradczym, które
ma wyrażać w zorganizowany sposób odmienne poglądy wielu grup społeczeństwa oby-
watelskiego w Europie i przyczyniać się do budowania zgody między nimi we wszystkich
sprawach o znaczeniu europejskim. Komitet stanowi integralny element systemu podej-
mowania decyzji w UE: niezbędne jest uzyskanie jego opinii przed podjęciem decyzji
dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. Z własnej inicjatywy lub na prośbę innej
instytucji UE, może on również przestawić „własną” opinię w innych sprawach. 

Komitet liczy 344 członków z 27 państw członkowskich, przy czym wielkość
delegacji zależy od liczby ludności poszczególnych krajów. Członkowie Komitetu
reprezentują trzy główne grupy społeczeństwa: pracodawców, pracowników
(związki zawodowe) oraz tzw. inne grupy interesów (konsumentów, rolników, or-
ganizacje pozarządowe i wolne zawody). Reprezentują więc siły gospodarcze i spo-
łeczne społeczeństw krajów członkowskich. To nie są ani technokraci, ani politycy.
Ich „wartością dodaną” jest wiedza specjalistyczna i budowanie zgody między licz-
nymi grupami interesu pochodzącymi z tak wielu różnych państw członkowskich. 
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EEKKEESS ii zzrróówwnnoowwaażżoonnyy rroozzwwóójj
Jest znamienne, że w kilku ostatnich latach to bardzo zróżnicowane gremium, któ-

rego członkowie pochodzą ze wszystkich państw UE, w coraz większym stopniu zaj-
mowało się kwestiami zrównoważonego rozwoju. Tych kwestii coraz częściej dotyczą
raporty i opinie Komitetu i jest w nich coraz więcej odniesień do zrównoważonego roz-
woju. Ta ewolucja nie wynika z działań ekologów wewnątrz Komitetu – jest w nim
tylko niewielu członków, których można określić jako zdecydowanych ekologów, i cho-
ciaż należą oni do najbardziej aktywnych, nie byliby w stanie tak mocno wpływać
na cały Komitet, gdyby całe społeczeństwo obywatelskie nie niepokoiło się coraz bar-
dziej o różne aspekty zrównoważonego rozwoju. W Europie wzrastają obawy biznes-
menów, robotników, związkowców i innych grup dotyczące niezrównoważonych cech
naszego społeczeństwa, rośnie determinacja tych grup w kwestii prowadzenia polityki
i działań w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Komitet stara się jedynie od-
zwierciedlać i wyrażać nasilające się obawy. 

W 2006 r. poziom tych obaw wzrósł tak bardzo, że Komitet podjął decyzję o po-
wołaniu stałej podgrupy – Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju – która miała
stanowić ośrodek wiedzy specjalistycznej i aktywnego wspierania działań Komitetu
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zapewnić uwzględnianie tych obaw społecz-
nych we wszystkich pracach Komitetu.

Takie ukierunkowanie na zrównoważony rozwój oznacza, że obecnie Komitet w ogó-
le, zaś Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju w szczególności często wyprzedzają
inne instytucje pod względem tworzenia polityki zrównoważonego rozwoju. W przeszło-
ści często okazywało się, że to Komisja i Rada zachęcały przede wszystkim do nowych
działań w Europie na rzecz zrównoważonego rozwoju, EKES i Parlament skłaniały się
natomiast do działań ostrożniejszych (w imieniu interesów społeczeństwa obywatelskie-
go, które reprezentowały). Obecnie, przynajmniej w odniesieniu do kwestii zrównowa-
żonego rozwoju, często jest odwrotnie – to Komitet wzywa do bardziej zdecydowanych
i szybszych działań, a Rada i Komisja, a nawet Parlament, z nimi zwlekają. 

Nie omawiając wszystkich kwestii, którymi ostatnio zajmowały się Komitet i Ob-
serwatorium, a ograniczając się jedynie do ostatnich opinii, można wykazać, jak wy-
raźna jest w nich troska o zrównoważony rozwój.

ZZmmiiaannyy kklliimmaattuu ii ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo oobbyywwaatteellsskkiiee
Jednym z przykładów jest opinia dotycząca przeciwdziałania zmianom klimatycz-

nym. Należą one do najważniejszych wyzwań XXI w. Aby uniknąć katastrofalnych
zmian, należy znacznie zmniejszyć całkowitą globalną emisję gazów cieplarnianych,
a emisja w krajach rozwiniętych musi być do 2050 r. ograniczona o 60-80% w sto-
sunku do jej poziomu w latach 90. XX w. 

Kluczowe znaczenie mają międzynarodowe negocjacje w sprawie zmian klimatu
podjęte na Bali w grudniu 2007 r., ponieważ wpłyną one decydująco na skalę dzia-
łań podejmowanych globalnie aż do 2020 r. Istotne jest, aby te negocjacje zakończyły
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się sukcesem w Kopenhadze w 2009 r. UE zobowiązała się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych o 20% (w stosunku do poziomu notowanego w latach 90. XX w.)
do 2020 r. oraz zaoferowała zwiększenie redukcji do 30% pod warunkiem, że inne
kraje przyjmą podobne zobowiązania. W ramach pakietu klimatyno-energetycznego
z 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedłożyła propozycje określające sposo-
by osiągnięcia docelowo 20% bądź 30% redukcji.

W opinii przedłożonej we wrześniu 2008 r. Komitet zdecydowanie poparł inicja-
tywę UE, a zwłaszcza jednostronne zobowiązanie do osiągnięcia docelowo 20% re-
dukcji w 2020 r., dzięki któremu uzyskano postęp w negocjacjach. Wystąpił także
do instytucji UE, aby poszły nawet dalej, ze względu na wagę i pilny charakter pro-
blemu: był zdania, że UE powinna zdecydowanie dążyć do 30% redukcji, którą za-
proponowała warunkowo, oraz że w negocjacjach powinno się dążyć do uzyskania po-
równywalnych zobowiązań od innych krajów wysoko rozwiniętych, a także znaczących
zobowiązań od państw słabiej rozwiniętych, ale wykazujących wysokie tempo wzrostu
gospodarczego (emerging economies), w których poziom emisji szybko wzrasta.

Aby zwiększyć do maksimum swój wpływ na przebieg negocjacji, UE musi udo-
wodnić swoją wiarygodność poprzez spełnienie tego zobowiązania. Komitet uważa,
że pakiet działań uzgodniony przez Komisję i Parlament pod koniec 2008 r. być mo-
że wystarczy, aby osiągnąć 20-procentową redukcję do 2020 r., jeśli zostanie w peł-
ni zrealizowany. Osiągnięcie 30-procentowej redukcji do 2020 r., która zdaniem Ko-
mitetu powinna zostać przyjęta jako ostateczny cel, będzie prawdopodobnie wyma-
gać przyjęcia szerszego zbioru działań na poziomach europejskim i krajowym. Komi-
tet nalega także na możliwie wczesne podjęcie takich działań.

Skuteczna reakcja na zmiany klimatu będzie wymagać poważnych zmian w gos-
podarce światowej i przepływach środków inwestycyjnych. Komitet jest zaniepoko-
jony, ponieważ w tej dziedzinie nie zrobiono dostatecznie dużo, i zaleca dalszą ana-
lizę skali potrzebnych środków finansowych oraz odpowiednich mechanizmów pu-
blicznych i prywatnych niezbędnych do zarządzania tymi przepływami. Twierdzi
ponadto, że skala wymaganych działań i potrzeba silnego przywództwa jest porów-
nywalna do poziomu w czasie tworzenia planu Marshalla (planu odbudowy Euro-
py po drugiej wojnie światowej); zdaniem Komitetu UE powinna być głównym ini-
cjatorem takiego planu. Przedstawione dotychczas propozycje finansowe wciąż nie
są ani satysfakcjonujące, ani dokładne. Wiadomo, że obecny kryzys gospodarczy
ogranicza finanse publiczne, ale nie wolno z tego powodu odkładać na później dzia-
łań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Obecna zwłoka
w działaniu spowoduje wzrost kosztów w przyszłości. 

Komitet zalecił również, aby na poziomie politycznym więcej działań miało na ce-
lu informowanie o tym wyzwaniu oraz budowanie poparcia, zaufania i zaangażowa-
nia wszystkich grup społecznych na całym świecie w dokonaniu niezbędnych, poważ-
nych zmian. Wskazał również wiele grup i organizacji, które muszą być bardziej sku-
tecznie zaangażowane w realizację tych zmian.
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WWzzrroosstt ddoobbrroobbyyttuu zzaammiiaasstt wwyyżżsszzeeggoo PPKKBB
Jeszcze jeden przykład. Nasze myślenie o makroekonomii i gospodarczych celach

społeczeństwa jest obarczone ogromną wadą: niedostrzeganiem pewnego słabego ele-
mentu zrównoważonego rozwoju. W sferze makroekonomii, w której działają rządy,
banki i wielki biznes, występuje silne dążenie (zarówno intelektualne, jak i material-
ne) do ciągłego zwiększania PKB traktowanego jako główny cel społeczeństwa. Jeśli
ujawnia się jakiekolwiek napięcie między tym celem a zrównoważonym rozwojem, de-
cydenci na ogół twierdzą, że tylko dzięki osiąganiu ciągłego wzrostu gospodarczego
społeczeństwo może wygenerować zasoby finansowe umożliwiające osiągnięcie celów
zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska, zmniejszenia ubóstwa itd.). 

Komitet brał aktywny udział w analizach różnych alternatywnych miar służących
do oceny ogólnego dobrobytu społeczeństwa, bardziej zadowalających niż PKB, ta-
kich jak ślad ekologiczny (footprint) lub wskaźnik rozwoju społecznego (Human De-
velopment Index, HDI). Następnym zadaniem będzie skłonienie zainteresowanych
instytucji do zastosowania tych alternatywnych miar oraz „detronizacja” PKB jako
jedynej miary sukcesu. Wewnątrz Komitetu oraz w kontaktach z Komisją najbliż-
szym celem będzie wprowadzenie tego nowego myślenia do następnej wersji Strate-
gii Lizbońskiej, nad której założeniami Komisja Europejska obecnie pracuje. 

NNaaddcchhooddzząąccyy pprrzzeegglląądd ppoossttęęppóóww ww rreeaalliizzaaccjjii ssttrraatteeggiiii zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo
rroozzwwoojjuu nnaa ppoozziioommaacchh eeuurrooppeejjsskkiimm ii kkrraajjoowwyymm

Następna sposobność nadania większej dynamiki realizacji strategii zrównoważo-
nego rozwoju w Europie pojawi się jeszcze w tym roku w czasie kolejnego przeglądu
postępów w realizacji tej strategii na poziomach europejskim i krajowym. Zanim to
nastąpi, Komitet z pewnością ponownie rozważy swoje uwagi dotyczące strategii
z 2006 r., przedstawione w opinii z 2007 r. 

W Komitecie panowało przekonanie, że nowa strategia wzmocni zrównoważony
rozwój w Europie oraz że wymóg sporządzania co dwa lata raportów z postępów za-
pewni szybką reakcję twórców polityki oraz społeczeństwa zarówno na pozytywne
zmiany, jak i wobec obszarów, w których pojawiają się trudności z wdrażaniem zrów-
noważonego rozwoju. Niestety, z doświadczeń wynika, że było to zbyt optymistycz-
ne założenie i że po przeglądzie nie wykorzystywano mechanizmu działań bardzo ak-
tywnie ani na poziomie europejskim, ani na poziomie krajowym. 

Zrównoważony rozwój jest promowany i monitorowany w kontekście poszczegól-
nych polityk UE, a Strategia Zrównoważonego Rozwoju odegrała niewielką rolę
w rozbudzaniu inicjatyw. Jak się wydaje, w państwach członkowskich krajowe strate-
gie zrównoważonego rozwoju też nie odgrywają znaczącej roli. Prawie wszystkie pań-
stwa członkowskie przyjęły własne krajowe strategie zrównoważonego rozwoju zgod-
ne z międzynarodowymi zaleceniami wynikającymi z najlepszej praktyki, jednak, we-
dług ostatnio opublikowanego studium zleconego przez Komitet Regionów, strategie
krajowe są na ogół niskiej jakości i brakuje w nich wszechstronnego podejścia strate-
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gicznego. W poszczególnych państwach członkowskich występuje różny stopień po-
litycznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, a ponadto powiązania między kra-
jowymi i regionalnymi strategiami zrównoważonego rozwoju są często niewystarcza-
jące. Ze studium wynika, że najważniejszą trudnością we wdrażaniu zrównoważone-
go rozwoju jest ustanowienie takich mechanizmów, które zapewniałyby skuteczną ko-
ordynację poziomą i pionową.

W 2007 r. Komitet ze szczególnym zadowoleniem powitał określone w zaktuali-
zowanej strategii kluczowe cele i wiodące zasady polityczne, wezwał też Komisję,
Radę i Parlament Europejski, aby potraktowały je poważnie i w pełni je uwzględni-
ły. Krytycznie Komitet odniósł się natomiast do wciąż małej jasności celów ustalo-
nych w większości obszarów priorytetowych. Zależało mu na sformułowaniu bardziej
szczegółowych propozycji dotyczących następujących kwestii: 

• Jakie instrumenty ekonomiczne Komisja przewiduje dla promowania przejrzy-
stości i cen rynkowych odzwierciedlających rzeczywiste gospodarcze, społeczne
i środowiskowe koszty produktów i usług (zapewnienia prawidłowych cen)?

• W jaki konkretnie sposób zostanie zrealizowany apel Rady Unii Europejskiej wzy-
wający do rozważenia dalszych kroków mających na celu przerzucenie opodatkowa-
nia z pracy na zużycie zasobów i energii oraz/lub zanieczyszczenie, co przyczyniło-
by się do osiągnięcia celów UE polegających na zwiększeniu zatrudnienia i zmniej-
szeniu negatywnych oddziaływań na środowisko w sposób efektywny kosztowo?

• Jakie konkretne ramy czasowe przyjmuje Komisja dla osiągnięcia celu wytyczo-
nego przez Radę Unii Europejskiej, polegającego na stopniowym eliminowaniu
subsydiów powodujących negatywne skutki dla środowiska? Czy można by za-
stanowić się nad pomysłem EKES dotyczącym przekazania choćby części zaosz-
czędzonych w ten sposób środków na „fundusz zrównoważonego rozwoju UE”?

• W jaki sposób Komisja zamierza uniknąć wciąż występujących oczywistych
sprzeczności między aspiracjami a realiami polityki zrównoważonego rozwoju,
np. w sektorze transportu?

• W jaki sposób należy postępować wobec państw członkowskich, które nie przed-
stawiły starannie dopracowanych krajowych strategii zrównoważonego rozwoju?

Członkowie Komitetu z zadowoleniem zauważyli, że zwrócono szczególną uwagę
na dziedziny klimatu i energii, ale podkreślili, że nie powinno to prowadzić do zanie-
dbania innych kluczowych elementów strategii. Niestety, jak się wydaje, twórcy poli-
tyki w obszarze zrównoważonego rozwoju w dalszym ciągu zaniedbują na ogół inne
kwestie zrównoważonego rozwoju na skutek tego, że koncentrują się zdecydowanie
na priorytecie, jakim są zmiany klimatyczne.

Komitet poparł wszystkie siedem zagadnień priorytetowych, które określono
w strategii z 2006 r., i cztery tematy horyzontalne. Ponadto domagał się dodania
ósmego priorytetu odnoszącego się do wewnętrznych spraw Wspólnoty – promowa-
nia bardziej zrównoważonej polityki rolnej – oraz nowego tematu, jakim jest efektyw-
niejsze zarządzanie globalnymi dobrami wspólnymi. 
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W odniesieniu do wszystkich tych priorytetów i tematów Komitet oczekiwał bar-
dziej precyzyjnego określenia zarówno celów ogólnych, jak i poziomów docelowych,
a także instrumentów i sposobów ich monitorowania.

CCeellee pprrzzeegglląądduu
Dotychczasowe postępy w zakresie prawie wszystkich wymienionych wyżej kwe-

stii rozczarowują, ponieważ są osiągane zbyt wolno. Można zatem oczekiwać, że Ko-
mitet oraz (zwłaszcza) Obserwatorium ponowią swoją krytykę i odegrają aktywną ro-
lę w imieniu zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w Europie, starając się
uczynić ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE skuteczniejsze narzędzie wdra-
żania zrównoważonego rozwoju w Europie. Znając wyrażone w przeszłości opinie
Komitetu, można oczekiwać, że będzie się on stanowczo domagał:

• lepszego powiązania Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Strategii Lizbońskiej.
Strategia Lizbońska powinna w większym stopniu skupić się na celach zrównowa-
żonego rozwoju i zawierać program w tym zakresie, a nie tylko odnosić się
do wzrostu PKB, konkurencyjności i zatrudnienia, mimo że są one ważne;

• bardziej precyzyjnego określenia celów ogólnych i czasowych dla różnych prio-
rytetów w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza w dziedzi-
nach, w których Europa nie osiąga obecnie wystarczających postępów;

• wzmocnienia instrumentów, zwłaszcza tam, gdzie obecne nie przynoszą założo-
nych wyników; 

• przeprowadzenia długo obiecywanych przeglądów tematów horyzontalnych
wpływających na zrównoważony rozwój, takich jak ekologiczna reforma podat-
kowa, wyeliminowanie szkodliwych subsydiów oraz wystarczająca „ekologiza-
cja” budżetu na poziomie europejskim i krajowym;

• wzmocnienia mechanizmów przeglądu i monitoringu na poziomie zarówno eu-
ropejskim, jak i krajowym oraz – być może – wprowadzenia dialogu między ty-
mi poziomami, porównywalnego do lizbońskiego dialogu dotyczącego wyników
gospodarczych państw członkowskich; 

• wzmocnienia mechanizmów zapewniających skuteczne zaangażowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego na poziomach europejskim, krajowym i lokalnym (na podsta-
wie doświadczeń EKES na poziomie europejskim), a także skuteczniejsze zaanga-
żowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomach krajowym i lokalnym. 

Starając się promować ideę zrównoważonego rozwoju w Europie, Komitet chce
w szerszym zakresie współpracować ze społeczeństwem obywatelskim w całej Euro-
pie. Niedawno przewodniczący Komitetu zainicjował ważny „Program dla Europy”,
w znacznej mierze oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ma on pobudzić
reakcje polityczne i zaangażowanie w związku z wyborami do Parlamentu Europej-
skiego w czerwcu br. oraz stanowić stały punkt odniesienia dla zaangażowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego w roku przyszłym. Wszyscy ci, którzy pragną dowiedzieć
się więcej o działalności Komitetu i być z nim w kontakcie, mogą to uczynić za po-
średnictwem strony internetowej Komitetu: http://www.eesc.europa.eu.
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4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
A PROGRAMOWANIE ROZWOJU
REGIONALNEGO

Jerzy Kwieciński43

W ostatnich kilkunastu latach ochrona środowiska w kontekście rozwoju nabrała
zupełnie nowego znaczenia, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Nie budzi już wątpliwo-
ści pogląd, że na jakość życia wpływa nie tylko poziom rozwoju społeczno-gospodar-
czego, ale także stan środowiska przyrodniczego. Kwestia integracji wymiarów spo-
łecznego i gospodarczego z zachowaniem równowagi przyrodniczej stała się podsta-
wą działań społeczeństw i rządów pod hasłem zrównoważonego rozwoju. Określenie
„zrównoważony rozwój” znalazło się zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jak i w głównych dokumentach UE.

Jeszcze 10 lat temu, mówiąc o rozwoju regionalnym, miało się na myśli głównie
rozwój społeczno-gospodarczy. Tak też były przygotowywane pierwsze programy roz-
woju społeczno-gospodarczego w Polsce adresowane do regionów, a współfinansowa-
ne przez Unię Europejską ze środków przedakcesyjnych. Wymiar środowiskowy był
prawie nieobecny na etapie programowania, a później – realizacji tych programów.

Przedstawiona poniżej analiza podejścia do rozwoju regionalnego z punktu wi-
dzenia zasad zrównoważonego rozwoju ukazuje rosnącą wagę tych zasad w rozwoju
regionalnym. Są one w coraz większym stopniu respektowane tak na etapie progra-
mowania, jak i realizacji programów regionalnych. 

NNoowwee ppooddeejjśścciiee ddoo rroozzwwoojjuu rreeggiioonnaallnneeggoo
Rozwój społeczeństw, dokonujący się na naszych oczach szybki postęp cywiliza-

cyjny, postępująca globalizacja, pojawiające się nowe zagrożenia i wyczerpujące się
zasoby surowców naturalnych spowodowały, że konieczne stało się nowe podejście
do rozwoju. Społeczeństwa są coraz bardziej świadome tego, że środowisko przyrod-
nicze ma służyć nie tylko obecnym pokoleniom, ale i przyszłym. Wzrasta ponadto ro-
la regionów w kreowaniu procesów gospodarczych i społecznych dotyczących środo-
wiska przyrodniczego: wiele krajów, w tym również Polska, decyduje się na coraz
śmielszą decentralizację procesów zarządzania państwem, przenosząc kompetencje
z poziomu krajowego na poziom regionalny. 

Współzależność procesów gospodarczych, społecznych i środowiskowych wyma-
ga nowego, zintegrowanego podejścia do tych wszystkich wymiarów, takiego, które
umożliwi zrównoważony rozwój regionów. Ponad jedną trzecią budżetu Unia Euro-
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pejska przeznacza na politykę spójności, która stawia sobie za cel m.in. podnoszenie
konkurencyjności i konwergencji regionów przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju. Coraz większa jest zatem rola problematyki regionalnej i zasad zrównowa-
żonego rozwoju w podejściu do rozwoju.

PPrrooggrraammoowwaanniiee ffuunndduusszzyy uunniijjnnyycchh ddllaa PPoollsskkii nnaa llaattaa 22000077-22001133
Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w perspektywie finanso-

wej 2007-2013. Na cele rozwojowe – w ramach polityk: spójności, rozwoju obszarów
wiejskich i polityki rybackiej – do Polski może trafić łącznie około 85 mld EUR. Po-
nadto nasi rolnicy będą otrzymywać dopłaty bezpośrednie w ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej. W ramach polityki spójności co piąte euro popłynie do Polski. Wraz z na-
szym wkładem krajowym będziemy mogli wykorzystać ponad 110 mld EUR na cele
rozwojowe. Na tym wsparciu najbardziej zyskają naszą regiony: jedną trzecią środków
przeznaczonych na politykę spójności zarządzają samorządy wojewódzkie.

Fundusze unijne programowano, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwo-
ju. Dla wszystkich dokumentów strategicznych (np. Strategii Rozwoju Kraju 2007-
-2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013) oraz dla programów operacyj-
nych wykonano prognozy oddziaływania na środowisko. Wszystkie te dokumenty
podlegały szerokim konsultacjom społecznym, w których – oprócz administracji rzą-
dowej i samorządowej, środowisk akademickich i ekspertów, bardzo duży był udział
organizacji pozarządowych, w tym organizacji ekologicznych.

Na etapie negocjacji programów perspektywy finansowej 2007-2013, eksperci Ko-
misji Europejskiej wielokrotnie odwoływali się do zrównoważonego rozwoju. Kwestie
związane z właściwym przygotowaniem prognoz oddziaływania na środowisko dla
Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 i dla programów operacyjnych, a także
kwestie konsultacji społecznych, były szczególnie starannie analizowane przez Komi-
sję Europejską. Nacisk na zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju był znacznie
silniejszy niż w czasie negocjowania programów perspektywy finansowej 2004-2006.

SSttrraatteeggiiee rreeggiioonnaallnnee ii rreeggiioonnaallnnee pprrooggrraammyy ooppeerraaccyyjjnnee aa zzrróówwnnoowwaażżoonnyy
rroozzwwóójj

Wszystkie województwa stosują zasady planowania strategicznego i opracowały śred-
niookresowe strategie regionalne. Analiza celów głównych i szczegółowych przyjętych
w aktualnych strategiach regionalnych i zaplanowanych tam wskaźników wykazuje, że:

• bezpośrednie powiązania celów głównych i szczegółowych ze zrównoważo-
nym rozwojem występują w 11 (spośród 16) wojewódzkich strategiach re-
gionalnych;

• bezpośrednie powiązania wskaźników ze zrównoważonym rozwojem
uwzględnione zostały w strategiach regionalnych 6 województw.

Regionalne programy operacyjne przyczyniają się do realizacji celów zarówno
strategii regionalnych, jak i Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
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W zdecydowanej większości strategie regionalne były przyjęte przed przygotowaniem
regionalnych programów operacyjnych.

Podobna analiza celów głównych, celów szczegółowych i wskaźników w regional-
nych programach operacyjnych prowadzi do następujących spostrzeżeń:

• we wszystkich województwach cele główne regionalnych programów opera-
cyjnych są bezpośrednio powiązane ze zrównoważonym rozwojem;

• w regionalnych programach operacyjnych cele szczegółowe są na ogół powią-
zane ze zrównoważonym rozwojem, tylko jedno województwo nie powiązało
swoich celów szczegółowych bezpośrednio ze zrównoważonym rozwojem; 

• tylko trzy województwa nie zawarły w swoich regionalnych programach
operacyjnych wskaźników bezpośrednio powiązanych ze zrównoważonym
rozwojem. 

Polskie regiony coraz silniej uwzględniają zatem w programowaniu zasady zrów-
noważonego rozwoju. Co ważniejsze, zasady te znajdują odbicie nie tylko w zakłada-
nych celach, ale także w zestawie wskaźników służących ocenie realizacji regional-
nych programów operacyjnych, a to oznacza, że rezultaty programów będą musiały
bezpośrednio wskazywać, w jakim stopniu poprzez realizację tych programów zasa-
dy zrównoważonego rozwoju były realizowane. 

RReeaalliizzaaccjjaa pprrooggrraammóóww ooppeerraaccyyjjnnyycchh aa zzrróówwnnoowwaażżoonnyy rroozzwwóójj
Zasady zrównoważonego rozwoju nie tylko zostały zastosowane w programowa-

niu rozwoju regionalnego, ale są także w pełni respektowane w czasie realizacji pro-
gramów operacyjnych. Wszystkie działania możliwe do realizacji w ramach progra-
mów operacyjnych są określone w szczegółowych opisach priorytetów; w opisach
działań znajdują się m.in. kryteria wyboru projektów, w tym bezpośrednio związane
ze zrównoważonym rozwojem. Wprowadzanie takich kryteriów przyczynia się do wy-
boru projektów, w ramach których realizowane będą inwestycje lub inne przedsię-
wzięcia sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi. Tym samym do realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju będą się przyczyniały nie tylko projekty bezpośrednio do-
tyczące ochrony środowiska, np. oczyszczalnie ścieków, ale także inne. 

Do korzystnych dla środowiska przyrodniczego należą działania inwestycyjne do-
tyczące m. in.: efektywnego użytkowania energii, modernizacji infrastruktury energe-
tycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, transportu
przyjaznego środowisku, usprawnień w transporcie, efektywnego użytkowania zaso-
bów, zagospodarowania gazów cieplarnianych, akumulacji węgla w biomasie i inno-
wacyjnych inwestycji w gospodarce. Działania związane z transportem przyjaznym
środowisku, zwłaszcza z transportem kolejowym i transportem publicznym w mia-
stach, będą jednymi z najważniejszych z punktu widzenia polityki klimatycznej.
Szansę na ich realizację zwiększa to, że będą one jednymi z najważniejszych działań
podejmowanych w czasie przygotowań do EURO 2012.
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W ramach polityki spójności mniej więcej jedną trzecią środków przeznacza się
nie na projekty wyłaniane metodą konkursową, a na tzw. indywidualne projekty klu-
czowe. Są to projekty strategiczne bezpośrednio przyczyniające się do realizacji ce-
lów programów. Z tego powodu znajdują się pod szczególnym nadzorem zarządza-
jących, a ich wpływ na procesy gospodarcze i społeczne oraz na środowisko będzie
szczególnie duży. Projekty kluczowe są przedmiotem konsultacji społecznych zarów-
no na etapie wyboru, jak i na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej,
konsultowane są m.in. kwestie środowiskowe. 

Pod szczególnie dużym nadzorem znajdują się projekty w dziedzinach, które mo-
gą niekorzystnie wpływać na wdrażanie zrównoważonego rozwoju, ponieważ stano-
wią potencjalne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Należą do nich m. in.:
transport drogowy, transport lotniczy, przesyłanie gazu i ropy naftowej, zagospoda-
rowanie odpadów. Zagrożeniem mogą być również niektóre inwestycje w przedsię-
biorstwach, a zatem większość środków dla przedsiębiorstw skierowana będzie
na działania innowacyjne. Oznaczać to będzie wprowadzanie nowoczesnych techno-
logii, bardziej przyjaznych środowisku, oszczędniejszych energetycznie i sprzyjają-
cych zmniejszeniu zużycia surowców. 

Bardzo ważną rolę pełnią wspierające rozwój zrównoważony działania nieinwe-
stycyjne, takie jak: edukacja (na wszystkich poziomach), szkolenia i poprawa za-
rządzania, kampanie informacyjno-promocyjne, monitoring, planowanie oraz prze-
strzeganie przed negatywnymi skutkami ubocznymi podejmowanych działań. Dzia-
łania takie, chociaż absorbujące znacznie mniej środków finansowych, mogą wy-
wrzeć większy wpływ na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju niż działania
inwestycyjne. Dotarcie do świadomości społeczeństwa, w tym młodzieży, polity-
ków, działaczy samorządowych, przedsiębiorców i zwykłych obywateli, a następnie
przekonanie ich do potrzeby działań na rzecz zrównoważonego rozwoju we wszyst-
kich wymiarach (gospodarczym, społecznym przestrzennym i środowiskowym)
i do zmiany postaw i przyzwyczajeń, a ponadto informowanie np. o skutkach zmian
klimatycznych i sposobach przeciwdziałania im – to wszystko wydaje się znacznie
ważniejsze aniżeli przeprowadzenie ograniczonej liczby działań inwestycyjnych.
Tego typu działania nieinwestycyjne powinny być kierowane zarówno do osób za-
rządzających funduszami unijnymi, jak i do beneficjentów tych funduszy, a ich
efekty będą długookresowe. Równie ważne jest wspieranie badań i innowacji.
Większość z nich bezpośrednio (np. ekoinnowacje) lub pośrednio będzie korzyst-
nie wpływać na zrównoważony rozwój. 

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju nie powinny być kojarzone wyłącz-
nie z ekologami, ale powinny stać się powszechne i być stale obecne w gospodarce
oraz w życiu prywatnym i społecznym. Jest to również szansa na wykreowanie no-
wych zawodów. 

Programy operacyjne są zarządzane przez tzw. instytucje zarządzające i insty-
tucje pośredniczące. Utworzono w nich stanowiska specjalistów (czasem koordyna-
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torów) do spraw ochrony środowiska. Zadaniem tych osób jest nie tylko horyzon-
talna koordynacja kwestii środowiskowych w poszczególnych programach, ale tak-
że wdrażanie i promowanie najlepszych praktyk. Realizacja wszystkich programów
operacyjnych jest nadzorowana przez komitety monitorujące. Ich członkami,
oprócz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk aka-
demickich, są reprezentanci partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji po-
zarządowych, w tym organizacji ekologicznych. Członkowie komitetów są informo-
wani o bieżących postępach realizacji programów operacyjnych. Mają oni również
wpływ na wszelkie modyfikacje programów i szczegółowych opisów priorytetów
(m.in. zatwierdzają kryteria wyboru projektów), a ponadto monitorują osiąganie
zamierzonych rezultatów poszczególnych działań i całych programów, m.in. po-
przez zatwierdzanie ocen ex-post.
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5. MONITORING ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO – WNIOSKI Z OCENY
PROWADZONEJ W 2008 R.
ORAZ W PIERWSZYM KWARTALE 2009 R.

Mariusz Kistowski44

Jednym z regionów, w których w ramach projektu Eko-Herkules prowadzono mo-
nitoring zrównoważonego rozwoju, było województwo pomorskie. Dotyczył on kilku
obszarów problemowych, wśród których znalazły się: transport, tereny wiejskie, urba-
nizacja i energetyka (analizowane zagadnienia wymieniono bardziej szczegółowo
w tabeli 1). Trójmiasto i całe województwo pomorskie charakteryzują się wyraźną
specyfiką trendów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wartości walorów środowi-
skowych i ich ochrony. Pod względem trendów rozwoju znajdują się tuż za krajową
awangardą (Wielkopolską, Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem),
a pod względem walorów środowiska i ich ochrony są oceniane i postrzegane jako
najbardziej zaawansowane w Polsce. Przez większość 20-letniego okresu transforma-
cji społeczno-gospodarczej województwo przedstawiano korzystnie w większości
ocen, przy czym zasadnicze różnice pod względem struktury społeczno-gospodarczej
i przyrodniczej istniały między jego częścią centralną (dawne województwo gdańskie)
i Trójmiastem a częścią zachodnią (dawne słupskie) i wschodnią (dawne elbląskie).
Rezultatem tej przestrzennej dychotomii było także zróżnicowanie procesów zrówno-
ważonego rozwoju regionu. Na zachodzie i wschodzie województwa były one ko-
rzystniejsze w sferze przyrodniczej (cenne zasoby i walory środowiska są zachowane
w dobrym stanie), ale niekorzystne w sferze społeczno-gospodarczej (restrukturyza-
cja rolnictwa, wysokie bezrobocie, niski poziom wykształcenia i dewastacja zasobów
kulturowych). W Trójmieście i w kształtującym się wokół niego obszarze metropoli-
talnym znacznie wyższy był poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak coraz
większej degradacji ulegało środowisko przyrodnicze. Szczególną koncentracją tych
procesów cechuje się strefa nadmorska (Trójmiasto i jego sąsiedztwo, mierzeje Hel-
ska i Wiślana, Ustka i okolice, odcinek Władysłowowo-Lubiatowo). Rozwój spo-
łeczno-gospodarczy powoduje jednak zaburzenia systemu przyrodniczego coraz dalej
od aglomeracji trójmiejskiej. Zwiększona mobilność sprawia, że działalność turystycz-
na i produkcyjna oraz inwestycje infrastrukturalne zaczynają ingerować nie tylko
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nia przestrzennego.



w przyrodę miast oraz ośrodków wypoczynkowych i ich najbliższego otoczenia, ale
także w środowisko terenów wiejskich. Niestety, nie zawsze towarzyszą temu proce-
sy pozytywne z punktu widzenia zasad rozwoju zrównoważonego w sferze społeczno-
-gospodarczej. Dlatego, w ujęciu przestrzennym, sfera niezrównoważonego rozwoju
w województwie pomorskim sukcesywnie się poszerza.

Niestety, w odniesieniu do kapitału społecznego i w sferze instytucjonalnej zna-
czenie koncepcji i zasad zrównoważonego rozwoju wydaje się tracić w regionie
na znaczeniu. Grupy, które jednoznacznie i realnie (a nie tylko deklaratywnie)
sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi stanowią niewielką część społeczności regio-
nu. Należą do nich: niewielkie liczebnie organizacje pozarządowe zajmujące się
z reguły ochroną przyrody i środowiska lub kwestiami transportu w miastach, ewen-
tualnie zagospodarowania przestrzennego, część wojewódzkiej administracji pu-
blicznej, przede wszystkim zajmująca się ochroną przyrody, której działania wynika-
ją nie tylko z zakresu jej obowiązków, ale także z proekologicznej interpretacji obo-
wiązujących przepisów45 oraz część pracowników naukowych uczelni i instytutów
badawczych, z reguły zajmujących się naukami przyrodniczymi. Zrównoważone po-
dejście do rozwoju regionu starają się także wykazywać urzędnicy niektórych depar-
tamentów urzędu marszałkowskiego, chociaż już samorząd województwa działa
w bardziej zróżnicowany sposób. Z jednej strony większość dokumentów strategicz-
no-programowych przyjmowanych na szczeblu regionu wykazuje znaczący poziom
zrównoważenia (szczególnie w porównaniu z wieloma innymi województwami),
z drugiej jednak realny wpływ zapisów tych dokumentów na rozwój województwa
jest niestety ograniczony. Zarząd województwa podejmuje próby diagnozowania ta-
kich problemów, jak nadmierna suburbanizacja, presja turystyki na strefę nadmor-
ską czy dewastacja krajobrazu przez farmy wiatrowe, jednak realne sterowanie roz-
wojem zainwestowania tego typu zależy od samorządu gminnego, a wpływ władz
wojewódzkich jest ograniczony głównie do zaleceń (nie mają one możliwości stoso-
wania sankcji). Z drugiej strony, gdy pojawiają się chwytliwe politycznie propozy-
cje rozwoju gospodarczego lub infrastruktury, jak np. powrót do koncepcji elektrow-
ni jądrowej w Żarnowcu lub budowy nowych elektrowni węglowych w Gdańsku lub
koła Gniewu nad Wisłą, samorząd regionu w większym lub mniejszym stopniu im
sprzyja, chociaż nie wszystkie z nich są uzasadnione ze społecznego i ekologicznego
punktu widzenia. Z reguły jednak im niższy szczebel samorządu, tym poziom sprzy-
jania procesom zrównoważonego rozwoju jest niższy. Niestety, poziom akceptacji
prawdziwych zasad ekorozwoju ze strony samorządów miast Trójmiasta, jak i więk-
szości samorządów miejskich i wiejskich w regionie jest bardzo niski i nie należy dać
się zwieść różnorodnym pisemnym i ustnym deklaracjom władz na tym szczeblu, że
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sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. Zresztą coraz rzadziej stwarzane są nawet
pozory takiego postępowania. Większe miasta (Gdańsk, Gdynia) powołują własne
biura planowania przestrzennego, których rolą jest tworzenie dokumentów umożli-
wiających takie inwestowanie (zabudowę) w tych miastach, które przyniesie korzy-
ści ekonomiczne inwestorom i samorządom, ale często pogorszy (a nie poprawi) ja-
kość życia społeczności lokalnych. Będzie to trwać dopóty, dopóki wyborcy będą się
kierować złudnymi kryteriami dochodów gmin czy aktywności ekonomicznej samo-
rządów, a nie wpływu ich działalności na jakość życia mieszkańców. Coraz więcej
burmistrzów i wójtów daje się zwieść obietnicom inwestorów dotyczącym wzrostu
liczby miejsc pracy oraz dochodów gminy i ludności po wybudowaniu farmy wiatro-
wej czy elektrowni węglowej, nie widząc przyszłych problemów z obniżeniem jako-
ści środowiska, krajobrazu i życia ludzi. Samorząd jednego z nadwiślańskich miast
w ciągu roku potrafił zmienić się ze zwolennika utworzenia parku krajobrazowego
w propagatora budowy elektrowni węglowej w sąsiedztwie rezerwatów przyrody
i obszaru Natura 2000, dążącego do likwidacji obszaru chronionego krajobrazu,
który „przeszkadza” w realizacji inwestycji. Smutne jest, że do niezrównoważonego
rozwoju w aspekcie przestrzennym i przyrodniczym przyczynia się także wielu pro-
jektantów (urbanistów, architektów, inżynierów), w tym również wykonawców opra-
cowań środowiskowych (ekofizjografii i prognoz oddziaływania na środowisko),
chociaż oczywiście nie wszyscy. Tak więc krąg realnych zwolenników zrównoważo-
nego rozwoju i osób mu sprzyjających jest w województwie pomorskim wielokrotnie
węższy, niż krąg osób kierujących się przy podejmowaniu decyzji głównie kryteria-
mi ekonomicznymi i własnym, aktualnym (a nie długoterminowym) interesem.

Oceniając procesy zrównoważonego rozwoju regionu w 2008 r. i w pierwszej po-
łowie 2009 r. w zakresie problematyki objętej programem, dostrzec można wyraźną
przewagę procesów niekorzystnych. Ze względu na metodykę oceny, która polegała
na analizie doniesień prasowych, pracy samorządu wojewódzkiego i wybranych sa-
morządów lokalnych oraz niektórych innych instytucji, a także różnych opracowań
(m. in. o charakterze naukowym) i kierunków działań dotyczących wybranych zagad-
nień, była ona obarczona znacznym stopniem subiektywizmu i podejściem autorskim.
Wydaje się jednak, że udało się w niej odzwierciedlić główne cechy procesów zacho-
dzących w tym czasie w województwie pomorskim. Jedynym z ośmiu obszarów pro-
blemowych, który można uznać za podążający w kierunku zgodnym z zasadami
zrównoważonego rozwoju, jest rozwój transportu publicznego oraz zarządzania nim
i jego popularyzacja (tabela 1). Szczególnie spektakularne działania w tym zakresie
podjęto w aglomeracji trójmiejskiej. Po latach dyskusji powołano Metropolitalny
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej i wprowadzono bilet metropolitalny.

Następuje sukcesywna wymiana taboru komunikacyjnego i otwieranie nowych linii
(np. tramwajowych w Gdańsku i trolejbusowych w Gdyni). W fazie projektowej znaj-
duje się kolej metropolitalna, która ma połączyć Gdańsk i Gdynię z lotniskiem w Rębie-
chowie, chociaż już wiadomo, że jej realizacja będzie opóźniona w stosunku do planów.
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Na szczęście wciąż rozwija się też szybka kolej miejska. Mimo wielu pozytywnych dzia-
łań, transport zbiorowy jest nadal podporządkowany indywidualnemu transportowi sa-
mochodowemu. Rozwojowi podlegają głównie nowe drogi wewnątrz miast, często nie-
stety pogarszając strukturę przyrodniczą obszarów zurbanizowanych i warunki aerosa-
nitarne oraz klimat akustyczny. Dzielnice peryferyjne są pozbawione transportu pu-
blicznego lub połączenia są rzadkie. W grudniu 2007 r. wojewoda pomorski wydał za-
rządzenie nakazujące poprawę jakości powietrza w Trójmieście, będące konsekwencją
przekroczeń poziomów pyłu PM10. Jako źródło przekroczeń wskazano komunikację
samochodową, a niedostateczna ilość zieleni parkowej i osiedlowej nie sprzyja ich obni-
żaniu. Tempo działań naprawczych jest jednak ciągle zbyt wolne.

Znacznie mniej jednoznaczne pod względem sprzyjania zrównoważonemu roz-
wojowi są działania w zakresie komunikacji w skali regionalnej. Niestety, „Regional-
na Strategia Rozwoju Transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020”
kładzie nacisk na transport drogowy – drogi wewnątrz i na zewnątrz Trójmiasta, ob-
wodnice miast, drogi ekspresowe i przeprawy mostowe. Transport kolejowy trakto-
wany jest drugorzędnie, chociaż można mieć nadzieję, że w ciągu kilku lat zmoder-
nizowana zostanie linia kolejowa do stolicy. Omawiany problem ma dwa główne
aspekty. Pierwszy dotyczy tras wylotowych z Trójmiasta, a drugi – połączeń między-
miastowych. Przez dekady rozwoju aglomeracji jej otoczenie ulegało suburbanizacji
i peryferie miast oraz sąsiednie gminy wiejskie przekształciły się w suburbia. Wyzna-
czone dawniej korytarze transportowe obrosły osiedlami i obecnie większość nowych
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Ocena według kwartałów 2008/09Główne obszary problemowe/
Zagadnienia szczegółowe I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.

Średnia
 ocena

TRANSPORT
• transport publiczny, zarządzanie, popularyzacja
• połączenia drogowe i kolejowe między miastami

+
O

–
O

+
O

O
O

O
–

+
O

TERENY WIEJSKIE
• ochrona i konflikty na obszarach Natura 2000
• tworzenie pozarolniczych i przyjaznych 

środowisku miejsc pracy

O – O –

–

–

O

–

–
URBANIZACJA

• projektowanie i realizacja osiedli wokół miast,
w tym dużych centrów handlowych

• przestrzenie publiczne, w tym tereny zieleni

–

–

–

–

–

O

O O

–

–

–
ENERGETYKA

• odnawialne źródła energii
• efektywność energetyczna i inne kwestie

–
O

+
–

+
–

O
– O

+
–

Średnia ocena dla poszczególnych kwartałów – – +/– – –

Tabela 1. Ocena zgodności wybranych kierunków rozwoju województwa

pomorskiego w 2008 r. i w I kwartale 2009 r. z zasadami zrównoważonego

rozwoju

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: + zgodny

0 równowaga zgodności i niezgodności

–  niezgodny



lub modernizowanych dróg wylotowych z aglomeracji (głównie na zachód) powodu-
je konflikty społeczne (drogi zbyt blisko osiedli) albo niszczenie terenów cennych
przyrodniczo. Przykładami są oddana do użytku w 2008 r. Trasa Kwiatkowskiego,
czy planowana Trasa Lęborska (Kaszubska), a w szczególności miejsce jej połącze-
nia z obwodnicą trójmiejską. Inwestowanie w transport międzymiastowy koncentruje
się na szybkich drogach (uruchomiony w 2008 r. odcinek autostrady A1, planowa-
ne drogi ekspresowe S6 i S7) oraz obwodnicach miast (Chojnic oddana do użytku,
w Słupsku realizowana, kilka kolejnych planowanych). Podejście to sprzyja dalszej
przewadze samochodu jako środka przewozu osób i towarów, co potęguje stałe po-
garszanie się jakości usług kolei. Jedynym pozytywnym na tym polu faktem było uru-
chomienie przez działającego na Pomorzu brytyjskiego przewoźnika Arriva nowego
połączenia Malbork–Toruń (przez Kwidzyn).

Przewaga trendów pozytywnych nad negatywnymi występuje także w zakresie
rozwoju odnawialnych źródeł energii. Województwo pomorskie należy do przodują-
cych w kraju pod względem produkcji energii w biogazowniach, bazujących na gno-
jowicy i odpadach zwierzęcych. Instalacje tego typu istnieją głównie w powiecie człu-
chowskim. Instaluje się także coraz więcej baterii słonecznych, jednak główny kieru-
nek rozwoju tego typu energetyki w regionie bazuje na sile wiatru. W ostatnich latach
powstało kilkanaście farm wiatrowych liczących od kilku do kilkudziesięciu wiatra-
ków, najwięcej w rejonie Słupska i Pucka, ale także w rejonie Słowińskiego Parku
Narodowego (SPN). Farma w Koniecwałdzie zaburza harmonię najcenniejszych
w regionie krajobrazów kulturowych, włącznie z zamkiem w Malborku. W 2008 r.
uruchomiono farmę Wind Farm Zajączkowo z 24 turbinami oraz Agro Wind Koń-
czewo (21 turbin); w Dargolezie (gmina Główczyce, 4 km na południe od otuliny
SPN) powstaje farma o mocy 250 MW, a w planach jest farma wiatrowa (Green
Power Słowiński) na zachód od Ustki, ze 104 turbinami (240 MW). Problem
w tym, że przy ich lokalizacji uwzględnia się głównie czynniki ekonomiczne i tech-
niczne, a bagatelizuje kryteria przyrodnicze i społeczne. Władze gminne oraz właści-
ciele gruntów i inwestorzy często nie biorą pod uwagę opinii mieszkańców, a oceny
wpływu farm na środowisko są sporządzane stronniczo. Presja inwestorów na budo-
wę farm wiatrowych, także w strefie brzegowej, jest coraz większa, podczas gdy
na morzu – ze względu na ochronę walorów krajobrazowych – nie powinny one być
lokalizowane bliżej niż 15 km od brzegu.

Niestety, w kwestiach energetyki konwencjonalnej województwo cechuje się rozwo-
jem dalekim od zrównoważonego. Pojawiające się w ostatnich latach argumenty o nie-
doborze energii w Polsce, szczególnie północnej – gdzie produkuje się jej najmniej w kra-
ju – osłabione czasowo spadkiem zużycia energii spowodowanym spowolnieniem tempa
rozwoju gospodarki w 2008 r., próbuje się traktować jako uzasadnienie nie dla zwięk-
szenia efektywności przesyłu energii i oszczędności jej wykorzystania, ale dla budowy
w regionie elektrowni jądrowej i węglowych (o mocy nawet 2000 MW). W pierwszą
z tych koncepcji, forsowaną przez rząd, silnie zaangażował się zarząd województwa,
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rozpoczynając niestety proces od końca, czyli od stwierdzenia, że elektrownia musi być
– i to w Żarnowcu a więc tam, gdzie miała stanąć ćwierć wieku temu. Nie przeprowa-
dzono w tej sprawie żadnych analiz lokalizacyjnych, pełnych badań opinii społecznej
i rzetelnych ocen ekonomicznych. Samorządy Gdańska i Gniewa zaangażowały się we
wsparcie prywatnych inwestorów z Francji i Szwecji, planujących lokalizację dużych
elektrowni węglowych, przy czym obie wstępnie rozpatrywane lokalizacje (na które po-
zwalają dostępne zasoby wodne) są kolizyjne ze względów społecznych lub środowisko-
wych. Pozytywny sygnał stanowią plany budowy elektrowni gazowej w Gdańsku (200
MW), jednak wytworzona w niej energia ma służyć głównie wzrostowi produkcji
w gdańskiej rafinerii. Tymczasem ceny energii cieplnej w Gdańsku należą do najwyż-
szych w Polsce, a jakość usług w tym zakresie pozostawia wiele do życzenia. 

Najwięcej przejawów niezrównoważenia można znaleźć w odniesieniu do proce-
sów suburbanizacji i kształtowania terenów publicznych w miastach. Zabudowywa-
nie peryferii większych miast i terenów wiejskich w sąsiadujących gminach dotyczy
nie tylko aglomeracji trójmiejskiej, ale także m.in. Słupska, Starogardu Gdańskiego,
Kwidzyna, Chojnic. Nie widać żadnej wizji zrównoważonego rozwoju metropolii
trójmiejskiej. Miasta oraz gminy wiejskie planują odrębnie i nie koordynują swoich
działań. Według przyjętego w końcu 2007 r. studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gdańska, obecnie tereny budownictwa mieszkanio-
wego z usługami zajmują 44 km2, czyli 16,8% obszaru i sukcesywnie wypełniają
wszystkie dostępne tereny między dwiema głównymi osiami komunikacyjnymi. Stu-
dium zakłada, że nowe tereny mieszkaniowe zajmą ponad 39 km2, czyli kolejne 15%
powierzchni miasta (ryc. 1). Na podstawie studium Gdyni z lutego 2008 r. stwier-
dzono, że zainwestowanie mieszkaniowe i usługowe zajmuje prawie 22 km2 (16%),
a planowana zabudowa ma zająć kolejne 10 km2, czyli 7,4% obszaru miasta. 

Według cytowanego studium Gdańska, obszary przeznaczone pod budowę wiel-
kopowierzchniowych obiektów handlowych (hipermarketów) są rozproszone w całym
mieście i zajmują powierzchnię kilka razy większą niż obszar tzw. przestrzeni publicz-
nych, które są położone tylko w trzech kompleksach. W 2008 r. Biuro Rozwoju
Gdańska opracowało „Studium lokalizacji obiektów wysokościowych” (SLOW),
którego głównym celem jest zmiana krajobrazu Gdańska poprzez budowę kilkudzie-
sięciu obiektów wysokościowych o funkcjach mieszkalnych, biurowych lub usługo-
wych. Obecnie w Gdańsku istnieje tylko 7 budynków o wysokości ponad 40 m,
a w budowie są kolejne trzy. Gdańsk był dotychczas jedynym dużym miastem w Pol-
sce o niewielkiej liczbie tego typu obiektów. Ta unikatowa cecha „dużego, niskiego
i kameralnego miasta”, z wysokościową dominacją brył historycznych obiektów Sta-
rego Miasta, mogła go wyróżniać na tle innych miast i stać się jego „znakiem firmo-
wym”. Niestety, propozycje lokalizacji ponad 30 obiektów wysokościowych, dotyczą-
ce wyłącznie tzw. dolnego tarasu, niweczą tę szansę. Siedem z nich ma powstać
na północ od Starego Miasta, głównie na terenach niegdyś zajmowanych przez stocz-
nię, co prawdopodobnie ostatecznie uniemożliwi wpisanie gdańskiej starówki na Li-
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stę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Planowa-
ne tu tzw. Młode Miasto budzi także wiele kontrowersji ze względu na przewidywa-
ne funkcje (głównie biurowo-usługowe) oraz organizację jego realizacji. Jednak naj-
bardziej kontrowersyjny budynek – 141-metrowy, 36-piętrowy „Sea Tower” powstał
w 2008 r. w Gdyni, nad basenem portowym. Stanowi on jeden z najtragiczniejszych
dla Trójmiasta przykładów kreowania przestrzeni przez deweloperów i pragnące
„sukcesu” samorządy. Jest jednak równocześnie przedmiotem zazdrości samorządu
Gdańska, który na przełomie 2007 i 2008 r. promował budowę 202-metrowego wie-
żowca z 51 piętrami na skraju nadmorskiego pasa wydmowego. Obecnie ta jed-
na z najważniejszych przestrzeni publicznych Gdańska ma być zainwestowa-
na w sposób nieco mniej intensywny, ale także ograniczający publiczny dostęp (bu-
dynki hotelowe i mieszkaniowe o wysokości do 55 m). Wszystkie wymienione proce-
sy następują równolegle z niedoinwestowaniem w zakresie nowych terenów zieleni
lub wręcz niszczeniem istniejących parków (jak w Gdyni) oraz postępującą fragmen-
tacją terenów leśnych porastających krawędź wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego
(w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym). Lasy te pełnią istotną rolę w kształtowaniu
warunków hydrologicznych i klimatycznych oraz powstrzymaniu erozji w całej aglome-
racji trójmiejskiej. Można przypuszczać, że ich usunięcie w rejonie Gdańska-Oruni
i zajęcie terenu wysoczyzny przez osiedla budowane w latach 90. XX w. były ważny-
mi przyczynami lokalnej, ale katastrofalnej powodzi, która wystąpiła w 2001 r.
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istniejące tereny mieszkaniowe i mieszk.-usługowe
planowane tereny mieszkaniowe i mieszk.-usługowe
istniejące tereny leśne i większe parki
większe kompleksy wód śródlądowych
istniejące drogi szybkiego ruchu
inne istniejące drogi główne
główne planowane drogi

Ryc. 1. Istniejące i planowane tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-

-usługowe w Gdańsku

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, 2007 



Województwo pomorskie należy do tych regionów kraju, w których powierzchnia
przyrodniczych obszarów chronionych jest stosunkowo duża (m.in. 2 parki narodo-
we, 7 parków krajobrazowych i ponad 120 rezerwatów przyrody, zajmujących łącz-
nie ok. 1/3 jego powierzchni). Znaczny areał zajmują też obszary Natura 2000,
przy czym specyfikę regionu stanowią rozległe obszary „naturowe” utworzone na we-
wnętrznych i terytorialnych wodach morskich. Ponieważ strefa nadmorska koncentru-
je najwyższy potencjał turystyczny regionu, powstają kolizje i konflikty między zago-
spodarowaniem i ruchem turystycznym a ochroną przyrody (funkcjami ekologiczny-
mi). Problemy te dotyczą głównie strefy od Dębek do Helu (cała Mierzeja Helska),
od Sobieszewa do Piasków (Mierzeja Wiślana), a także rejonów Łeby i Ustki oraz
gmin Choczewo i Krokowa. Nadmierne zainwestowanie turystyczne, a częściowo
także mieszkalne (apartamentowce), zbyt blisko brzegu morskiego doprowadzą
do zniszczenia brzegów wydmowych i klifowych. Dodatkowy czynnik degradacji sta-
nowi techniczna zabudowa brzegu, wynikająca z chęci ochrony zlokalizowanych na
nim budynków. Nadal planowany jest przekop kanału żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną w Skowronkach, chociaż sporządzony w 2008 r. raport środowiskowy zale-
cił: przeprowadzenie szczegółowych badań, które pozwoliłyby na wiarygodną ocenę
wpływu planowanej inwestycji na siedliska i gatunki w obszarach Natura 2000, prze-
prowadzenie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie opinii
Komisji Europejskiej w zakresie prognozowanego oddziaływania na gatunki i siedli-
ska priorytetowe sieci Natura 2000 oraz wykonanie drugiego raportu oddziaływania
na środowisko na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. W końcu 2008 r.
w kontekście ochrony doliny Wisły powróciła kwestia projektowanego od kilku lat
mostu na Wiśle pod Kwidzynem, ważnego dla połączenia obu części Powiśla. Pro-
jekt był już kilka razy zmieniany. Zmieniały się także uwarunkowania lokalizacji
przedsięwzięcia, związane m.in. z utworzeniem obszaru Natura 2000 Dolina Wisły
(PLH 220005). Aktualny projekt mostu zakłada wbicie w dno Wisły kilkudziesię-
ciu pali, które mogą zniszczyć siedliska i tarliska minoga rzecznego – gatunku chro-
nionego m.in. dyrektywą siedliskową. Oczywiście dotychczasowe dokumentacje do-
tyczące wpływu tej inwestycji na środowisko nie uwzględniały w dostatecznym zakre-
sie oddziaływania na gatunki i siedliska „naturowe”. Po doświadczeniach z doliną
Rospudy projekt będzie prawdopodobnie zmieniany kolejny raz.

Mniej nagłośniona, ale także wzbudzająca kontrowersje w kontekście potencjalne-
go oddziaływania na obszary Natura 2000, jest sukcesywnie przygotowywana (roz-
poczęto już wstępne wiercenia) budowa kawernowego zbiornika gazu ziemnego
w Kosakowie na północ od Gdyni, jednego z kilku takich magazynów strategicznych
w Polsce. Budowa zbiornika może spowodować zmiany w środowisku (np. w ukła-
dzie wód podziemnych), szkodliwe dla mokradłowych rezerwatów przyrody „Rzecz-
ne Łąki” i „Beka” w ujściu Redy, jednak największe negatywne skutki dla środowi-
ska mogą wystąpić na skutek odprowadzenia solanki wypłukanej ze złóż do Zatoki
Puckiej, która objęta jest ochroną w formie „ptasiego” obszaru Natura 2000 oraz
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częściowo parku krajobrazowego. Ekspertyzy dotyczące wzrostu stężenia solanki
w ekosystemie zatoki są sprzeczne. Wydaje się dziwne, że przy dużym w Trójmieście
potencjale specjalistów nauk o morzu tak trudne jest jednoznaczne stwierdzenie pro-
gnozowanych fizycznych, chemicznych i biologicznych zmian morza i wybór odpo-
wiedniego wariantu odprowadzania solanki (do zatoki lub otwartego Bałtyku). Ob-
szarom Natura 2000 zagraża też wiele innych przedsięwzięć, np. wspomniane wcześ-
niej farmy wiatrowe, niektóre drogi, a w przyszłości także inwestycje realizowane
w ramach programu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Dlatego ich planowanie
musi się odbywać z dużą roztropnością.

Zmiany wprowadzone w przepisach w końcu 2008 r., na skutek których powsta-
ły regionalne dyrekcje ochrony środowiska (RDOŚ) i nastąpiły duże przesunięcia
kompetencyjne w administracji ochrony przyrody, z jednej strony dostosowały nasze
prawo do wspólnotowego i zaostrzyły rygor inwestycyjny w przypadku oddziaływa-
nia na obszary Natura 2000, z drugiej strony przyczyniły się do rozbicia zespołów
zajmujących się ochroną parków krajobrazowych oraz skomplikowały obowiązki ad-
ministracji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, do których nie jest ona,
i szybko nie będzie, merytorycznie przygotowana. Sytuacji tej nie poprawią ani nowe
etaty, ani wyższe wynagrodzenia pracowników RDOŚ, ponieważ brak jest osób
kształconych pod kątem wymogów aktualnego prawa.

Niestety, znikomy jest przyrost zatrudnienia – zarówno na terenach miejskich, jak
i wiejskich – na tzw. „zielonych” miejscach pracy, związanych z ochroną środowiska
lub rozwojem zrównoważonym, albo przynajmniej niepowodujących znaczących
skutków przyrodniczych. Nadal rolnictwo konwencjonalne i wielkoobszarowe prze-
waża nad ekologicznym i zrównoważonym. Popularność programów rolnośrodowi-
skowych jest zbyt mała. Turystyka masowa przeważa nad turystyką alternatywną:
wiejską czy przyrodniczą. Dominuje energetyka konwencjonalna i indywidualny
transport samochodowy, więcej osób wyprowadza się na przedmieścia, niż migruje
do centrów miast – nadal rewitalizowanych w zbyt słabym stopniu, podobnie jak te-
reny poprzemysłowe. Mimo wielu zrównoważonych wizji – tworzonych także przez
samorząd wojewódzki – większość procesów rozwojowych podąża w kierunku prze-
ciwnym do równoważenia. Nadal kryteria ekonomiczne i prywatny interes gospodar-
czy dominują przy wielu wyborach nad kryteriami przyrodniczymi i wspólnym do-
brem publicznym. Dlaczego tak jest: ze względów systemowo-ustrojowych czy z po-
wodu ludzkiego egoizmu i głupoty? – odpowiedź pozostawiam Czytelnikom.

Aby dalej monitorować procesy zrównoważonego rozwoju województwa pomorskie-
go, warto w przyszłości obserwować szczególnie kolizyjne obszary działań, takie jak:

• zainwestowanie rekreacyjne i osadnictwo w strefie nadmorskiej Bałtyku
– w kontekście ochrony klifowych i wydmowych brzegów morskich oraz mor-
skich wód przybrzeżnych;

• rozprzestrzenianie się zabudowy miejskiej (osadnictwa, usług, komunikacji)
na terenach podmiejskich metropolii trójmiejskiej – w kontekście ochrony

55

BAROMETR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU...



lasów w strefie krawędziowej Kaszub oraz ochrony terenów otwartych (grun-
tów rolnych, mokradeł) w otoczeniu miast;

• realizację działań związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawial-
nych (wiatr, biomasa, biopaliwa) na terenach wiejskich oraz ze źródeł kon-
wencjonalnych (węgiel, gaz, atom) – w kontekście ochrony różnorodności
biologicznej i krajobrazowej.

Spośród realizowanych i planowanych przedsięwzięć szczególnie warto śledzić
rozwój i relacje ze środowiskiem przyrodniczym oraz społeczeństwem:

• kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną;
• zainwestowania (szczególnie na kempingach) realizowanego na Mierzei

Helskiej;
• elektrowni węglowych i jądrowych;
• farm wiatrowych;
• kawernowych zbiorników gazu na Kępie Oksywskiej;
• dróg wylotowych z aglomeracji trójmiejskiej.
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6. JAK MIERZYĆ POSTĘPY WE WDRAŻANIU
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Tadeusz Borys46

PPoossttęęppyy ww kkoonnkkrreettyyzzaaccjjii zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo rroozzwwoojjuu
Określenie wyzwań stojących przed polską statystyką w związku z koniecznością

lepszego zdiagnozowania postępów w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
jest niemożliwe bez precyzyjnej odpowiedzi na podstawowe pytania: Co chcemy mie-
rzyć? Jakie elementy (cechy) tej koncepcji zamierzamy mierzyć i na jakim poziomie
zarządzania (krajowym, regionalnym, lokalnym czy organizacji gospodarczej, spo-
łecznej itd.)? Dopiero odpowiedź na te pytania pozwoli ocenić, na ile obecnie stoso-
wane metody statystyczne i dotychczasowe zasoby danych statystycznych mogą po-
móc w tworzeniu spójnego systemu monitoringu tych postępów (lub regresu).

Wynikają stąd oczywiste wnioski: 
• Celem konkretyzacji/operacjonalizacji zrównoważonego rozwoju jest tworze-

nie systemów monitorowania realizacji różnego typu postanowień zapisanych
w dokumentach planistycznych (strategiach, politykach itp.) opracowywanych
na poziomach lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez określenie uzgod-
nionego i dobrze określonego zestawu wskaźników dla każdego poziomu. 

• Oceny wdrażania zrównoważonego rozwoju nie można dokonać bez opera-
cjonalizacji tej kategorii, ponieważ bez niej nie wiadomo, jakiego rozwoju do-
tyczy ocena – np. jakie postulowane cechy ma wzorzec rozwoju i co ten wzo-
rzec i jego antywzorzec wyznaczają. Operacjonalizacja i ocena rozwoju to po-
jęcia ściśle ze sobą powiązane, których bez negatywnych konsekwencji nie
można rozdzielić. Niestety, w praktyce bardzo często się o tym zapomi-
na – dowodem są obserwowane w statystyce praktyki pomiaru „zrównoważo-
nego rozwoju”, który ma niewiele wspólnego z tą koncepcją. 

Konkretyzacja przedmiotu oceny określonych koncepcji rozwoju odbywa się
przede wszystkim poprzez identyfikację:

• cech rozwoju: trwałości, zrównoważenia i zdolności do samopodtrzymywania, 
• zasad rozwoju, stanowiących „filtr” o podstawowym znaczeniu dla selekcji

wskaźników,
• celów rozwoju (jako pozytywnych stanów docelowych) i ładów (społecznego,

ekonomicznego i środowiskowego, w tym przestrzennego).
Główny sprawdzian prawidłowości selekcji wskaźników to zasady, pozwalają one

bowiem stwierdzić, czy deklaracja realizacji koncepcji rozwoju zawarta w celach po-
lityk (strategii, programów itd.) jest zgodna z istotą tej koncepcji. 
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46 Prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regio-

nalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.



Szczególne znaczenie dla prawidłowego działania „filtru” selekcji wskaźników na-
leży przypisać zbiorom zasad przyjętym w: Światowej Karcie Przyrody (5 zasad),
Karcie Ziemi (Deklaracji z Rio – 27 zasad), Unii Europejskiej (7 głównych za-
sad), II Polityce ekologicznej państwa (12 zasad), 8 celach milenijnych oraz Dekla-
racji Johannesburskiej. Analiza porównawcza tych zbiorów zasad umożliwia integra-
cję ich treści i przypisanie nazw poszczególnym zestawom zasad. Ilustruje to tabela 2.

PPoossttęęppyy ww ttwwoorrzzeenniiuu wwsskkaaźźnniikkóóww zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo rroozzwwoojjuu
Jak już wspomniano, warunkiem budowy zbiorów wskaźników zrównoważonego

rozwoju dla kraju, województw, powiatów i gmin jest operacjonalizacja koncepcji
zrównoważonego rozwoju dla potrzeb monitorowania wdrażania polityki zrównowa-
żonego rozwoju na różnych poziomach zarządzania (narodowym, regionalnym i lo-
kalnym) poprzez wykorzystanie ogólnie dostępnych statystycznych baz danych.
Utworzenie wskaźnikowego systemu monitorowania zrównoważonego rozwoju ma
zatem umożliwiać odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: 

• Co znaczy – w sensie wskaźnikowym – zrównoważony rozwój kraju, woje-
wództwa itd.? 

• Jakie konkretne wskaźniki opisują ten rozwój i jego postępy w układzie prze-
strzennym i czasowym?

Wskaźniki to podstawowe narzędzie monitoringu zrównoważonego rozwoju, od-
słaniające w sposób wymierny istotę tej koncepcji rozwoju. Spośród licznych wymo-
gów poprawności wskaźnika zrównoważonego rozwoju należy wymienić przede
wszystkim:

•poprawność merytoryczną, czyli istnienie merytorycznego związku zrównowa-
żonego rozwoju ze wskaźnikiem, stwierdzanego dzięki odpowiedziom na py-
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Zasady („filary”) podtrzymywania Zasady („filary”) trwałości Zasady („filary”) równoważenia
1. Zasada sprawiedliwości

(podtrzymywania równości)
pokoleniowej w wersji
wewnątrzpokoleniowej
i międzypokoleniowej 

2. Zasada nieprzekraczania granic
poprzez podtrzymywanie
(ochronę, zachowanie)
wydolności (pojemności)
środowiskowej

1. Zasada trwałości „wrażliwej”
(umiarkowana zasada trwałości
– ograniczonej substytucji
kapitałów)

2. Zasada trwałości „silnej”
(mocna zasada trwałości
– komplementarności kapitałów)

1. Zasada integralności ładów pop-
rzez zrównoważoną ochronę ka-
pitału (środowiska) przyrodni-
czego, kapitału społecznego
(w tym ludzkiego) i kapitału
antropogenicznego (wytworzo-
nego przez człowieka, zwłasz-
cza kapitału kulturowego)

2. Zasada subsydiarności
3. Zasada zrównoważonej partycy-

pacji, w tym partnerstwa
międzysektorowego

Rozwój samopodtrzymujący się
Sustainable Development 

Rozwój trwały
Durable Development

Rozwój zrównoważony 
Balanced Development

Tabela 2. Zasady rozwoju niekonwencjonalnego według cech podtrzymywania,

trwałości i zrównoważenia, jako „filtr” selekcji wskaźników

Źródło: Opracowanie własne.



tania: Czy rzeczywiście określony wskaźnik wyraża istotę zrównoważonego
rozwoju? Jaką konkretnie zasadę i dziedzinę zrównoważonego rozwoju
wskaźnik opisuje?

• poprawność formalną, ocenianą na podstawie ogólnych zasad poprawności
budowy wskaźnika.

Wszystkie wskaźniki rekomendowane do systemu monitoringu zrównoważonego
rozwoju na różnych poziomach zarządzania powinny być opisane według jednolitej
„metryki”, wyczerpująco przedstawiającej podstawowe informacje o wskaźniku.
Przyjęty w polskich badaniach układ informacji wykazuje pewne podobieństwa
do schematu opisu przyjętego w standardach ONZ. Opis ten – konkretyzując wyżej
wymienione dwa podstawowe wymogi poprawności – powinien określać kolejno
[Wskaźniki..., 2005, s. 63]: 

• kwantyfikowany wskaźnikowo ład oraz dziedzinę w ramach określonego ładu; 
• poziom zarządzania, którego wskaźnik dotyczy; 
• definicję wskaźnika z precyzyjnie określonym parametrem mierzalnym, prze-

dział zmienności oraz wartość lub przedział wartości najkorzystniejszych; 
• cele powstania wskaźnika oraz jego miejsce w przyczynowo-skutkowej sekwen-

cji wskaźników, a także powiązanie z innymi wskaźnikami w tej sekwencji; 
• kontekst strategiczny wskaźnika, czyli jego odniesienie do strategicznych ce-

lów i zasad zrównoważonego rozwoju; 
• metodykę i możliwości obliczania (szacowania) wskaźnika;
• źródła informacji (statystyczne i pozastatystyczne) konieczne do zastosowa-

nia wskaźnika.

BBaarriieerryy ww uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiuu wwsskkaaźźnniikkoowwyycchh aannaalliizz pprrzzyycczzyynnoowwoo-sskkuuttkkoowwyycchh
Tworzenie informacyjnych podstaw analizy wskaźnikowej zrównoważonego roz-

woju w układzie przyczynowo-skutkowym to jedno z największych wyzwań statystyki
i badań nad pomiarem postępów w realizacji tej koncepcji rozwoju. Taka analiza na-
wiązuje bezpośrednio do miejsca wskaźnika w łańcuchu przyczynowo-skutkowym le-
żącym u podstaw rozpoznanego problemu zrównoważonego rozwoju (problemu śro-
dowiskowego, przestrzennego, społecznego czy gospodarczego). W okresie ostatnich
kilkunastu lat podejście przyczynowo-skutkowe przeszło istotną ewolucję, której
uproszczony obraz przedstawia ryc. 2.

Do kryterium przyczynowo-skutkowego nawiązuje powszechnie znana i akcepto-
wana, niemal standardowa już dzisiaj propozycja trójpodziału wskaźników, zwłasz-
cza ekologicznych. Niezależnie bowiem od zakresu rozpoznania problemu, wypraco-
wane przez różne organizacje międzynarodowe (UNEP, OECD, Bank Światowy,
ONZ) wskaźniki dzieli się zwykle na trzy podstawowe grupy funkcjonalne:

• wskaźniki presji, nazywane też ogólniej wskaźnikami przyczyn (P),
• wskaźniki stanu, nazywane też wskaźnikami skutków (S),
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• wskaźniki reakcji, które można nazwać także wskaźnikami działań zapobie-
gawczych w stosunku do presji/przyczyn, czy też wskaźnikami odpowiedzi
społecznej na rozpoznane problemy (R).

Przykładem systemowego zastosowania układu P-S-R jest propozycja Komisji
ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (UNCSD), która na trzeciej sesji, w kwiet-
niu 1995 r., przyjęła program prac nad stworzeniem systemu wskaźników zrównoważo-
nego rozwoju. Program objął listę 130 wskaźników uporządkowanych według schema-
tu: przyczyna – stan – reakcja, który można uznać za analogiczny do koncepcji
P-S-R przyjętej przez OECD. Rozwinięciem tego schematu jest sekwencja D-P-S-I-R
rozszerzająca schemat 3-członowy o wskaźniki czynników sprawczych – D i wskaźniki
oceny wpływu (oddziaływania) – I. Sekwencja ta jest często wykorzystywana przez Eu-
ropejską Agencję Środowiska (EEA), a wśród krajów Unii Europejskiej – w Danii.
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Wskaźniki: S – stan/skutki 
lub             P – presja/przyczyny

Etap II 
sekwencja
2-członowa

Wskaźniki: P  S
presja/przyczyny  stan/skutki

Etap III
sekwencja 
3-członowa

Wskaźniki: P  S  R
presja/przyczyny  stan/skutki  reakcja

Etap III
sekwencja 
5-członowa

Wskaźniki: D  P  S  I  R
czynniki sprawcze  presja/przyczyny  stan/skutki  

 oddziaływanie  reakcja

Etap I 
brak sekwencji

Etap IV
„wzbogacona” 
sekwencja
5-członowa

Wskaźniki: D  P  S  I  R
nowa koncepcja wskaźników „rozłączenia”, 
zwłaszcza w odniesieniu do wskaźników: 
czynników sprawczych D  presja/skutki P

Ryc. 2. Ewolucja sekwencji przyczynowo-skutkowej wskaźników

zrównoważonego rozwoju

Źródło: Opracowanie własne.



W Polsce, mimo że taki układ wskaźników jest najbardziej przydatny w zarządza-
niu zrównoważonym rozwojem (zwłaszcza w planowaniu strategicznym tego rozwo-
ju) i w budowie lokalnej i regionalnej Agendy 21, jest on nadal mało znany. Pierw-
sze próby wykorzystania tego podejścia przedstawiono w opracowaniach wykonanych
dla potrzeb Ministerstwa Środowiska [Opracowanie..., 2001; Opracowa-
nie..., 200347; Opracowanie..., 2004a] oraz w pracach Instytutu Ochrony Środowi-
ska [Podstawowe..., 2001] (ryc. 3 i 4).

BBaannkk DDaannyycchh RReeggiioonnaallnnyycchh jjaakkoo bbaazzaa ddllaa ppoommiiaarruu zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo rroozzwwoojjuu
W Polsce naturalną bazą do budowy wskaźników zrównoważonego rozwoju są

zasoby danych statystyki publicznej, a zwłaszcza statystyk lokalnej i regionalnej. Bar-
dzo ważną i zorganizowaną bazą informacji dla nich jest Bank Danych Regional-
nych (BDR) – wieloszczeblowa struktura danych statystycznych o różnorodnych, co
do skali i zakresu, układach przestrzennych. Cele BDR to:

• gromadzenie, systematyczne uzupełnianie, aktualizacja i przechowywanie in-
formacji statystycznych o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego
(gminach, powiatach i województwach);

• opracowywanie i przetwarzanie informacji umożliwiające ich interpretację
i wykorzystanie oraz zapewniające ich społeczną użyteczność;

• prezentacja, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji statystycznych;
• umożliwienie prowadzenia analiz statystycznych w układach lokalnych i re-

gionalnych.
Bank zawiera łącznie 30 kategorii danych obejmujących różne dziedziny gospo-

darki i życia społecznego oraz różne kategorie ekonomiczne. Struktura BDR jest mo-
dularna. Tworzą ją funkcjonalnie zespolone trzy moduły: „gmina”, „powiat” i „wo-
jewództwo”. Obecnie dane są gromadzone w układzie 66 podregionów (NTS 3);
do końca 2007 r. tych podregionów było 45.

Jednym z ważniejszych efektów udziału przedstawiciela GUS w V posiedzeniu
Połączonej Grupy Roboczej UNECE, OECD i Eurostatu ds. zrównoważonego
rozwoju (Lizbona, 5-6 marca 2008) jest rozpoczęcie w roku 2008 budowy (na ba-
zie zasobów BDR) zbioru około 250 wskaźników zrównoważonego rozwoju – z wy-
korzystaniem trzypoziomowej „piramidy” wskaźników przyjętej w systemie monito-
ringu celów odnowionej w czerwcu 2006 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Unii Europejskiej (tabela 3). Dla każdej z 10 wydzielonych w Strategii grup tema-
tycznych opracowano wskaźniki o różnych poziomach szczegółowości. 

Przy tworzeniu piramidy (ryc. 5) przyjęto założenie, że na najwyższym poziomie
agregacji liczba wskaźników zawiera się w granicach od 10 do 20, na drugim pozio-
mie – od 30 do 40. Liczebność zbioru wskaźników na najniższym poziomie nie jest
ograniczona; zależy tylko od dostępności danych. 
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porty_opracowania/index.shtml
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Wskaźniki
presji/przyczyn

• Presji urbanizacji obszary 
    cenne przyrodniczo
• Presji turystyki i rekreacji
• Presji intensyfikacji 
    upraw i hodowli
• Presji rozwoju 
    motoryzacji i rozbudowy 
• Presji układów 
    komunikacyjnych
• …

Wskaźniki
stanu/skutków

• Udział gatunków 
    zagrożonych 
    w poszczególnych 
    grupach 
    taksonomicznych 
    w liczbie gatunków 
    rozpoznanych
• …..

Wskaźniki
reakcji

• Powierzchnia obszarów
    o szczególnych walorach
    przyrodniczych prawnie
    chronionych w ogólnej
    powierzchni
    kraju/województwa/
    powiatu/gminy
• …

Ryc. 3. Przykład sekwencji wskaźników P-S-R dla różnorodności biologicznej

Wskaźniki dotyczące presji/przyczyn są zapisane w formie bardzo ogólnej, inaczej niż wskaźniki 

stanu/skutków/reakcji. 

Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźniki czynników 
sprawczych
• konsumpcja paliw 
    kopalnych
• wysypiska 
    odpadów
• górnictwo
• rolnictwo

Wskaźniki presji
• emisja gazów
    cieplarnianych Wskaźniki stanu

• zanieczyszczenie (imisja)
    powietrza atmosferycznego
    gazami cieplarnianymi,
• średnia temperatura
• podnoszenie się poziomu mórz

Wskaźniki oddziaływania
• wpływ na zdrowie ludzi
• zmiany liczby
    i rozmieszczenia gatunków
• dostępność wody

Wskaźniki reakcji
• efektywne podatki
• programy oszczędzania 
    energii
• substytucja paliw
• energia odzyskiwana 
    z wysypisk śmieci
• mierniki redukcji emisji 
    gazów fluorowęglowych

Ryc. 4. Przykład sekwencji wskaźników D-P-S-I-R dla zmian klimatycznych

Wskaźniki są nieprecyzyjne; część z nich nie ma charakteru wskaźników, lecz informacji o obszarze,

którego wskaźnik ma dotyczyć. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podstawowe..., s. 8.



DDwwiiee ppoollsskkiiee pprróóbbyy ppoołłąącczzeenniiaa ppoommiiaarruu zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo rroozzwwoojjuu
zz ppoommiiaarreemm jjaakkoośśccii żżyycciiaa

W Polsce funkcjonują już dwa systemy pomiaru wskaźnikowego łączące pomiar po-
stępów realizacji zrównoważonego rozwoju z monitoringiem celu nadrzędnego tego roz-
woju – jakości życia. Pierwszy system funkcjonuje w ramach europejskiego programu
Urban Audit, drugi zaś to oryginalny polski pomysł monitoringu wskaźnikowego reali-
zowany w ramach Systemu Analiz Samorządowych przez Związek Miast Polskich.

Ocena jakości życia i zrównoważonego rozwoju dokonywana na poziomie lokalnym
w ramach programu Urban Audit, oparta na obiektywnych i porównywalnych danych,
obejmuje już 258 największych miast z krajów UE. Badanie uwzględnia ponad 336
zmiennych, na których podstawie obliczono ponad 280 wskaźników stanowiących na-
rzędzie dalszych analiz. Ta analiza wskaźnikowa łączy się z badaniem subiektywnej ja-
kości życia w mieście (informacje uzyskuje się, zadając 23 pytania w wywiadzie telefo-
nicznym). W programie uczestniczą 23 polskie miasta (w tym wszystkie wojewódzkie),
a koordynacją w ramach statystyki publicznej zajmuje się Centrum Statystyki Miast
Urzędu Statystycznego w Poznaniu (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
PUBL_urban_audit.pdf)48. 

Druga koncepcja monitoringu łączącego pomiar zrównoważonego rozwoju z po-
miarem jakości życia na poziomie lokalnym to specyficzna i ciągle rozwijająca się ini-
cjatywa „statystyczna” sektora samorządowego pod nazwą System Analiz Samo-
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Tematy (dziedziny) 
I poziom wskaźników

Podtematy (poddziedziny) 
II poziom wskaźników 

Obszary (podpoddziedziny)
III poziom wskaźników

Ryc. 5. Piramida wskaźników Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii

Europejskiej

Źródło: Opracowanie własne.

48 Rozpowszechnianie informacji o programie Urban Audit prowadzone jest poprzez stronę internetową Komisji

Europejskiej (http://www.urbanaudit.org), która umożliwia m.in. uzyskanie informacji o profilu miasta, pokazuje

ranking miast pod względem badanej cechy, umożliwia również porównanie informacji pomiędzy wybranymi mia-

stami. Dane statystyczne w ramach projektu Urban Audit dostępne są również w bazie danych Eurostatu

(http://europa.eu.int/comm/eurostat/). Aktualne informacje o programie oraz wyniki audytu dla 258 miast euro-

pejskich zamieszczono również na stronie internetowej KE poświęconej polityce regionalnej (http://ec.europa.eu/

regional_policy/themes/Urban/audit/index_pl.htm).
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POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3
TEMAT 1: ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
Podtemat 1: Rozwój gospodarczy

5 5
Podtemat 2: Innowacyjność, konkurencyjność oraz eko-efektywność

1 6
Podtemat 2: zatrudnienie

1

2 10
TEMAT 2: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA

Podtemat 1: Wykorzystanie źródeł i odpady
2 12

Podtemat 2: Wzorce spożycia
3 5

Podtemat 3: Wzorce produkcji

1

1 5
Wskaźniki kontekstowe 4

TEMAT 3: WYKLUCZENIE I WŁĄCZENIE/INTEGRACJA SPOŁECZNA
Podtemat 1: Ubóstwo i warunki życia

1 9
Podtemat 2: Dostęp do rynku pracy

3 10
Podtemat 3: Edukacja

1

1 10
Wskaźniki kontekstowe 9

TEMAT 4: ZMIANY DEMOGRAFICZNE
Podtemat 1: Demografia

1 7
Podtemat 2: Adekwatność dochodu na okres starości

1 2
Podtemat 3: Zrównoważone finanse publiczne

1

2 4
Wskaźniki kontekstowe 10

TEMAT 5: ZDROWIE PUBLICZNE
Podtemat 1: Zdrowie i nierówności zdrowotne

2 7
Podtemat 2: Czynniki warunkujące zdrowie

1

1 13
TEMAT 6: ZMIANA KLIMATU ORAZ ENERGIA

Podtemat 1: Zmiany klimatyczne
1 6

Podtemat 2: Energia
2

2 8
TEMAT 7: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Podtemat 1: Transport i mobilność
3 4

Podtemat 2: Wpływ transportu
1

3 4
Wskaźniki kontekstowe 4

Tabela 3. Rozkład liczby wskaźników zrównoważonego rozwoju opartych

na zasobach polskiej statystyki publicznej według poziomów, tematów

i podtematów



rządowych (SAS). W fazie trzeciej rozwoju SAS (tj. od roku 2007) obok celu do-
tychczas realizowanego (badania jakości usług publicznych) pojawił się nowy cel,
istotnie rozszerzający zakres SAS – wzmocnienie systemów monitoringu wskaźniko-
wego lokalnych polityk rozwoju poprzez budowę dwóch dodatkowych modułów
wskaźnikowych: zrównoważonego rozwoju i jakości życia mieszkańców. Moduł
wskaźników zrównoważonego rozwoju SAS na tle innych systemów wskaźników wy-
różnia się możliwością obliczania syntetycznych miar zrównoważonego rozwoju dla
poszczególnych dziedzin i ładów (uwzględnia się łady społeczny, środowiskowo-
-przestrzenny i gospodarczy). System oferuje samorządom ankietę umożliwiającą ba-
danie jakości życia wraz z opisem metodyki badania oraz strukturą raportu. Moduł
tego systemu liczy łącznie ponad 250 wskaźników zrównoważonego rozwoju, a do-
pływ informacji zapewnia Bank Danych Regionalnych GUS [Raport..., 2008a oraz
http://www.sas.zmp.poznan.pl]

WWnniioosskkii
• W ostatnich latach można zaobserwować postępy w konkretyzacji pojęcia zrów-

noważonego rozwoju i stopniowe odchodzenie statystyki od wąskiej interpreta-
cji tej koncepcji na rzecz traktowania jej jako nowego paradygmatu rozwoju.
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POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3
TEMAT 8: ZASOBY NATURALNE

Podtemat 1: Bioróżnorodność
3 3

Podtemat 2: Zasoby słodkiej wody
3 3

Podtemat 3: Ekosystemy morskie
1 1

Podtemat 4: Użytkowanie gruntów

2

3 4
TEMAT 9: ŚWIATOWE/GLOBALNE PARTNERSTWO
Podtemat 1: Globalizacja handlu

1 3
Podtemat 2: Finansowanie zrównoważonego rozwoju

1 4
Podtemat 3: Zarządzanie zasobami światowymi

1

1 1
Wskaźniki kontekstowe 3

TEMAT 10: DOBRE ZARZĄDZANIE
Podtemat 1: Polityka spójności i efektywność

1 1
Podtemat 2: Otwartość i uczestnictwo

1 2
Podtemat 3: Podtemat: Instrumenty ekonomiczne

1

1 1
Wskaźniki kontekstowe 9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Materiały..., 2009.



Umożliwia to tworzenie systemu monitoringu opartego na wskaźnikach zrówno-
ważonego rozwoju jako spójnego zestawu wskaźników ładu społecznego (w tym
instytucjonalno-politycznego), ładu środowiskowego (w tym przestrzennego)
i ładu ekonomicznego. Tworzenie zbiorów wskaźników bez jasnej odpowiedzi
na podstawowe pytanie: Jakie elementy (cechy) tej koncepcji zamierzamy mie-
rzyć? jest bardziej błądzeniem niż świadomym zamierzeniem badawczym. 

• Analizy dowodzą, że Bank Danych Regionalnych jest i powinien być w następ-
nych latach bazą dla pomiaru zrównoważonego rozwoju. Zachodzące w BDR
zmiany coraz bardziej sprzyjają efektywnemu pełnieniu tej roli.

• Potrzeba integracji statystycznych i pozastatystycznych baz danych o zrówno-
ważonym rozwoju i jakości życia jest jednym z największych wyzwań statystyki.
Rozwijają się też sektorowe systemy monitoringu zrównoważonego rozwoju, np.
zrównoważonego transportu oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

• Tworzenie podstaw informacyjnych dla analizy wskaźnikowej zrównoważonego
rozwoju w układzie przyczynowo-skutkowym to kolejne wyzwanie statystyki
i badań nad pomiarem postępów w realizacji zrównoważonego rozwoju. Ostat-
nie lata nie przyniosły na tym polu wyraźnego postępu, mimo ogromnego zna-
czenia tego podejścia dla monitoringu strategii zrównoważonego rozwoju,
zwłaszcza na poziomie lokalnym.
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7. PROBLEMY WDRAŻANIA
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
W POLSCE 

Wojciech Szymalski49

Rozwój transportu w Polsce, tak jak rozwój każdej innej dziedziny życia, powi-
nien kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju. Zostały one dostosowane
do potrzeb tego sektora i zredukowane do pięciu zasad, następująco sformułowanych
w przygotowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w 1999 r.50 alternatywnej po-
lityce transportowej: 

pierwsza – racjonalizacji (w tym zmniejszania) potrzeb podróżowania i trans-
portu ładunków;

druga – racjonalizacji (w tym zmniejszania zakresu) użytkowania samochodu
osobowego i ciężarowego;

trzecia – promowania bardziej energooszczędnych i prośrodowiskowych środków
transportu;

czwarta – popierania najlepszych dostępnych, a jednocześnie odpowiednich
do polskich warunków technologii;

piąta – maksymalizacji wykorzystania pojazdów.
Zasady te powinny być stosowane w celu stworzenia warunków do sprawnego,

bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, a zarazem społecznie, przestrzennie i go-
spodarczo zasadnego przemieszczania osób i ładunków w ramach wyznaczonych
przez dostępne (szeroko rozumiane) zasoby naturalne i możliwości odprowadzania
zanieczyszczeń do środowiska. Przyjmując te zasady i ten cel za wzorzec, obserwato-
rzy zrównoważonego rozwoju działający w programie Eko-Herkules w wybranych
województwach oceniali realizację zrównoważonego rozwoju w transporcie. Z ich
ocen wynika, że zrównoważony rozwój transportu napotyka wiele trudności, których
przyczyny i skutki są złożone, niekiedy zaskakujące. Niektóre trudności wynikają tak-
że z warunków zewnętrznych w stosunku do polityki transportowej prowadzonej
w skali województw. W krótkim podsumowaniu byłoby trudno omówić je wszystkie,
wybrano zatem cztery najważniejsze, ilustrując je przykładami zaczerpniętymi głów-
nie z kwartalnych raportów obserwatorów. Szczególną uwagę zwrócono na przyczy-
ny występowania tych problemów (przezorność nakazuje raczej wykorzeniać przyczyny
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49 Działacz Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, zajmujący się m.in. kontaktami międzynarodowymi organizacji i po-

lityką wnioskową, koordynator projektu Centrum Zrównoważonego Transportu. Magister ochrony środowiska

i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, interesujący się zagad-

nieniami przestrzennymi polityki transportowej.
50 Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Raport 4/99, Instytut na rzecz Ekorozwo-

ju, Warszawa 1999. 



niż leczyć skutki). Przedstawiono także cztery główne osiągnięcia we wdrażaniu
zrównoważonego rozwoju, o których często donosili obserwatorzy. 

PPrroobblleemm 11.. OOppóórr pprrzzeedd wwddrroożżeenniieemm zzaassaaddyy „„zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyy ppłłaaccii””
Obecnie jest to podstawowy problem polskiej polityki transportowej. Wynika z kil-

ku przyczyn. Pierwszą – i najbardziej zrozumiałą – jest społeczny opór wobec podno-
szenia cen usług i produktów transportowych oraz podatków nałożonych na te dobra.
Na przykład zbierano podpisy pod protestem przeciwko pobieraniu opłat za przejazd
Autostradową Obwodnicą Wrocławia, a władze miast Górnego Śląska postulowały
zniesienie opłat na odcinkach autostrad A1 i A4 przechodzących przez tereny miej-
skie. A przecież internalizacja kosztów zewnętrznych nie musi oznaczać podniesienia
cen! Można to osiągnąć na przynajmniej dwa sposoby: poprzez ekologiczną reformę
podatkową lub internalizację względną (czyli opodatkowanie poruszania się bardziej
szkodliwymi środkami transportu celem przekazania uzyskanych środków na dofinan-
sowanie poruszania się środkami mniej szkodliwymi). O takich możliwościach prak-
tycznie nikt społeczeństwa nie informuje, być może dlatego, że obecnie większość po-
datków, które teoretycznie służą internalizacji kosztów zewnętrznych, przeznacza się
na budowę nowych dróg. W ten sposób błędne koło się zamyka. 

Opór społeczny budzi również zmiana relacji cen pomiędzy różnymi środkami
transportu. Istnieje on dlatego, że bardziej opodatkowane musiałyby być najbardziej
obecnie popularne środki transportu, za których użytkowanie właściwie się nie płaci
(lub tej opłaty się nie widzi – benzynę i tak trzeba kupić), czyli samochody. Ponad-
to należałoby dofinansować te relatywnie mniej popularne środki transportu, za któ-
re już się płaci, czasem nawet więcej niż by się chciało – komunikację zbiorową,
w szczególności kolejową. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z wielkości dotacji
kierowanych do transportu drogowego i utożsamia go z transportem efektywnym, bo
niedotowanym, traktowanym jako przeciwieństwo wiecznie nierentownego transpor-
tu kolejowego lub transportu publicznego w miastach. W głowie przeciętnego Kowal-
skiego oznacza to zabranie lepszym po to, aby oddać gorszym środkom transportu. 

Skutkiem oporu społecznego jest niepełne wdrożenie zasady „zanieczyszczający
płaci”. Ilustracją tego wniosku jest przypadek nowego, 25-kilometrowego odcinka au-
tostrady A1 między Rusocinem a Swarożynem w województwie pomorskim. Kiedy
za poruszanie się na nim wprowadzono opłaty, ruch zmalał o połowę, bo przeniósł
się na inne drogi, na których nie pobiera się opłat; opłaty za przejazd autostradą ani
nie zmniejszyły całkowitego ruchu drogowego w kierunku Gdańska, ani nie spowo-
dowały wzrostu zainteresowania transportem kolejowym. 

PPrroobblleemm 22.. NNiieeuummiieejjęęttnnee pprroowwaaddzzeenniiee ddyysskkuussjjii nnaa tteemmaatt iinnwweessttyyccjjii
ttrraannssppoorrttoowwyycchh

Wydaje się, że w Polsce większość komentatorów sytuacji w transporcie uważa, że
jednym z głównych problemów są konflikty dotyczące inwestycji. Podobny wniosek
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można wysnuć z nawet pobieżnej lektury kwartalnych raportów wojewódzkich obser-
watorów zrównoważonego rozwoju przygotowujących raporty w ramach Eko-Herku-
lesa. Oczywiste jest, że konflikty były, są i będą niezależnie od sposobu realizacji in-
westycji czy planowania systemów transportowych. A zatem problem tkwi w nieumie-
jętnym prowadzeniu dyskusji na temat inwestycji transportowych – takie dyskusje po-
winny konflikty łagodzić, a nie eskalować. 

Jedną z przyczyn tego problemu jest niechęć decydentów i odpowiedzialnych za re-
alizację inwestycji ekspertów do podzielenia się choćby częścią władzy oraz wiedzy.
Na Podhalu społeczność Poronina sprzeciwiła się przeprowadzeniu drogi ekspreso-
wej estakadą nad kilkoma domami. Władze województwa zaczęły nie od rozmów
z mieszkańcami i opracowania rozwiązania kompromisowego przy pomocy ekspertów,
a od wydania zezwolenia na budowę. Kiedy mieszkańcy ją oprotestowali, marszałek
województwa zlecił opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego pod-
halańsko-tatrzańskiego układu komunikacyjnego i nie wypuścił władzy z rąk, tak by
wyniki tego studium pozostały pod kontrolą decydentów regionu – i tylko ich. 

Inną przyczyną jest duża niechęć do rozwiązań kompromisowych, nawet jeśli takie
zostaną przygotowane. W Świętokrzyskiem podczas procedury uzyskiwania decyzji
środowiskowej dla drogi krajowej nr 74 na odcinku Mnichów–Niewachlów samorząd
i mieszkańcy przekonali projektantów i inwestora do swoich racji tak skutecznie, że
wspólnie opracowano tzw. społeczny wariant budowy tego odcinka. Niemniej jednak
inwestor, składając wniosek o decyzję dla tej inwestycji, wskazał jako preferowany wa-
riant inny niż ten kompromisowy. Co prawda organ wydający decyzję ma możliwość
wybrania wariantu innego niż wskazany, ale zachowanie inwestora niepotrzebnie roz-
budziło wydawałoby się zażegnany już konflikt. Niestety, winnymi łamania umowy
społecznej są nie tylko decydenci. Społeczni uczestnicy Okrągłego Stołu Rospudowe-
go, który wypracowywał kompromis w sprawie przeprowadzenia obwodnicy Augusto-
wa w sąsiedztwie obszarów Natura 2000, najpierw zgodzili się zaakceptować wyniki
ekspertyzy przygotowanej przez wybranych z ich udziałem ekspertów, a gdy wyniki
okazały się dla nich niekorzystne, to zaprotestowali, łamiąc wcześniejsze obietnice. 

Brak umiejętności dyskutowania skutkuje przede wszystkim niechęcią do prowa-
dzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych. Spektakularny przykład takiej niechęci
to apel burmistrza Mszczonowa (województwo mazowieckie) do mieszkańców gmi-
ny o nieskładanie żadnych wniosków na wymaganym prawnie etapie konsultacji spo-
łecznych. Innym przejawem braku umiejętności prowadzenia dyskusji merytorycz-
nych o inwestycjach jest bardzo częste używanie argumentów ad personam. Rzecz nie
w inwektywach kierowanych do osób prywatnych uczestniczących w spotkaniach kon-
sultacyjnych, bo to per saldo nie jest zjawiskiem groźnym. Groźniejsze jest użycie ar-
gumentów tego typu wobec lokalnych społeczności czy grup społecznych po to, aby
je zdyskredytować i tym samym odciąć od skutecznego udziału w konsultacjach, nie-
zależnie od argumentów merytorycznych tych grup; jest ono tym groźniejsze, że bar-
dzo bezkrytycznie stosują je media. Padają w nich określenia „pseudoekolodzy”,
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„ekooszołomy”, „ekoharaczyści” czy – coraz częściej – „ekoterroryści”. Tak określa
się głównie organizacje ekologiczne, ale w podobnym tonie przedstawia się także in-
ne grupy osób. Wcześniej niegroźną nazwę syndromu występującego w konsultacjach
społecznych – NIMBY51 – jedno ze stowarzyszeń inżynierów komunikacji zawsze
stosuje w celu dyskredytacji grup zgłaszających swoje postulaty. W najnowszych ar-
tykułach prasowych można odnaleźć już niedwuznaczne sugestie, aby prawnie utrud-
nić określanym w ten sposób grupom uczestnictwo w konsultacjach inwestycji trans-
portowych, a być może także inwestycji w ogóle. Inwektyw używają jednak nie tylko de-
cydenci; są one również wysuwane wobec nich – za inwektywy można uznać określenie
„lobby drogowe”, gdyż w Polsce „lobby” kojarzy się z działaniami co najmniej
na granicy prawa. Używanie inwektyw utrudnia dyskusję nad jakością przygotowy-
wanych inwestycji, a taka dyskusja jest wymagana przez prawo międzynarodowe.
Wydaje się, że stosowanie podobnych środków ma na celu wyeliminowanie z dysku-
sji tych wszystkich, którzy nie zostali uznani za ekspertów. 

Kolejnym skutkiem braku umiejętności prowadzenia dyskusji jest coraz częstsze
przerywanie jej za pomocą metody faktów dokonanych. Najgłośniejszy przypadek ta-
kiego działania miał miejsce w województwie podlaskim, nad Rospudą. Budowę ob-
wodnicy Augustowa rozpoczęto, kiedy toczyły się jeszcze spory prawne mogące cał-
kowicie podważyć udzielone pozwolenia na budowę. Co więcej, kontynuowano reali-
zację niezaakceptowanego wariantu jeszcze wówczas, kiedy Okrągły Stół Rospudo-
wy pracował nad nowym, kompromisowym rozwiązaniem. Innym przykładem stoso-
wania metody faktów dokonanych jest trasa S1 w województwie śląskim. Rozpoczę-
to jej budowę, zanim zakończyły się niektóre postępowania o wywłaszczenie, a wąt-
pliwościami prawnymi wokół wydanych decyzji wciąż zajmowały się jednocześnie
Komisja Europejska, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Co-
raz częściej też zdarza się, że wybór wariantu jakiegoś rozwiązania transportowego
ogłasza się publicznie jeszcze przed konsultacjami społecznymi, tak aby wywrzeć wra-
żenie, że nie ma o czym dalej rozmawiać i że decyzja ostateczna już zapadła. 

Efektem braku umiejętności dyskutowania jest także niechęć do współpracy. Przy-
kłady tego efektu wiążą się z przedsięwzięciami w zakresie komunikacji publicznej.
W 2008 r. w Trójmieście wypracowano formułę pozwalającą na sprzedaż wspólne-
go biletu na komunikację miejską w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, w tym na Szybką
Kolej Miejską niesamorządowej spółki z Grupy PKP. Formuła ta to Metropolital-
ny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, obejmujący Trójmiasto oraz kilka są-
siednich miast i gmin. Jak wynika z doniesień obserwatora, współpraca jest bardzo
trudna. Skutkiem tych trudności była wysoka cena wspólnego biletu i niewielka licz-
ba nabywców. Ponadto bardzo różne były poglądy na temat wspólnych inwestycji,
które miałyby powstawać celem integracji komunikacji w trzech głównych miastach
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– różnice te powodowały dużą niepewność co do uzyskania dla nich dofinansowania
z Unii Europejskiej. Mimo to Trójmiasto – i Warszawa, w której też wprowadzono
wspólny bilet – stanowią awangardę, bo już np. w Poznaniu PKP i administracja
komunikacji miejskiej zajmują się każda własnymi sprawami i nie wykazują chęci
współpracy. O niechęć do współpracy rozbijają się inicjatywy rewitalizacji kolejowych
połączeń przygranicznych na Dolnym Śląsku czy dostosowania węzła kolejowego we
Wrocławiu do potrzeb kolei miejskiej. Najbardziej wymowny jest przykład Górnego
Śląska, gdzie chyba tylko siłą bezwładu wciąż funkcjonuje Komunalny Związek Ko-
munikacyjny GOP, zarządzający wspólną komunikacją publiczną w kilkunastu mia-
stach regionu. Już stosunkowo niewielkie zakłócenie w jego funkcjonowaniu, polega-
jące na przejęciu od Skarbu Państwa spółki Tramwaje Śląskie, ożywiło tendencje
odśrodkowe – każdy samorząd zapragnął zarządzać liniami tramwajowymi na swo-
im terenie, a zatem utracono efekt sieci tramwajowej i już zamknięto niektóre linie
tramwajowe, a podobny los czeka następne, np. w Gliwicach. 

PPrroobblleemm 33.. BBrraakk ssyysstteemmoowweeggoo ii kkoommpplleekkssoowweeggoo ppooddeejjśścciiaa ddoo zzaaggaaddnniieeńń
ttrraannssppoorrttoowwyycchh 

Ten problem nie wynika bezpośrednio z raportów obserwatorów – natomiast to wła-
śnie ta nieobecność w raportach jest przejawem problemu. Obserwatorzy sygnalizują
zwykle różne rodzaje inwestycji drogowych i kolejowych oraz w dziedzinie transportu
publicznego, które mają poprawić sytuację użytkowników, a bardzo rzadko mają oka-
zję donieść o inwestycji lub przedsięwzięciu służącym zmianie dotychczas używanego
środka transportu na mniej szkodliwy dla środowiska – jeśli już, to doniesienia dotyczą
dużych miast. Najczęściej informuje się o tym, że nowa lub zmodernizowana, szersza
droga pozwoli rozładować korki, albo że w takim celu planuje się budowę nowej drogi.
Doskonale funkcjonuje zatem nie tylko podejście sektorowe, w którym nie uwzględnia
się wpływu rozwiązań transportowych na inne elementy gospodarki (by nie wspominać
o środowisku), ale podejście jeszcze płytsze – branżowe, czyli pomijające nawet wza-
jemny wpływ na siebie różnych rozwiązań transportowych.

Przykładu braku myślenia kompleksowego dostarcza raport obserwatora z woje-
wództwa podlaskiego: Zabytkowy rynek miasta [Tykocina] i doprowadzające do nie-
go ulice są już rozjeżdżane przez tiry skracające sobie drogę do granicy litewskiej (skrót
około 20 km) po drogach do takiego ruchu nieprzygotowanych i niedopuszczonych.
Drogowcy proponują modernizację istniejących dróg biegnących przez zabytkowy ry-
nek... Innymi słowy, lekiem na trudności powodowane przez nielegalnie skracające
sobie drogę tiry ma być legalizacja ich przejazdu przez miasto, a nawet ułatwienie
przejazdu poprzez modernizację rozjeżdżanych przez nie dróg lokalnych! Po co za-
tem funkcjonuje droga krajowa, po której te tiry nie chcą jeździć, i która – jak moż-
na się domyślać – pełni rolę obwodnicy Tykocina? W warunkach kompleksowego za-
rządzania ruchem na drogach wspomniane tiry na pewno nie mogłyby skracać sobie
przejazdu po nieprzystosowanych do takiego ruchu drogach; więcej – takie postępo-

72

BAROMETR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU...



wanie zapewne byłoby nieopłacalne. Kompleksowe zarządzanie wymagałoby jednak,
aby równocześnie z budową obwodnicy miasta modernizować prowadzącą przez nią
uprzednio drogę (ulicę), dostosowując jej parametry do mniejszego ruchu lokalnego
lub wprowadzając tzw. uspokojenie ruchu. Zabieg taki wskazany byłby głównie
w dużych miastach, w których każda nowa droga generuje nowe przejazdy i nie
zmniejsza ruchu na dotychczas wykorzystywanych ulicach (jak chcieliby rzecznicy bu-
dowy nowych ulic), a lokalne usprawnienia ruchu przenoszą korki w inne miejsce
miasta (jak Trasa Kwiatkowskiego w Gdańsku). Żaden postulat tego typu nie zyskał
dotąd poparcia decydentów. 

Z raportów obserwatorów nie wynika też, by gdziekolwiek rozważano realizację
połączenia transportowego między dwoma miejscami (w kraju czy województwie),
w którym brano by pod uwagę różne warianty rozwiązań uwzględniające całą gamę
dostępnych środków transportu. Nie ma także informacji o jakimkolwiek rozwiąza-
niu, w którym analizowano by wpływ jednego rodzaju transportu na inny. Nawet naj-
bardziej zaawansowana i prowadzona w sposób ostrożny, bo pod okiem opinii pu-
blicznej, analiza przebiegu trasy Via Baltica od Warszawy ku Litwie uwzględnia je-
dynie różne warianty drogowe. Warianty kolejowe nie zostały włączone do analizy
i – co więcej – nie wspomina się nawet o możliwym oddziaływaniu obydwu rodza-
jów transportu na siebie, np. poprzez obniżenie ruchu tirów na drodze w wyniku mo-
dernizacji połączenia kolejowego lub odwrotnie – poprzez całkowitą likwidację ruchu
kolejowego po oddaniu do użytku wygodniejszej i tańszej dla przewoźników drogi.
Wypadałoby także zapytać, czy jednym z rozwiązań uzupełniających nie mogłoby
być udrożnienie Kanału Augustowskiego.

Nieco lepsza sytuacja panuje pod tym względem w dużych miastach, choć i tak
zwykle rozwiązania drogowe traktowane są jako zupełnie niezależne od systemu trans-
portowego miasta (by nie wspomnieć o urbanistycznej roli dróg), żyjące własnym ży-
ciem, niemające wpływu na inne elementy tego systemu i – summa summarum – prio-
rytetowe. Przykładem jest tzw. III rama w Poznaniu – planowana droga o standardzie
drogi ekspresowej, która ma połączyć zewnętrzne dzielnice miasta. Trzeba jednak za-
uważyć, że to właśnie Poznań dopracował się spójnej polityki parkingowej. W innych
miastach punktem styku podsystemu drogowego z pozostałymi podsystemami trans-
portowymi są zwykle tylko rozwiązania Park and Ride, planowane w coraz większej
liczbie polskich miast, ale zwykle bez elementu zniechęcającego kierowców do wjazdu
do miasta, niezbędnego do efektywnego funkcjonowania takiego rozwiązania. 

Przypieczętowaniem opisywanego braku podejścia systemowego jest rozmontowa-
nie systemu planowania przestrzennego, faworyzujące realizację inwestycji transpor-
towych kosztem planowanego lub istniejącego zagospodarowania przestrzennego.
Dużo miejsca poświęca się temu problemowi w raportach z województwa mazowiec-
kiego. W Warszawie niegdyś zarezerwowane w planach zagospodarowania korytarze
tras szybkiego ruchu (z których następnie zrezygnowano) próbuje się wykorzystać ja-
ko argument za budową wcześniej zaplanowanych dróg. Z kolei w jednej z gmin
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poza Warszawą – Kołbieli – projektuje się warianty przebiegu drogi zupełnie abstra-
hujące od przebiegu wcześniej zaakceptowanego przez mieszkańców i wyznaczonego
w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania gminy. Podobny przypadek
zdarzył się w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. Widać wyraźnie, że nikomu wyłą-
czenie inwestycji transportowych z systemu planowania przestrzennego specjalnych
korzyści nie przyniosło, bo nie zmniejszyło liczby konfliktów, ale ją zwiększyło. Na-
leży zwrócić uwagę także na społeczne skutki tej degrengolady planistycznej. Jeśli
zsumuje się liczbę budynków, które w wyniku budowy dróg będą wyburzone, a ich
właściciele wywłaszczeni, to może się okazać, że dokonuje się niemal masowych wy-
siedleń, bowiem zmusi się do przemieszczenia kilka tysięcy osób rocznie. Tylko nie-
którzy walczą do końca i otrzymują odszkodowania umożliwiające faktycznie nowy
start, jak mieszkaniec Górnego Śląska, który po długim procesie otrzymał odszkodo-
wanie wystarczające do kupna nowej działki i wybudowania nowego domu. Innym
daje się tyle, ile było warte mienie posiadane przez nich dotychczas, a zatem na no-
we mieszkanie często im nie wystarcza. 

PPrroobblleemm 44.. UUpprrzzyywwiilleejjoowwaanniiee cceellóóww kkrróóttkkootteerrmmiinnoowwyycchh
Ten problem występował już wcześniej, ale obecnie, w wyniku splotu kilku czyn-

ników, stał się wyraźniej widoczny i szczególnie dokuczliwy. Wspomniane niekorzyst-
ne czynniki to przede wszystkim zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia roli go-
spodarza mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012, chęć jak najszybszego
i jak najobfitszego wykorzystania funduszy unijnych oraz – tradycyjnie – cykl wybor-
czy. Można stwierdzić, że głównym kryterium skuteczności działania administracji
oraz realizacji inwestycji staje się krótki czas poświęcony na ich zaplanowanie i wyko-
nanie, a nie jakość. W każdym województwie, nawet jeśli nie znajduje się w nim mia-
sto będące potencjalnym gospodarzem meczów, planowana lub realizowana jest jakaś
inwestycja do oddania przed 2012 r. Inwestycjom tym nadaje się wszelkie możliwe
przywileje, w tym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalających na ich
wykonanie. I choć stale podkreśla się, że inwestycje wykonane przed EURO 2012
będą służyły przede wszystkim po 2012 r., to nie ulega wątpliwości, że wiele spośród
pospiesznych przedsięwzięć będzie cechować niski standard i niezgodność z oczekiwa-
niami społecznymi, a tym samym w dużym zakresie niezgodność z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. Takie przykłady już się pojawiają – ulica Tysiąclecia w Warsza-
wie ma pomóc udrożnić sieć drogową w okolicach przyszłego Stadionu Narodowego,
ale mieszkańcy miasta chcieliby na tej ulicy linii tramwajowej, której władze miasta nie
chcą przed EURO 2012 wybudować. Właśnie Warszawa jest przykładem miasta,
w którym przygotowywaną od kilku lat i opiniowaną społecznie jeszcze w 2008 r., wy-
znaczającą długoterminowe cele strategię zrównoważonego rozwoju transportu odło-
żono ad acta, bo ważniejsze okazały się krótkoterminowe inwestycje realizowane
pod pozorem potrzeb związanych z EURO 2012. Nic dodać, nic ująć.
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Uprzywilejowanie celów krótkoterminowych oznacza także brak pragmatyzmu
w podejmowanych działaniach, czyli niestosowanie się do zasady przezorności. A prze-
zorność oznacza uprzednie dokładne zbadanie lub przewidzenie skutków działania
oraz podjęcie kroków, które tym skutkom zapobiegną. Być może to jakiś poboczny
czynnik spowodował, że nie było doniesień dotyczących prowadzenia rzetelnych, facho-
wych i bezstronnych analiz dotyczących tego, jakie inwestycje powinny być podejmowa-
ne. Możliwe, że takie analizy były dokonywane wcześniej – przed wprowadzeniem
omawianego monitoringu, ale tylko jeden raz, w raporcie z Pomorza, informuje się
o możliwości prowadzenia badań dotyczących komunikacji publicznej (w Gdyni). Czę-
ściej słyszy się o koncepcjach i planach, ale nie o argumentach za ich realizacją, opar-
tych na wynikach analiz, co świadczyłoby o tym, że koncepcje te dotyczą osiągnięcia
konkretnego celu, np. zrównoważonego transportu. Wyjątkiem jest transport samocho-
dowy, ale jedyną analizą prowadzoną w tej branży jest prognoza ruchu – do niej dosto-
sowuje się po prostu sieć drogową. Nie słyszy się w szczególności o żadnych analizach
przyczyn problemów transportowych czy rzeczywistych kosztów i korzyści lub efektyw-
ności funkcjonowania przedsięwzięć transportowych już po ich wybudowaniu. Dla dróg
nie przygotowuje się żadnych biznesplanów, a kolej swoje przewidywania finansowe
bardzo często zataja. Można więc podejrzewać, że nie ma obecnie planów i koncepcji
transportowych likwidujących przyczyny istniejących problemów lub takich, których
efektywność byłaby godna pochwały. A przecież jedynie likwidacja przyczyn pozwoli
negatywne zjawiska transportowe zahamować, a nie tylko stłumić ich objawy. Z kolei
naprawdę warte realizacji są tylko takie przedsięwzięcia, na których funkcjonowanie nie
trzeba w panice szukać środków w każdym następnym budżecie. 

Koronny przykład braku przezorności i niedopasowania reakcji do potrzeb to
przygotowania do EURO 2012 (przykład nie pochodzi z raportów obserwatorów).
Doświadczenia krajów, które organizację światowych lub kontynentalnych imprez
sportowych mają już za sobą wskazują, że większość gości przyjeżdża komunikacją
zbiorową różnego rodzaju, nie samochodami. Stosunek osób przyjeżdżających samo-
chodem do osób korzystających z transportu zorganizowanego wynosi często na-
wet 20:80. Tymczasem większość zaplanowanych w Polsce inwestycji do ukończe-
nia przed 2012 r. to nowe drogi krajowe, wojewódzkie lub powiatowe. Wypada sko-
mentować żartobliwie, że być może zamysł strategiczny jest taki, że Polacy w 2012 r.
przesiądą się do samochodów i pojadą po nowych drogach, uwalniając dla przyby-
łych z innych krajów kibiców miejsca w istniejącej komunikacji publicznej.

OOssiiąąggnniięęcciiee 11.. WWyyssookkaa rraannggaa rroozzwwoojjuu ttrraannssppoorrttuu ppuubblliicczznneeggoo ww mmiiaassttaacchh
Można stwierdzić, że rozwój transportu publicznego w miastach uzyskał już taką

samą rangę, jak rozwój dróg. Praktycznie nie ma w Polsce miasta, w którym władze
twierdzą, że transport publiczny to zbędny balast, niepotrzebne obciążenie budżetu,
lub dziedzina, w którą i tak nie warto inwestować. Wręcz przeciwnie: mówi się, że war-
to inwestować, i się inwestuje. Niechlubnym wyjątkiem są wspomniane już Gliwice,
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gdzie zamierza się likwidować linie tramwajowe. Oto garść pozytywnych przykładów.
Kielce zamierzają oddać śródmieście transportowi publicznemu, znacznie ogranicza-
jąc ruch samochodowy. Wrocław planuje wdrożenie systemu sterowania ruchem, któ-
ry w sygnalizacji świetlnej da przywilej tramwajom. W Gdańsku powstała nowa linia
tramwajowa, a władze miasta obiecują kolejne dwie. W wielu miastach modernizo-
wany jest tabor komunikacji miejskiej. Zaczyna się mówić o konieczności i możliwo-
ści integracji systemów taryfowych komunikacji miejskich z kolejowymi w obrębie
miast, a także o przystosowaniu kolei do potrzeb komunikacji miejskiej. Coraz więcej
jest nowoczesnych usług związanych z kupnem biletów komunikacji miejskiej, a tak-
że automatycznych systemów sprzedaży – powszechnych w Europie Zachodniej,
a u nas niedawno wdrożonych w Warszawie i, co zaskakujące, w dużo mniejszych
Kielcach. Znajdują się też pieniądze na te cele, choć należy zastrzec, że większość
z nich to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Inwestycje tego typu finansowane
wyłącznie przez samorządy lub rząd to obecnie rzadkość, choć na budowę dróg środ-
ki własne często udaje się znaleźć. Przykładem jest finansowany wyłącznie ze środ-
ków krajowych Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. inwestycje sche-
tynowe), podczas gdy metropolitalne linie kolejowe takiego programu nie mogą się
doczekać (to skutek braku strategicznych i kompleksowych analiz w dziedzinie trans-
portu). Głównym osiągnięciem jest widoczna stała poprawa jakości transportu pu-
blicznego w polskich miastach, przynajmniej tych większych. 

Można przypuszczać, że w dziedzinie transportu publicznego w niedalekiej przy-
szłości wydarzy się jeszcze więcej dobrego. Po pierwsze: wiele rozwiązań pozostaje
jeszcze na papierze. Po drugie: prawdopodobnie coraz częściej władze będą dostrze-
gały, że nowe drogi nie pokonały i nie pokonają korków, tak jak zauważył to już pre-
zydent Gdańska, proponując dwie kolejne nowe linie tramwajowe. Coraz częściej do-
radzają to także władzom nie tylko środowiska ekologiczne czy społeczne, ale rów-
nież eksperci. Po trzecie wreszcie: prędzej czy później zmuszą nas do tego czynniki
zewnętrzne w postaci środowiskowych efektów nadmiernej motoryzacji – efekty te już
są negatywne, w większości miast normy zanieczyszczeń są przekroczone, a więc
po prostu motoryzacja szkodzi naszemu zdrowiu. 

OOssiiąąggnniięęcciiee 22.. ZZaahhaammoowwaanniiee rreecceessjjii ww kkoolleejjnniiccttwwiiee
Na podstawie doniesień obserwatorów można wysnuć wniosek, że transport kole-

jowy jest przez władze wojewódzkie postrzegany jako ważny czynnik rozwoju, zwłasz-
cza tam, gdzie faktycznie doświadcza się pozytywnego wpływu kolei na gospodarkę
i jakość życia. Jest tak w województwie świętokrzyskim, w którym znaczna liczba za-
kładów przemysłowych odbiera surowce lub wywozi produkty koleją. Liczne działania
na rzecz kolei podejmuje także województwo dolnośląskie, w którym funkcjonują po-
niemieckie linie kolejowe i świetne połączenia chętnie wykorzystywane przez turystów
z Niemiec. Województwo mazowieckie dzięki inwestycji w kolej ściągnęło do Siedlec
inwestora – producenta taboru kolejowego, tworząc w ten sposób nowe miejsca pracy.
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Wyraźnym, choć nieobserwowanym w projekcie Eko-Herkules liderem w dziedzinie
kolejnictwa, w dodatku sprzęgającym ten fakt z budową przemysłu zaawansowanych
technologii, jest Kujawsko-Pomorskie. Funkcjonująca tam fabryka taboru kolejowego
zrealizowała lub realizuje zamówienia na pociągi i tramwaje wysokiej jakości z wszyst-
kich niemalże województw w kraju. Gorzej jest w województwach, w których kolej ni-
gdy nie stanowiła ważnego czynnika rozwoju; np. w województwie podlaskim prak-
tycznie nie dyskutuje się o kolei i nie myśli o jej rozwoju – ten temat nie pojawił się ani
razu w raportach obserwatora z tego regionu. Obserwator z Mazowsza zauważył na-
tomiast likwidację połączeń kolejowych właśnie na granicy z województwem podla-
skim, choć gorzej zachowały się w tym przypadku władze województwa mazowieckie-
go, nie zapewniając pasażerom żadnego innego transportu w zamian. Ponadto w nie-
których województwach, mimo początkowych oznak poprawy, odnotowano zjawiska
negatywne. W Śląskiem na początku 2008 r. uruchomiono kilkaset nowych połączeń
kolejowych, aby już w grudniu skasować ok. 20% istniejących w tym województwie
połączeń pasażerskich. Przełamanie recesji nie może zatem być uznane za trwałe. 

Niepewność rodzi także trwająca i planowana modernizacja istniejących linii ko-
lejowych. W przypadku połączenia kolejowego Warszawa–Gdańsk, rozpoczęty
w 2008 r. remont linii kolejowej może spowodować znaczny odpływ pasażerów ko-
lei na rzecz podróży samochodem, bo w trakcie remontu czas przejazdu koleją stał
się mało atrakcyjny. Tak stało się już w wyniku remontu linii kolejowej z Warszawy
do Łodzi, ale niestety do dziś nie wiadomo, czy po jego przerwaniu na pewien czas
(w drugiej połowie 2008 r.) pasażerowie wrócili do podróży kolejowych. Po remon-
tach przynajmniej część linii kolejowych powinna jednak odżyć, co – być może – po-
ciągnie za sobą pozostałe. 

OOssiiąąggnniięęcciiee 33.. DDzziiaałłaajjąą uunniijjnnee bbooddźźccee nnaa rrzzeecczz zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo 
ttrraannssppoorrttuu

Dzięki obszarom Natura 2000, przepisom unijnym w zakresie hałasu, ochrony
powietrza oraz udziału społecznego, przy planowaniu rozbudowy sieci transporto-
wych na poważnie traktuje się ograniczenia przyrodnicze i społeczne. 

Najsilniejszym bodźcem są obszary Natura 2000. Dzięki nim eksperci w dziedzi-
nie transportu muszą zastanawiać się kilka razy nad spodziewanym wpływem propo-
nowanego połączenia na środowisko przyrodnicze i zwykle jest to korzystne dla śro-
dowiska, a czasem także dla transportu. Ponadto konieczność zastosowania zasady
przezorności (przy potencjalnym naruszeniu spokoju Natury 2000) pozwala w peł-
ni uwzględnić koszty zewnętrzne budowy infrastruktury transportowej. Wzrost kosz-
tów budowy dróg, obecnie główny przedmiot narzekań inżynierów transportu, to wła-
śnie efekt uwzględniania przy budowie infrastruktury kosztów zewnętrznych. Nawet
przejście dla zwierząt to dodatkowy koszt, a zatem w końcu trzeba będzie zdecydo-
wać, czy rzeczywiście budowa tylu nowych połączeń jest opłacalna tak, jak pierwot-
nie przewidywano. Może jednak należałoby lepiej wykorzystać istniejące połączenia,
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albo w ogóle zmienić środek transportu? Na razie takie rozważania jeszcze się nie po-
jawiają, ale może się to zmienić już wkrótce, właśnie dzięki przepisom dotyczącym
Natury 2000. Warto pamiętać, że te dodatkowe koszty budowy przejść dla zwierząt
to przecież większe PKB, którym tak łatwo wciąż posługujemy się, mierząc rozwój,
choć nie jest to wskaźnik rozwoju. Ktoś te przejścia dla zwierząt wybudował i na tym
zarobił, a zatem napędza gospodarkę, nie rujnując środowiska. Czysty zysk. 

Mniej widoczne w raportach są działania związane z przygotowywaniem i wdraża-
niem planów ochrony powietrza oraz planów ochrony przed hałasem na obszarach,
na których przekraczane są normy tych oddziaływań. Zwykle są to obszary miejskie,
a przekroczenia owych norm wiążą się głównie z oddziaływaniem transportu na śro-
dowisko, w przeważającej mierze transportu samochodowego. Działania wskazane we
wspomnianych planach są zatem rozwiązaniami mającymi wpływ na systemy transpor-
towe i mogącymi przekształcić je w bardziej zrównoważone wersje tych systemów.
Obecnie trudno ocenić, czy tak się rzeczywiście dzieje, ale w Warszawie, gdzie Plan
Ochrony Powietrza obowiązuje od końca 2007 r., nic specjalnego się w systemie
transportowym i planach miasta nie zmieniło. Może jednak jakaś zmiana nastąpi, bo
Komisja Europejska już wszczęła przeciwko Polsce postępowanie ostrzegawcze z po-
wodu niespełniania unijnych postanowień dotyczących ochrony powietrza.

Wreszcie w Komisji Europejskiej znalazły także oparcie społeczności i stowarzy-
szenia dążące do realizacji lepszych inwestycji transportowych lub zmniejszenia ich
negatywnego wpływu na środowisko i życie człowieka. Dzięki Komisji przepisy do-
tyczące społecznego udziału w przygotowywaniu inwestycji nie są całkowitą fikcją
i – szczególnie w zakresie przedsięwzięć dofinansowywanych z funduszy unijnych
– są przestrzegane. 

OOssiiąąggnniięęcciiee 44.. WWiiddoocczznnee mmiieejjssccee ttrraannssppoorrttuu rroowweerroowweeggoo
Stale zyskuje na znaczeniu transport rowerowy, nie tylko w aspekcie turystycz-

nym, ale także czysto transportowym. Jest to zauważalne zwłaszcza w miastach, choć
poza miastami rowerzystów nie jest wcale mniej. Ten niepozorny, ale najbardziej
przyjazny środowisku środek transportu zyskał wiele na znaczeniu, co warte jest pod-
kreślenia, nie ze względu na naciski zewnętrzne, ale głównie dzięki pracy pozarządo-
wych organizacji krajowych, a nierzadko także osób niezrzeszonych. W tej dziedzinie
postęp jest znaczny. Po pierwsze: rowerzyści coraz śmielej poruszają się po polskich
miastach, czasem nawet zabierając nieco miejsca na ulicach kierowcom samochodów.
Budżety na infrastrukturę rowerową rosną – w 2009 r. w Krakowie i Warszawie
przeznaczono na nią jeszcze więcej funduszy niż w 2008 r. Powstają już nie tylko
specjalne drogi rowerowe, ale tworzone są warunki do bezpiecznego poruszania się
na rowerze po jezdniach, np. pasy rowerowe. Pojawiają się także inicjatywy dotyczą-
ce publicznych parkingów dla rowerów czy publicznych wypożyczalni rowerowych
– w Krakowie dwie automatyczne wypożyczalnie już funkcjonują. 
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PPooddssuummoowwaanniiee
W monitoringu zrównoważonego rozwoju prowadzonym w ramach projektu

Eko-Herkules zagadnienia transportowe zajęły wiele miejsca. Obecnie codziennie
ukazuje się w prasie wiele informacji na ten temat – niekiedy jest to kilkadziesiąt
doniesień o różnych przedsięwzięciach transportowych. Coraz więcej się także bu-
duje i modernizuje – można mówić o Polsce jako wielkim transportowym placu bu-
dowy. Kraj aż huczy od dyskusji i rozmaitych opinii na te właśnie tematy. Co wy-
niknie z tych dyskusji oraz z inwestycji – zgadnąć nie sposób, zwłaszcza że od daw-
na nie ma u nas jednoznacznie określonej wizji przyszłego systemu transportowe-
go. Każda nowa ekipa rządowa zamykała nie do końca napisaną jeszcze przez eki-
pę poprzednią strategię rozwoju transportu. Obecnie również jest przygotowywa-
na taka strategia, nawet z wyrażeniem „zrównoważony rozwój” w tytule. Czy nie
za późno? I czy znów nie na próżno? 

Wyniki monitoringu pokazują, że taka strategia jest potrzebna, ale powinna być
dogłębnie przedyskutowana i mieć mocne podstawy umożliwiające jej wdrożenie nie-
zależnie od tego, kto będzie decydował, a kto protestował przeciwko decyzjom. Tyle
inwestycji musi przecież dokądś prowadzić, a nie tylko „obwodzić”...
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8. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA,
CZYMŻE ONA JEST DLA POLSKI?

Andrzej Kassenberg52

Od kilku miesięcy przez media przetacza się dyskusja na temat obecnego stanu
i przyszłości energetyki w Polsce. Najpierw dużo zainteresowania i emocji wzbudzał
pakiet energetyczno-klimatyczny, a obecnie wzbudza je energetyka jądrowa: czy sta-
nie się w Polsce koniecznością, czy nie? W obu przypadkach zdecydowanie więcej
miejsca poświęca się propozycjom rządowym, nie dając szansy na swobodną wymia-
nę poglądów różnych stron i grup zainteresowanych tą tematyką. Propagandowe
wręcz wsparcie mediów dla programu tworzenia w Polsce energetyki jądrowej wy-
raźnie pokazuje, że istnieje silne politycznie lobby, które jest szczególnie zaintereso-
wane tą energetyką w naszym kraju. Pod jego wpływem w styczniu br. rząd przyjął
uchwałę o przygotowaniu programu budowy energetyki jądrowej – stało się to
przed ukazaniem i poddaniem konsultacjom społecznym, by nie wspomnieć o przy-
jęciu ostatecznej wersji projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Przy-
kładem działania tego lobby jest utworzenie stowarzyszenia „Ekolodzy na rzecz
energetyki jądrowej” – jego twórcy mają nadzieję stworzyć wrażenie, że znacz-
na część ekologów wspiera energetykę jądrową. Jednocześnie poczytne gazety co-
dzienne wyraźnie opowiadają się za programem rządowym i nie publikują tekstów
prezentujących inny punkt widzenia. Skutkiem tej skomasowanej propagandy (a nie
debaty, którą rząd zapowiadał we wcześniejszych projektach Polityki energetycznej,
gdyż taka debata nie miała miejsca) rośnie udział zwolenników energetyki jądrowej
w Polsce. Według badania wykonanego na zlecenie Państwowej Agencji Atomisty-
ki, w grudniu 2008 r. odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” na py-
tanie: Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna w najbliższym czasie zbudować elek-
trownie jądrowe? wyniósł 47%. „Zdecydowanie nie” albo „raczej nie” odpowie-
działo 38% respondentów. Na pytanie sprawdzające: czy elektrownia mogłaby być
budowana w pobliżu miejsca zamieszkania respondenta (sformułowanie pytania
wskazuje na brak profesjonalizmu autorów badania53) – „zdecydowanie tak” lub
„raczej tak” odpowiedziało 43% respondentów. 

Inaczej prezentuje się to poparcie w badaniach poziomu świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa przeprowadzonych w kwietniu 2008 r. i w tym samym miesiącu
w 2009 r. na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Pytanie postawiono w odmien-
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52 Współzałożyciel i prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Z wykształcenia geograf, doktor nauk technicznych spe-

cjalizujący się w tematyce integracji polityki klimatycznej z politykami energetyczną i transportową. 
53 Pytanie brzmiało: Gdyby w pobliżu miejscowości, w której Pan(i) mieszka, zaplanowano budowę elektrowni ją-

drowej i zapewniono mieszkańcom tańszą elektryczność, nowe miejsca pracy i rozwój regionu, to czy poparł(a) by

Pan(i) taką inwestycję, czy nie?



ny sposób: Jaki rodzaj polityki energetycznej powinien być w Polsce rozwijany w nie-
dalekiej przyszłości? Respondenci uznali, że powinno się zwrócić szczególną uwagę
na przedstawione w tabeli 4 rodzaje energetyki.

Porównanie tych dwóch wyników wykazuje, że działania agresywnej propagandy
odnoszą swój skutek, gdyż w ciągu jednego roku udział osób popierających energety-
kę jądrową wzrósł o blisko 10 punktów procentowych. 

To co dzisiaj Polsce jest potrzebne, to rzetelna analiza naszej sytuacji, możliwo-
ści oraz uwarunkowań wykorzystania tych możliwości. W ocenie uwarunkowań
na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się konieczność spełnienia wymogów ochro-
ny klimatu, które powoli zaczynają stawać się predominantą podejmowanych decyzji
gospodarczych w skali kraju (ale nie tylko w kraju, ale także np. w UE). Innymi sło-
wy, strategie rozwoju gospodarczego na różnych poziomach, dotyczące różnych dzie-
dzin, muszą rozpoczynać się od określenia puli dopuszczalnej emisji gazów cieplar-
nianych w danej dziedzinie, aby można było taką czy inną działalność rozwijać. 

Jeżeli spojrzymy na emisję gazów cieplarnianych, to zobaczymy sytuację następującą:
• Emisja CO2eq w Polsce: 

– 1988 (rok bazowy dla Polski) – 563 mln ton 
– 1990 (rok bazowy dla UE) – 454 mln ton 
– 2007 – 399 mln ton 

• Cel Protokołu z Kioto (średnia z lat 2008-2012) – nie więcej niż 529 mln ton
• Prognoza rządu na 2020 r. (z 2006 r.; dla Sekretariatu UNFCCC)

– 479 mln ton
• Prognoza rządu na 2013 r. (po wydatkowaniu funduszy UE) – 500 mln ton
• Polityka klimatyczna Polski przyjęta przez rząd w 2003 r. – redukcja GHG

o 40% w latach 1988-2020, czyli 338 mln ton CO2eq

• Cel Pakietu klimatyczno-energetycznego UE – redukcja GHG o 20–30%
w latach 1990-2020, czyli dla Polski ok. 363–318 mln ton CO2eq

• Cel państw rozwiniętych na rok 2050 – redukcja GHG o 60-80% w stosun-
ku do 1990 r., czyli dla Polski ok. 182-91 mln ton CO2eq.
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Rodzaj energetyki Badanie z kwietnia 2008 r.
(% odpowiedzi)

Badanie z kwietnia 2009 r.
(% odpowiedzi)

Energetyka odnawialna 43,5 40,6
Oszczędzanie energii 22,6 17,8
Energetyka jądrowa 14,1 23,7
Energetyka oparta na węglu
kamiennym i brunatnym

6,8 6,2

Energetyka oparta na ropie
naftowej i gazie ziemnym

9,3 2,5

Trudno powiedzieć 3,6 9,2

Tabela 4. Preferencje Polaków co do kierunków rozwoju energetyki w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań InE.



Dokonanie tak zasadniczego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oznacza
rozpoczęcie budowania w Polsce gospodarki niskowęglowej. Ze względów gospodar-
czych i społecznych taki proces powinien trwać 10-20 lat, ale należy zapoczątkować
go w odpowiednim momencie – opóźnienia będą bardzo drogo kosztować. 

Na to nowe uwarunkowanie wyjściowe nakłada się obecny stan sektora energe-
tycznego w Polsce. Pod tym względem sytuacja jest bardzo trudna, o czym świadczą
następujące problemy/dylematy wymagające pilnego rozwiązania: 

• Głównym problemem polskiej energetyki jest jej niska wydajność (produk-
tywność), na co nakłada się niska efektywność wykorzystania (użytkowania)
energii. Według Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii po-
tencjał oszczędzania w perspektywie roku 2020 wynosi 26,8 TWh/r energii
elektrycznej i 512,9 PJ/r w formie paliw i innych form energii54. 

• W polskiej energetyce istnieją ogromne dysproporcje techniczne: jej struktu-
ra techniczna nie jest dostosowana do potrzeb funkcjonalnych i wymagań od-
biorców. Dotyczy to zarówno mocy wytwórczych i ich rozmieszczenia, jak
i sieci przesyłowych. Na przykład w 2010 r. 39% bloków energetycznych bę-
dzie miało ponad 40 lat.

• Polska energetyka przechodzi poważny kryzys ekonomiczny.
• Niedziałająca lub niepełna legislacja utrudnia funkcjonowanie sektora; wielu

rozwiązań nie dopracowano, a niektórych brak. 
• W sektorze energetycznym, szczególnie w jego części sieciowej, wciąż funk-

cjonuje „kultura monopolu”, a nawet urzędu.
• Przy dzisiejszym poziomie techniki potencjał energetyki odnawialnej jest zna-

czący. Jej udział może osiągnąć 46% zużycia energii pierwotnej dzisiaj (po-
tencjał techniczny), a potencjał rynkowy na rok 2020 szacuje się na bli-
sko 22%, z czego dzisiaj wykorzystujemy poniżej 1/5. 

• W sektorze transportu zmiany prowadzące do nadmiernej dominacji samo-
chodu nad innymi formami przemieszczania się prowadzą do znacznego
wzrostu zużycia paliw transportowych.

Na sytuację krajową nakładają się uwarunkowania zewnętrzne, a przede wszyst-
kim: proces globalizacji wraz z nasilającym się kryzysem finansowym oraz polityka
energetyczno-klimatyczna UE – to wszystko w warunkach braku rzeczywistej (a nie
deklaratywnej!) integracji europejskiej w sektorze energetycznym.

Zbudowanie zrównoważonej energetyki wymaga – poza uwzględnieniem stanu
obecnego i nowych uwarunkowań oraz konieczności zaspakajania potrzeb gospodar-
czych i społecznych – podporządkowania się kilku istotnym zasadom, które narzuca-
ją inny paradygmat rozwoju tego sektora. Są to: 
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54 Raport. Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga

naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski, Funda-

cja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, INFORSE, European Climate Foundation, Katowice 2009.



•Wysoka efektywność energetyczna stylu życia, czyli energooszczędne
zachowania społeczeństwa i podmiotów gospodarczych, w tym odpowiednie
dokonywanie zakupów nośników energii i produktów lub urządzeń zużywa-
jących energię (wymaga to wysokiej świadomości ekologicznej). 

•Wysoka efektywność końcowego użytkowania energii, czyli tworze-
nie warunków do stosowania rozwiązań (urządzeń) umożliwiających efektyw-
ne użytkowanie energii (a więc tworzenie zachęt do produkowania takich urzą-
dzeń i do ich kupowania, a także efektywnego użytkowania takich urządzeń). 

•Wysoka sprawność wytwarzania i przesyłania energii, czyli możli-
wie efektywne wykorzystywanie zasobów energetycznych (w tym koogenera-
cja) oraz odchodzenie od paliw kopalnych, nieodnawialnych, co oznacza za-
równo popieranie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu,
jak i dominację wykorzystywania surowców odnawialnych. Niezbędne jest
przybliżanie źródeł energii do jej użytkowników (upowszechnianie energety-
ki rozproszonej – tzw. małe systemy energetyczne) oraz wysoce efektywne
przesyłanie energii (minimalizacja strat). 

•Ponoszenie pełnych kosztów wytwarzania, dystrybucji i użytkowa-
nia energii oraz paliw, czyli uwzględnianie pełnych kosztów w cenach paliw,
wraz z tzw. kosztami zewnętrznymi związanymi z degradacją środowiska (np.
kosztami skutków zamian klimatycznych w postaci powodzi, susz, huraganów)
oraz niekorzystnym oddziaływaniem energetyki na ludzi i dobra materialne (np.:
kosztami leczenia, utraconej wydajności, stratami w rolnictwie i leśnictwie lub
powodowanymi przez uszkodzenie budynków, dróg, mostów, urządzeń). 

•Kształtowanie zrównoważonej mobilności, czyli podejmowanie dzia-
łań służących ograniczeniu zużycia energii przez transport. 

Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację oraz uwarunkowania rozwoju energetyki wy-
korzystującej poszczególne nośniki energii, można przeprowadzić uproszczoną jako-
ściową ocenę korzyści i możliwości wdrażania poszczególnych rodzajów elektroener-
getyki. W tabeli 5 porównano pięć nośników energii (w tym oszczędzanie jako „ne-
gawaty”55) z punktu widzenia 11 kryteriów, szacując w trzystopniowej skali wpływ
poszczególnych nośników energii na różne dziedziny życia.

Analizowane w perspektywie co najmniej 20 lat wnioski z porównania sugerują
następującą możliwość rozwoju polskiej elektroenergetyki:

•wzrost efektywności, który jest możliwy od zaraz (np. poprzez wprowa-
dzenie białych certyfikatów56), korzystnie wpływający na możliwość ochrony
klimatu i tworzenie miejsc pracy, wspierający przedsiębiorczość, i to przy ni-
skich kosztach inwestycyjnych i braku kosztów eksploatacyjnych, a także
przy poparciu społecznym;
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55 Termin ten określa zaoszczędzone jednostki mocy.
56 System Białych Certyfikatów służy do wspierania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną i realizuje

wskazania Dyrektywy 32/2006/WE o efektywności energetycznej.



•pobudzenie aktywności w zakresie wykorzystywania odnawial-
nych źródeł energii, możliwe już w ciągu dwóch lat, korzystne dla możli-
wości ochrony klimatu, tworzenia miejsc pracy i popierania przedsiębiorczo-
ści, przy niskich kosztach eksploatacyjnych i bardzo wysokim poparciu spo-
łecznym, choć przy wysokich kosztach inwestycyjnych;

• restytucja mocy (w ciągu kilku lat lub dłużej) w warunkach oparcia ener-
getyki na węglu kamiennym i gazie oraz bardzo dyskusyjnym rozwoju ener-
getyki opartej na węglu brunatnym (z powodu znacznej degradacji środowi-
ska oraz niechęci lokalnych społeczności do nowych odkrywek) i przy posia-
danym w tym zakresie doświadczeniu i wspieraniu własnych, krajowych firm,
a także przy wsparciu społeczności lokalnych, ale przy wysoce niekorzystnym
wpływie na klimat. 

Energetyka jądrowa (oprócz zagrożeń spowodowanych odpadami czy terrory-
zmem) ma tę wadę, że nie jest ekonomicznie uzasadniona do 2030 r., a ponadto
na pierwszą elektrownię trzeba by czekać aż 15-20 lat. Ten rodzaj energetyki gene-
ruje wysokie koszty inwestycyjne i okołoinwestycyjne, ogranicza finansowo rozwój in-
nych, mniej kosztownych przedsięwzięć, a także nie pobudza rozwoju krajowych firm,
nie tworzy miejsc pracy, nie jest akceptowany przez społeczności lokalne, ale korzyst-
nie wpływa na możliwości ochrony klimatu i wykazuje niskie koszty eksploatacyjne.

Prace prowadzone w Instytucie na rzecz Ekorozwoju nad Alternatywną polityką
energetyczną Polski do 2030 roku zostaną zakończone w połowie 2009 r. Zakończo-
ne one zostaną trzema publikacjami (raport techniczny, raport dla osób podejmują-
cych decyzje oraz broszura dla społeczeństwa), które będą ukazywać wyniki tych prac.
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Kryteria oceny Oszczędzanie Surowce
odnawialne

Węgiel Gaz Energia
jądrowa

1. Wpływ na możliwość ochrony klimatu dobry dobry słaby średni dobry
2. Doświadczenie we wdrażaniu średnie średnie dobre średnie słabe
3. Wpływ na tworzenie miejsc pracy dobry dobry średni średni słaby
4. Wpływ na wspieranie rozwoju własnych,

krajowych firm
dobry dobry dobry średni słaby

5. Wpływ na obniżenie kosztów inwestycyjnych dobry średni/słaby średni dobry słaby
6. Wpływ na obniżenie kosztów eksploatacyjnych dobry dobry/średni średni słabe dobry
7. Wpływ na atrakcyjność inwestowania dobry dobry średni średni słaby
8. Wpływ na bezpieczeństwo energetyczne dobry dobry dobry słaby średni
9. Wpływ na czas uzyskania znaczących efektów dobry dobry średni dobry słaby
10. Wpływ na przyzwolenie społeczne, lokalne dobry średni średni dobry słaby
11. Przygotowanie podstawy prawno-instytucjonalnej średnie średnie dobre dobre/średnie słabe

Ocena syntetyczna* 31 28 25 23,5 16

Tabela 5. Ocena jakościowa poszczególnych nośników energii elektrycznej

z punktu widzenia ich wdrażania

* Wpływ dobry – 3 punkty; średni – 2 punkty; słaby – 1 punkt.



9. NATURA 2000 NOWYM WYZWANIEM
DLA TURYSTYKI 

Jolanta Kamieniecka57

U podstaw tekstu „Natura 2000 a turystyka” leży przesłanie: Europejska sieć ob-
szarów Natura 200058 nie wszędzie na pewno jest, ale w wielu miejscach może
być szansą rozwoju i promocji turystyki w Polsce. Kolejną szansą, a nie barierą
– jak sądzi wielu.

Jest szansą chociażby dlatego, że turystyka przyjazna środowisku (nie zagłębiajmy się
w definicje) staje się po prostu modna. Świadczy o tym wzrost poziomu świadomości
ekologicznej społeczności turystycznej świata. Może w stosunku do potrzeb przyrody
i oczekiwań ekologów poziom ten podnosi się zbyt wolno, ale czyni to systematycznie.

Filozofowie mówią, że ogólnoświatowa zmiana w mentalności współczesnego
człowieka polegająca na „powrocie do Natury” to fenomen końca XX w.59

Badania rynku wykazują wzrost poziomu świadomości ekologicznej turystów,
głównie tych z krajów wysoko rozwiniętych60. 

Dla ruchu ekologicznego to po prostu filozofia życia, która wyznacza człowieko-
wi rolę opiekuna świata, odpowiedzialnego za los obecnych i przyszłych pokoleń,
za życie na Ziemi. 

GGłłooss „„eekkoollooggóóww””
Na działania na rzecz ochrony środowiska składają się liczne, od wielu lat podej-

mowane i realizowane inicjatywy adresowane do turystyki. Podejmuje je wiele orga-
nizacji pozarządowych, szczególnie działających na poziomie lokalnym, w regionach
cennych przyrodniczo. Wspólną cechą tych organizacji jest przekonanie o konieczno-
ści budowania pozytywnych relacji między branżą turystyczną a ochroną przyrody.

W pracach Instytutu na rzecz Ekorozwoju, prowadzonych na poziomie rozwiązań
systemowych, stawiane jest pytanie: Co „ekolog” powinien wiedzieć o specyfice bizne-
su turystycznego, a co organizator turystyki – „sprzedający” walory przyrodnicze
– o ich wartości wiedzieć musi? Poszukiwania odpowiedzi na to pytanie i próby jej
udzielenia wspomagały tworzenie „programu ekologizacji turystyki”; postulowano

85

BAROMETR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU...

57 Geograf, specjalista do spraw turystyki i strategii rozwoju regionalnego w Instytucie na rzecz Ekorozwoju.
58 Europejska sieć ekologiczna specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 jest wprowadzana we wszystkich krajach

Unii Europejskiej i obejmuje obszary najistotniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków

roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla zachowania wartości przyrodniczych Euro-

py. Obszary kwalifikowane do sieci wyznaczane są wyłącznie na podstawie jednolitych kryteriów naukowych za-

pisanych w Dyrektywie Rady z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w Europie.
59 Skolimowski H., Waloszczyk K., Wykłady z ekofilozofii: Miejscem człowieka jest Ziemia. Wydawnictwo Zielo-

ne Brygady, Kraków 2000.
60 Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. PWE, Warszawa 2001.



nawet potrzebę sformułowania polityki ekologicznej gospodarki turystycznej, nawią-
zując do Polityki ekologicznej państwa61.

Problematykę turystyki w świetle zasad zrównoważonego rozwoju traktuje się ja-
ko przełożenie istoty pojęcia turystyki zrównoważonej do praktyki funkcjonowania re-
gionów, produktów i przedsiębiorstw turystycznych oraz kształtowania ekokadr dla
potrzeb turystyki. Jedną z najbardziej wspierających turystykę prac InE było promo-
wanie koncepcji zielonych miejsc pracy. Dużym wyzwaniem jest upowszechnianie
wiedzy o nowym systemie ochrony przyrody w Polsce i naświetlanie problemów ro-
dzących się na styku celów powoływania do życia obszarów Natura 2000 z ich go-
spodarczym użytkowaniem, szczególnie przez turystykę. Inicjatywa ta jest realizowa-
na poprzez portal „Natura 2000 a turystyka”62 od 2005 r. i będzie rozwijana w ra-
mach nowego projektu InE „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju”63. 

NNaattuurraa 22000000 –– sszzaannssaa cczzyy bbaarriieerraa?? 
Ustanowienie w Polsce sieci europejskich obszarów chronionych Natura 2000

jest następstwem naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Nowa forma ochrony
przyrody, chroniąca cenne gatunki i siedliska, często zajmuje tereny atrakcyjne tury-
stycznie. Wymogi ochronne takich obszarów stają się nowym wyzwaniem dla działa-
jących w ich zasięgu organizatorów turystyki.

Dlaczego aż wyzwaniem? Bo niewiele jest w terenie osób znających ideę progra-
mu Natura 2000. Panuje raczej powszechne przekonanie, że pod ochroną znajdą się
nowe wielkie obszary – na podobieństwo parków krajobrazowych, lub że ta nowa for-
ma ochrony to nowe rezerwaty, do których turystom wstęp będzie wzbroniony – jak
do rezerwatów o najściślejszym reżimie ochronnym. Takie reakcje przynosi brak do-
brej znajomości istoty ochrony w ramach sieci Natura 2000 najcenniejszych w Pol-
sce siedlisk i gatunków (w tym w sposób odrębny ptaków). By się to zmieniło, po-
trzebna jest szersza wiedza i doświadczenie, jak to miało miejsce w innych krajach.
W starych krajach UE, pomimo starannie przygotowanej akcji informacyjnej, pierw-
sze reakcje samorządów były na ogół negatywne i to dokładnie z tych samych co u nas
powodów. Sytuacja zmieniła się, gdy przyszły pierwsze, wymierne korzyści z położe-
nia gmin w ostojach: znaczące dopłaty dla rolników, dofinansowanie inwestycji infra-
strukturalnych, wzrost ruchu turystycznego i swojego rodzaju nobilitacja regionu. Dziś
we Francji niektóre gminy z własnej inicjatywy starają się o powiększenie ostoi, prze-
ciwko którym początkowo protestowały. Żeby być w zgodzie z rzeczywistością, trze-
ba przyznać, że zdarzają się również sytuacje odwrotne”64. 
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61 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Minister Środowiska, Warszawa 2008.
62 http://www.natura2000.org.pl
63 Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2009 r.; jest realizowany dzięki dotacji NFOŚiGW. W jego ramach aktualizo-

wane i poszerzane będą treści portalu oraz odbędą się szkolenia branży turystycznej i konkurs dla uczniów gim-

nazjów na promocję turystyczną wybranego obszaru Natura 2000.
64 Madejski A., Wypowiedź na konferencji z samorządami lokalnymi. Warszawa 2007.



Branża turystyczna winna więc zauważyć, że ochrona przyrody na obszarach Na-
tura 2000 obejmuje bogactwo przyrodnicze krajów UE, że jest wyrazem ekopolityki
Wspólnoty, a przyjęte cele tej koncepcji i metody są nakierowane na ważne w skali
Europy gatunki i siedliska, którym trzeba zapewnić warunki przetrwania. Przeciw-
działanie ubożeniu różnorodności biologicznej na kontynencie europejskim jest jed-
nym ze strategicznych celów UE65.

Warto jednak wiedzieć, że w UE ochrona różnorodności biologicznej jest celem
nadrzędnym w stosunku do innych celów i zadań, np. gospodarczych. Turystyka mu-
si uznać tę nadrzędność, podobnie jak i inne branże gospodarki.

TTuurryyssttyycczznnee uużżyyttkkoowwaanniiee oobbsszzaarróóww NNaattuurraa 22000000 aa wwyymmooggii iicchh oocchhrroonnyy 
Turystyczne wykorzystanie walorów obszarów chronionych zawsze wiąże się ze

spełnieniem dodatkowych warunków, co często jest niełatwe i niechętnie widziane.
Podobnie jest w odniesieniu do obszarów Natura 2000: od przedsiębiorstw tury-
stycznych wymaga się dostosowania działalności do wymogów prawidłowego postę-
powania według ogólnoeuropejskich zasad odnoszących się do tej sieci.

Zasadą podstawową, czyli traktowaną jako konieczna, jest niepodejmowanie
działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz sie-
dlisk gatunków roślin i zwierząt, a także wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których
ochrony wyznaczono dany obszar.

W dokumencie Plan działań do Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej
UE sformułowano bezpośrednie oczekiwania w stosunku do sektora turystycznego.
Zapisano, że jednym z efektów realizacji celów Planu (celu A.4.4) będą:

Znaczące postępy w perspektywie do 2010 r. i dalej – do 2013 r. w zakresie pro-
mocji turystyki, która jest zrównoważona ekologicznie, a szczególnie by:

• „Wytyczne w sprawie zrównoważonej turystyki” przygotowane w ramach
wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej66 były w odpowiedni spo-
sób zaadaptowane i wdrażane przez wszystkich kluczowych interesariuszy
sektora turystycznego,

• promowane były i wykorzystywane dobre przykłady działań z zakresu zrów-
noważonej turystyki.

Teoria i praktyka nakazują, by do wrażliwości chronionych siedlisk i gatunków
oraz zasad koniecznych do ich ochrony dostosować intensywność ruchu turystyczne-
go, terminy penetracji turystycznej, lokalizację urządzeń turystycznych, rodzaj im-
prez. To wymaga kształcenia fachowców – interpretatorów przyrody zdolnych
do tworzenia nowych produktów turystycznych lub wzbogacania produktów starych
o nowe treści, jakich dostarcza poznawanie osobliwości obszarów Natura 2000. 
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65 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Unii Europejskiej „Zrównoważona Europa dla lepszego świata”. UE,

Göteborg, czerwiec 2001 [oryg. Communication from the Commission A Sustainable Europe for the Better World:

A European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels, 15.5.2001; COM (2001) 264 final]. 
66 CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development. Montreal 2004.



Unikanie potencjalnych zagrożeń i konfliktów wymaga od organizatorów turysty-
ki i turystów zdobywania wiedzy o sieci Natura 2000 oraz o uwarunkowaniach roz-
woju na obszarach Natura 2000, a także o potencjalnych zagrożeniach. Należy nie-
zwłocznie przystąpić do szkoleń w zakresie tworzenia proekologicznych produktów
w regionach powiązanych z obszarami Natury 2000, upowszechniać wiedzę o Na-
turze 2000 i o tym, jak można ją w turystyce wykorzystać – bez wstydu, bo jest to dla
wielu osób nowa problematyka. Potrzebna jest jednak do tego specjalistyczna infor-
macja o Naturze 2000, opracowana dla branży i klientów turystyki.

W regionach, w których istnieją obszary Natura 2000 potrzebna jest natomiast
integracja polityk turystycznej i ochrony środowiska. Taka integracja może przeja-
wiać się we wspomaganiu przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na poziomie
lokalnym, gdy ich działania odnoszą się do obszarów Natura 2000. 

NNaattuurraa 22000000 –– nnoowwaa mmaarrkkaa eekkoottuurryyssttyycczznnaa
Aby hasło „Natura 2000” nie było sloganem, a stanowiło rzetelnie wypracowa-

ną markę67, potrzebne jest nawiązanie współpracy samorządów terytorialnych i gos-
podarczych z bogatymi w doświadczenie i kompetencje parkami narodowymi i kraj-
obrazowymi oraz pozarządowymi organizacjami ekologicznymi krajowymi i zagra-
nicznymi, współpracy dotyczącej praktycznej edukacji w dziedzinie zasad gospodaro-
wania w obszarach Natura 2000. Nauki, wymiany poglądów i doświadczeń, gorą-
cych dyskusji i debat nigdy nie jest za wiele. 

Ale czy da się udowodnić tezę, że obszary Natura 2000 są ekskluzywnym walo-
rem turystycznym? Jeśli tak, to:

1) będą nową szansą na nie tylko ilościowe, ale i jakościowe wzbogacanie pro-
duktów turystycznych; 

2) stanowiąc w przyszłości ok. 20% powierzchni kraju, mogą z powodzeniem
stać się nową marką polskiej turystyki przyjaznej środowisku, 

3) objęte nie tylko ochroną, ale i promocją turystyczną, wzmocnią zrównoważo-
ny rozwój regionów cennych przyrodniczo i – co zwykle idzie w parze
– atrakcyjnych turystycznie.

Argumentów za słusznością powyższych tez dostarcza obserwacja.
Ad 1. Wcześniej często tylko deklaratywny, pozytywny stosunek do ochrony środowiska

i zrównoważonego rozwoju jest wypierany przez coraz więcej działań branży tury-
stycznej faktycznie ukierunkowanych na minimalizowanie źródeł zagrożeń ze strony
gospodarki turystycznej (m.in. na prawidłową gospodarkę odpadami, oszczędzanie
energii, organizację zintegrowanych systemów transportu w centrach rozrządowych
ruchu turystycznego, opracowywanie i organizowanie ofert ekoturystycznych).
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67 Najczęściej spotykana definicja marki mówi o tym, że marka to nazwa, termin, symbol, wzór (lub ich kombina-

cja), stworzone w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji (PART:

http://part.com.pl/web/content/view/3/26/).



Ad 2. Udziału obszarów Natura 2000 w powierzchni regionów o wysokich walo-
rach wypoczynkowych i krajoznawczych jeszcze chyba nikt nie policzył, ale wia-
domo, że docelowo będzie on większy niż obecny udział obszarów prawnie chro-
nionej przyrody w ogólnej powierzchni kraju. 

Ad 3. Od kilku już lat promocja produktów turystycznych, poprzez ich ścisły zwią-
zek z pięknym i czystym środowiskiem, zmienia się w formie i treści; na targach
turystycznych, w zasadach kategoryzacji, na używanych materiałach i urządze-
niach pojawiają się certyfikaty i etykiety świadczące o tym, że produkty czy obiek-
ty turystyczne są przyjazne środowisku.
Klimat sprzyjający wzmocnieniu wymienionych kierunków działań budują w Pol-

sce także dokumenty polityczne. Dwa, które najbardziej kierunkowo ujmują stosunek
turystyki do środowiska przyrodniczego, to:
DDookkuummeenntt kkrraajjoowwyy

Dokument rządowy przyjęty 26 września 2008 r. przez Radę Ministrów na wnio-
sek Ministra Sportu i Turystyki „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”, w któ-
rego wstępie stwierdza się: Dokument zwraca uwagę nie tylko na wewnętrzną spój-
ność podejmowanych działań, ale także na efekt synergii pomiędzy turystyką a środo-
wiskiem przyrodniczym, kulturą, rozwojem społecznym,...
DDookkuummeenntt UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj

Komunikat Komisji Europejskiej z 19 października 2007 r. „Agenda dla zrów-
noważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”68, w którego wstępie zapisano:
Agenda stanowi dalszy wkład we wdrażanie nowej strategii lizbońskiej na rzecz wzro-
stu gospodarczego i zatrudnienia oraz nowej strategii zrównoważonego rozwoju.
W pierwszym punkcie Agendy stwierdza się: Stworzenie właściwej równowagi po-
między korzyściami dla turystów, potrzebami środowiska naturalnego i kulturowego
oraz rozwojem i konkurencyjnością ośrodków turystycznych i przedsiębiorstw wymaga
zintegrowanej i całościowej koncepcji politycznej, w ramach której wszystkie zaintere-
sowane podmioty dążą do realizacji jednakowych celów.

Najbardziej aktualnym przedsięwzięciem, o którym można powiedzieć, że tworzy do-
bry klimat dla praktyki wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju poprzez turystykę,
jest EDEN – Międzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje69, zapo-
czątkowany przez Komisję Europejską w 2006 r. W konkursie mogą wziąć udział
wszystkie kraje członkowskie. Tegoroczna edycja jest poświęcona obszarom chronionym,
w tym obszarom należącym do sieci Natura 2000, jest więc powiązana z różnorodnymi
formami ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W Polsce konkurs właśnie trwa.
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68 Komunikat Komisji Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej. Bruksela, 19.10.2007.

KOM (2007) 621 wersja ostateczna [oryg. Agenda for a sustainable and competitive European Tourism]. Do-

stępna na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/documentation/communica-

tions/commission_communication_2007/index_en.htm
69 Zgodnie z oficjalną informacją o konkursie EDEN, destynacja turystyczna to obszar atrakcyjny dla odwiedzają-

cych, obejmujący zakwaterowanie, atrakcje turystyczne i usługi wspomagające. Może być określona za pomocą

granic fizycznych, tematycznych lub administracyjnych i obejmować grupę charakterystycznych wyobrażeń i jako-

ści, które dają jej tożsamość/rozpoznawalność marki.



10. KLASTER JAKO ROZWIĄZANIE
WSPIERAJĄCE TWORZENIE
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU
MIEJSC PRACY

Jacek Jakubiec70

Inicjatywa pod hasłem „KLASTER KARKONOSKI” z jej pełną nazwą: „ŚLĄSKIE ELIZJUM

– KRAINA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” to jeszcze nie projekt, a tylko zarys pewnej kon-

cepcji, planowany eksperyment, którego założenia zasługują na omówienie. W czasie pisania tego tekstu

(wiosna 2009) inicjatywa jest nadal dyskutowana. Z pewnością warto będzie obserwować dalsze jej losy. 

KKiillkkaa rreefflleekkssjjii oo zziieelloonnyycchh mmiieejjssccaacchh pprraaccyy
Przyjazne dla środowiska, czyli tzw. zielone miejsca pracy, to w dziejach ludzkiej

cywilizacji nic nowego. Historia Homo sapiens, a dokładniej homo faber, zatoczyła
krąg. Nasi praprzodkowie byli „ekologami” we wszystkim, co czynili, chociaż nie
w imię jakichś idei, ale po prostu dlatego, że inaczej niż w zgodzie z Naturą żyć
i przetrwać nie mogli. Ich codzienną aktywność przez wiele tysiącleci umożliwiały me-
tody, techniki, rozwiązania materiałowe, z czasem też narzędzia, które dziś śmiało
można nazwać „zielonymi”. 

Przejawy erozji tej cudownej, bo naturalnej racjonalności pojawiły się stosunkowo
niedawno i coraz wyraźniej dawały o sobie znać, aż do wystąpienia katastrofalnych
skutków w skali globalnej. „Myślący” ponoć gatunek ludzki zaczął je dostrzegać, z co-
raz większą zgrozą, dopiero w połowie minionego wieku. Raporty Klubu Rzymskiego,
Apel Sztokholmski, kolejne Szczyty Ziemi, konferencje ONZ, ruchy ekologiczne,
Greenpeace, WWF, alterglobalizm itd. dowodzą, że cywilizacja uaktywniła „bariery
immunologiczne”, niezbędne dla ratowania się przed najgorszym. Dziś ludzkość jest
skazana, i to nieodwołalnie, na coraz bardziej radykalną „ekologizację” swego funkcjo-
nowania na Ziemi. Dotyczy to zwłaszcza wszelkiej aktywności produkcyjnej czy usłu-
gowej. Powrót do zielonych miejsc pracy jest zatem koniecznością. Jego początki już wi-
dać: dowodzą tego m.in. sygnały dochodzące z USA – kraju, który w globalnej, eko-
logicznej destrukcji ma szczególnie duży udział. W programie walki z kryzysem prezy-
dent Barrack Obama wyraźnie zapowiada preferencje dla proekologicznych segmentów
produkcji oraz tworzenie właśnie w nich, na wielką skalę, nowych miejsc pracy. 

Polski dorobek w tej dziedzinie jest ciągle nader skromny, wręcz śladowy. Przy-
czyny tego stanu rzeczy są złożone, ale z pewnością można do nich zaliczyć brak wy-
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70 Architekt, społeczny kustosz Dworu Czarne. Od 1990 r. prezes Zarządu Fundacji Kultury Ekologicznej (FKE)

w Jeleniej Górze; członek Ashoki – światowej organizacji zrzeszającej osoby określane jako „innowatorzy pro pu-

blico bono”.



próbowanych wzorców kompleksowego działania i praktycznych narzędzi skuteczne-
go wdrażania ekorozwoju71. 

Dojrzewająca w Jeleniej Górze inicjatywa oparta na formule klastra może zaowo-
cować powstaniem pionierskiego laboratorium ekorozwoju i wzbogacić lokalny rynek
pracy o wyraźnie proekologiczne oferty, tworząc zielone miejsca pracy.

OO ffoorrmmuullee kkllaassttrróóww 
Formuła klastrów robi dziś w świecie karierę. O naukowych teoriach klastrów

można zapewne długo dyskutować, ale to, co – w rozumieniu autora – jest istotne dla
praktyki, można ująć następująco: 

Klaster rodzi się wówczas, gdy ileś niezależnych podmiotów z różnych sektorów
czy branż, mających niekiedy bardzo odmienne zadania i interesy, uznaje (mniej czy
bardziej formalnie), że osiągnięcie jakiegoś szczególnego celu, który warto uznać
za ważny i wspólny, wymaga porozumienia i śmielszych, skuteczniejszych (bo „dru-
żynowych”) działań. Klastry są na ogół związane ze sferą produkcji, ale są i inne
przykłady: słynna Krzemowa Dolina powstała na styku biznesu i myśli naukowej.
W inicjatywach „klastrowych” cenny może być także udział administracji lokalnej
i państwowej, sektora obywatelskiego, mediów… 

Udział w strukturze klastrowej oznacza zgodę na wejście do zbiorowej gry, w któ-
rej interes własny „graczy” (obojętne, czy motywowanych komercyjnie, czy np. ide-
owo) zyskuje dodatkowe szanse urzeczywistnienia. Sytuację „graczy” w dobrze po-
myślanym klastrze trafnie określa angielskie określenie win-win; w takiej grze każdy
jej uczestnik staje się zwycięzcą. 

GGeenneezzaa iinniiccjjaattyywwyy jjeelleenniiooggóórrsskkiieejj 
Nie jest przypadkiem, że ten eksperyment jest związany z Jelenią Górą. 
Kto pamięta to miasto z powojennych dziesięcioleci, zrozumie, dlaczego. Leżący

u stóp Karkonoszy obszar, zwany niegdyś Śląskim Elizjum i znany z funkcji turystycz-
nych i uzdrowiskowych, tworzący rekreacyjne zaplecze bogatego Berlina, w wyniku
stalinowskiego planu 6-letniego i tzw. socjalistycznej gospodarki planowej doświadczył
bezprecedensowych, niszczycielskich działań. Gdy w 1983 r. Polska Akademia Na-
uk przedłożyła władzom PRL raport o stanie środowiska w kraju, Kotlina Jeleniogór-
ska figurowała w nim na liście 27 obszarów największego ekologicznego zagrożenia. 

Nieco wcześniej, gdy pod osłoną Solidarności rodził się obywatelski ruch ekolo-
giczny, głośno było o dwóch miastach: Krakowie z hutą Skawina oraz Jeleniej Gó-
rze z jej Celwiskozą. Stan nastrojów społecznych był taki, że bardzo szybko powsta-
ło tu koło Polskiego Klubu Ekologicznego, którego aktywność umożliwiła przygoto-
wanie wielkiej kampanii o zamknięcie kombinatu-truciciela. Zaplanowaną na 17
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71 Termin „ekorozwój” używany jest zamiennie z terminem „rozwój zrównoważony”, który w Polsce jest terminem

usankcjonowanym prawnie.



grudnia 1981 r. kulminację tej akcji uniemożliwiło wprowadzenie 13 grudnia stanu
wojennego. Klub mógł wznowić działalność dopiero pod koniec lat 80-tych, ale mo-
bilizacja społeczna przetrwała. Gdy rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją o za-
mknięcie Celwiskozy, w ciągu kilku dni zebrano ich ponad 12 000. Krótko potem
decyzją rządu premiera Mieczysława Rakowskiego doszło do precedensowego w ska-
li kraju zamknięcia dużego zakładu z przyczyn ekologicznych. 

„Ekologiczny ferment” trwał i rozwijał się w różnych formach. Mocnym oparciem
dla „zielonych idei” był jeleniogórski wydział Akademii Ekonomicznej z Wrocławia,
z niezwykle zaangażowanym małżeństwem naukowców – Grażyną i Tadeuszem Bo-
rysami. Ekologiczne idee obecne były w działaniach jeleniogórskiego Teatru im. Cy-
priana Kamila Norwida, kierowanego wówczas przez Alinę Obidniak, późniejszą
organizatorkę popularnych „biesiad ekologicznych” z udziałem m.in. takich postaci
jak Profesor Henryk Skolimowski. Działania te z dużym zaangażowaniem wspierał
tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie” z jego redaktorem naczelnym – Januszem Rozla-
łem. Szczególnie ważne wydarzenie nastąpiło 18 listopada 1988 r. W tym dniu,
w zabytkowym Dworze Czarne (uratowanym wcześniej od zagłady dzięki inicjatywie
koła PKE) zorganizowała się w Jeleniej Górze grupa założycielska Ośrodka Kultu-
ry Ekologicznej „EKO”. W tym okresie nie rozwijał się jeszcze sektor III w dzisiej-
szym rozumieniu (jako szerokie spektrum organizacji pozarządowych), zatem dla
nadania inicjatywie kształtu organizacyjnego posłużono się kodeksem handlowym.
Ponad 90 osób fizycznych i prawnych (zwanych wówczas jednostkami gospodarki
uspołecznionej) podpisało wymowną w swej treści deklarację ideową, tworząc spółkę
z o.o. o nazwie Ośrodek Kultury Ekologicznej „EKO”. I tak powstało kilka pierw-
szych… zielonych miejsc pracy. Spółka O.K.E. „EKO”, startująca z kapitałem 7,5
mln zł, w ciągu dwóch lat doszła do obrotów przekraczających 300 mln zł; wykony-
wała różne usługi, kontynuowała remont Dworu Czarne, a po przełomie politycz-
nym, gdy tylko stało się możliwe tworzenie organizacji pozarządowych, 1 sierp-
nia 1990 r. powołała do życia Fundację Kultury Ekologicznej. 

Ponad 20 lat, jakie minęły od założenia „EKO”, to czas kolejnych zakrętów
dziejowych, przyspieszonych i wielorakich przemian dokonujących się w naszym
kraju. Ewolucję przechodzi też jeleniogórski ruch ekologiczny. Odnosi sukcesy, po-
nosi porażki, a jego cennymi atutami są pluralizm i trwanie – choć w zmieniających
się formach – „ekologicznego fermentu”. Sprzyja to kreatywności i pojawianiu się
coraz to nowych, cennych inicjatyw, np. zawiązania się międzysektorowego poro-
zumienia „Partnerstwo dla regionu karkonoskiego”, którego produktem są „Tezy
Karkonoskie”, wypracowane w toku publicznych debat, prowadzonych zresztą na-
dal na forum samorządów z terenu Kotliny Jeleniogórskiej. Dokument ten nie tyl-
ko opisuje wielorakie walory Kotliny i diagnozuje różne aspekty jej obecnego sta-
nu, ale też formułuje strategiczną wizję i zasady dalszego rozwoju, wskazując kon-
kretne działania w wielu dziedzinach. 
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KKllaasstteerr KKaarrkkoonnoosskkii:: ŚŚlląąsskkiiee EElliizzjjuumm –– KKrraaiinnaa ZZrróówwnnoowwaażżoonneeggoo RRoozzwwoojjuu
Pomysł narodził się w 2007 r. podczas spotkań obywatelskiego EKO-FORUM

w Dworze Czarne. Jego źródłem był niedosyt związany z „Tezami Karkonoskimi”.
Mówiono: Mamy oto atrakcyjną wizję, ale co robić, by „Tezy” nie stały się kolejnym
ekspercko-obywatelskim elaboratem, jakich sporo zalega różne szuflady i regały, by
nie była to kolejna, przysłowiowa „para w gwizdek”? 

Zaczęły się rozmowy o metodach, które pozwoliłyby przygotować, a następnie
przeprowadzić proces urzeczywistnienia tej wizji. Pomocne okazały się doświadcze-
nia czeskie. W czeskiej części Euroregionu Nysa do podobnych celów, dotyczących
głównie odnowy wsi, projektuje się klaster międzysektorowy. Właśnie owa między-
sektorowość wydała się szczególnie interesująca. Opracowany przez FKE model
Klastra Karkonoskiego jest ciągle tylko materiałem do dyskusji, ale już dziś moż-
na powiedzieć, że był prezentowany w różnych gremiach i nie został w istotny spo-
sób zakwestionowany. Przeciwnie, jako pomysł na „narzędzie” mające służyć prak-
tycznemu, sukcesywnemu urzeczywistnianiu strategii „Tez Karkonoskich”, spotyka
się z żywym zainteresowaniem, zyskując coraz szerszy krąg sojuszników. 

Załączony na następnej stronie diagram (ryc. 6) prezentuje ogólny, uproszczony
model tego klastra. Przedstawia on (od góry):

1. Główne wyzwania sformułowane jako trzy bloki kluczowych zadań. 
2. Hasło-cel (Śląskie Elizjum – Kraina Zrównoważonego Rozwoju) symboli-

zujące rezultat konkretyzacji głównych wyzwań i wskazujące instrument osią-
gnięcia tego celu – klaster. 

3. Trzy główne filary klastra, na których winno się oprzeć jego funkcjonowanie: 
• centrum mózgów (ze sztabem dowodzenia), 
• bazę inwestorów i
• bazę finansowo-bankową.

4. Najważniejsze pola aktywności różnych podmiotów na rzecz realizacji hasła-
-celu; w ramach tych pól działać będą firmy, instytucje, organizacje itd., któ-
re zadeklarują swój udział w realizacji tej inicjatywy (grube strzałki skierowa-
ne w lewo i w prawo sygnalizują otwartość systemu). 

5. Społeczny kontekst inicjatywy (obrazują go strzałki na dole schematu skie-
rowane ku górze) to podkreślenie, że Klaster Karkonoski jest emanacją ini-
cjatyw obywatelskich i że winien stale funkcjonować „przy otwartej kurtynie”.

6. „Konwent polityków”, czyli grono pozyskanych dla tego eksperymentu de-
cydentów z sektora samorządowego, radnych Sejmiku Dolnośląskiego, po-
słów, senatorów i eurodeputowanych.

W wersji pełnej diagram wypełnia bardziej szczegółowa treść:
1. Rozwinięto w niej proponowaną wstępnie strukturę trzech głównych „fila-

rów” klastra (uwzględniając organizacje i instytucje partnerskie oraz podmio-
ty uczestniczące w eksperymencie na różnych zasadach). 
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2. W 11 obszarach problemowych wskazano orientacyjne zakresy zadań najważ-
niejszych dla realizacji celu głównego (ekorozwoju Kotliny Jeleniogórskiej).

3. Wskazano kluczowe założenie koncepcji: każdy z obszarów problemowych
winien mieć instytucjonalnego lidera, czyli podmiot, który – oprócz prowa-
dzenia własnej działalności – ma pod opieką konkretny segment zadań kla-
stra odpowiadający jego profilowi, możliwościom kadrowym, logistycznym
itd. Podmiot ten ma nie tyle przyzwolenie, co wręcz mandat pozostałych
partnerów do aktywnego koordynowania działań w danej dziedzinie lub ich
realizowania. Oznacza to konkretne prawa i obowiązki, wymaga stosownych
uregulowań w regulaminie Klastra Karkonoskiego. 

Temat zielonych miejsc pracy jest wprawdzie wymieniony w obszarze 6, ale szans
na ich tworzenie można upatrywać w zasadzie we wszystkich 11 obszarach aktywno-
ści klastra. W modelu klastra zblokowano obszary zadaniowe o pokrewnym lub zbli-
żonym charakterze. 

Przedstawiona w tabeli 6 (str. 96-97) struktura tematyczna i zadaniowa wyni-
ka z aktualnych potrzeb i realiów konkretnego obszaru – Kotliny Jeleniogórskiej.
Struktura uwzględnia obecnie istniejące, a niekiedy już realizowane inicjatywy oraz
możliwości. 

W większości tych i podobnych działań jest kwestią lokalnej woli politycznej lub
wręcz zwykłej dobrej woli i pewnej otwartości w myśleniu, aby uaktywnianie poten-
cjału ludzkiej kreatywności i wykształcenie nawyku działania pro publico bono mogło
się przełożyć na pożądane zmiany. 

Z wielu względów obszar Kotliny Jeleniogórskiej szczególnie nadaje się do takie-
go pilotażowego eksperymentu. 
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Poz. Obszary zagregowanej
aktywności

Zadania, działania 

1

Doradztwo
i zarządzanie
projektami
inwestycyjnymi

• Planowanie przestrzenne, studia przedprojektowe, studia wykonalności, biz-
nesplany, aplikacje grantowe, projekty inwestycji, projekty eksploatacyjne 

• pilotaż projektów innowacyjnych oraz  wdrożeniowych
• zarządzanie projektami wspieranymi ze środków unijnych

(wraz z ich rozliczeniami)
• doradztwo w  wymienionych dziedzinach

2
Edukacja regionalna
i powszechna edukacja
dla ekorozwoju

• pozaszkolna i szkolna edukacja ekologiczna, w tym w zakresie ochrony
przyrody

• pozaszkolna i szkolna edukacja kulturalna, w tym zwłaszcza na rzecz ochrony
zabytków, pielęgnacji tradycji, dóbr kultury materialnej oraz niematerialnej

• działalność popularyzatorska  poprzez media i aktywny internet
• integrowanie społeczności lokalnych
• popularyzowanie „Tez Karkonoskich” oraz stały lobbing na rzecz

ich sukcesywnej realizacji 

3

Edukacja zawodowa
w zakresie
deficytowych
specjalności
budowlanych

• nauka zawodu, głównie tradycyjnych rzemiosł budowlanych
• kursy w zakresie rzadkich i ginących rzemiosł i tzw. zawodów

„okołozabytkowych”
• kursy i seminaria w zakresie ekologii budowlanej, w tym budownictwa

energooszczędnego – m.in. w formule „domu pasywnego”
• warsztaty, giełdy, pokazy nowych, proekologicznych technik

i metod budowania

4

Edukacja zawodowa
w zakresie sztuki
ogrodniczej
i pielęgnacji
krajobrazu

• nauka zawodu ogrodnika terenów zielonych
• doskonalenie zawodowe w sztuce ogrodniczej
• kursy teoretyczne oraz praktyczne: arborystyka i chirurgia drzew, renatury-

zacja cieków wodnych, zakładanie biotopów, budowa stawów kąpielowych
• rekultywacja miejsc ekologicznie zdegradowanych
• mała architektura; pielęgnacja dawnych i nowych cmentarzy

5

Rozwój potencjału
wykonawstwa
budowlanego,
konserwatorskiego itd.

• preferencje kredytowe dla tworzenia firm ogólnobudowlanych i specjalisty-
cznych, zwłaszcza w zakresie tzw. rzemiosł okołozabytkowych

• wsparcie dla gospodarczych inicjatyw służących doskonaleniu kadr
konserwatorskich

• pielęgnowanie tradycji regionu w rzemiosłach artystycznych
• aktywne wsparcie „urynkowienia” jego wytworów

6

Aktywizacja
bezrobotnych; pomoc
dla osób
zmieniających zawody;
zielone miejsca pracy

• inkubator przedsiębiorczości rzemieślniczej
• system wsparcia „pomostowego”
• biura karier
• aktywne pośrednictwo pracy
• organizacja transgranicznej wymiany praktyk
• społeczne spółdzielnie pracy
• planowanie frontu robót publicznych
• organizacja oraz wykonawstwo robót w ramach prac interwencyjnych 

7

Ochrona, odnowa
i rozwój obszarów
wiejskich; rolnictwo
ekologiczne

• ekologizacja rolnictwa i produkcji żywności
• rozwój lokalnych form rynku rolnego
• ochrona i odnowa wiejskiego krajobrazu kulturowego
• pielęgnowanie lokalnych tradycji, reaktywowanie różnych form dawnego

rękodzielnictwa
• rozwój lokalnej przedsiębiorczości (także form spółdzielczych)

Tabela 6. Struktura tematyczna i zadaniowa Klastra Karkonoskiego
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Poz. Obszary zagregowanej
aktywności

Zadania, działania 

8
Uzdrowiska i turystyka
zgodna z wymogami
odporności środowiska

• racjonalne wykorzystanie zasobów uzdrowiskowych oraz „renesans”
wielowiekowej tradycji kurortu cieplickiego

• agroturystyka oraz eko-agroturystyka
• szlaki turystyki konnej
• powiązanie ze szlakami pielgrzymkowymi
• turystyka specjalna (zabytki, kultura, sztuka, przyroda)
• sport: jeleniogórskie zagłębie zdrowia
• baza i sieć turystyki rowerowej

9

Lokalne systemy
energetyczne oparte
na źródłach
odnawialnych

• poznanie możliwości pozyskania i wykorzystania energii odnawialnej
w regionie

• rozwój energetyki solarnej i opartej na biomasie
• zbadanie możliwości rozwoju geotermii w Kotlinie Jeleniogórskiej
• promocja nowych technik i metod pozyskiwania oraz wykorzystania energii,

wsparcie kredytowe dla nich
• powszechne audyty energetyczne

10
Techniczna ochrona
i sanacja środowiska

• transfer know-how oraz wdrażanie nowych technik i metod we wszystkich
obszarach  technicznej ochrony środowiska 

• ochrona klimatu 
• gospodarka wodna
• gospodarka ściekowa
• gospodarka odpadami
• recykling surowców wtórnych
• przebudowa lasów (struktura gatunkowa) 
• preferencje kredytowe dla rozwoju firm specjalistycznych w dziedzinie

inżynierii środowiska

11
Proekologiczne
zmiany w systemach
transportu

• rozwój transportu publicznego
• reaktywowanie kolei lokalnych (!)
• preferencje dla transportu samochodowego opartego na biopaliwach
• rower jako masowy środek transportu miejskiego – dostosowanie dróg i ulic,

budowa systemu wydzielonych ścieżek i innej infrastruktury dla rowerzystów
• bezpieczeństwo na drogach (zwłaszcza dzieci)



SUMMARY

Since it was founded the Institute for Sustainable Development (ISD) has
monitored the most important actions taken for sustainable development. The
publication Barometer of Sustainable Development 2008/2009, which
reflects this monitoring process is another volume in the series of publications
documenting progress in sustainable development as prepared by the Institute within
the project „Eco-Hercules. A programme for active education for sustainable
development”. Just as a similar report published last year, the Barometer... report
does not pretend to make a comprehensive assessment of progress in sustainable
development in recent years. It is only a consciously made selection of texts which
demonstrate tendencies that can be discerned on our road towards (sustainable)
development; an attempt to sum up these tendencies, but one which is descriptive
rather than based on the analysis of indicators showing in a statistical manner its
progress or the absence of such progress (although the issue of the indicators of
sustainable development is raised in it). The Barometer... publication is a collection
of many articles which present the issue of sustainable development from many points
of view. They do not always represent the view of the Institute.

In looking for achievements in sustainable development, the Barometer of
Sustainable Development 2008/2009 goes beyond Poland’s borders. It reaches out,
very distinctly, to cover European issues, thus to a wider context, finding in it many
sources which not only inspire, but also impede our domestic actions for sustainable
development. The adoption of such a formula is justified by the consolidation of our
membership in the European Union – the fifth anniversary of accession has already
taken place and the elections to the European Parliament, which are quite an
important event in Poland’s life, are approaching. 

The Barometer of Sustainable Development 2008/2009 opens with the first
quarterly report in 2009 on progress in sustainable development, which was
prepared by Krzysztof Kamieniecki on the basis of the reports of regional
observers and complemented with the national look at favourable or unfavourable
events in the scope of sustainable development. The choice is of subjective nature, but
when it is read along with the intriguing regional reports (available on the ISD
website) it gives a full picture of progress in sustainable development.

In a sense, the article The future of sustainable development from the
perspective of the first half of 2009 is an extension of the previous article and has
been prepared by the same Author. It addresses the prospects for sustainable
development in relation to the crisis. When the real symptoms of economic recovery
appear a discussion will begin on the conditions in which the world will find itself after
the crisis. What will determine its future development and will there be a place for
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sustainable development as a manner of managing the economy, our social development
and resources? The comments on the national elections to the European Parliament
refer to European issues. In the campaign before these elections, there is the lack of
environmental issues and thinking in terms of sustainable development about the future
of Europe – this is difficult to understand, since there is much evidence to indicate that
the European Union will try to make this direction of action a basic priority. The
Polish Members of the European Parliament could strengthen these actions, with
benefits for both Europe and Poland. Will they use this opportunity?

In his article Promoting Sustainable Development in Europe. The role of
the European Economic and Social Committee, Derek Osborn, a member
of the European Economic and Social Committee, shows how the European Union
tries to cope at the same time with the need to create a consistent policy of sustainable
development and the impossibility of achieving the many objectives which it has set out
for itself. Osborn seems to discern the success of the EU in consistent and ordered
actions for strengthening the requirements in the scope of the creation of the policy of
sustainable development. However, he is aware that there are fewer areas of success,
when the individual fields of the economy and social life are considered. The scale of
challenges does not diminish. The Author seems to say that different issues/things are
in motion, apparently in a good direction; however, the whole does not work. Most
likely, he is not alone in such perception. He seeks an answer to the question: why is
it exactly so? He demonstrates the causes. Is it a complete list? Probably it is not,
although it is a long one. The European Union consists of many different elements:
the Member States and the institutions. The European Economic and Social
Committee is one of them. The task of the Committee is to submit its opinions on draft
documents prepared by the European Commission, the European Parliament or the
Council. Osborn makes us more familiar with the Committee, in trying to bring out
from the multitude of opinions those elements that strengthen the EU efforts to achieve
progress in sustainable development.

In writing about Poland’s regional policy in his article Sustainable development
and the programming of regional development, Jerzy Kwiecinski cannot, for
obvious reasons, abstract in his assessment from the relations with the regional policy of
the European Union. As efforts are taken at EU level to achieve the objective of
regional cohesion, the Member States, including Poland, become more aware of the
importance of environmental quality in the development of regions. It becomes
necessary to adopt a new approach, consisting of the integration of economic, social and
environmental processes. The Author makes a review of regional strategic documents
from the point of view of their consideration of the principle of sustainable development.
He emphasises the role of the European Commission and the regional monitoring
committees in the surveillance of the correct implementation of operational programmes.
His valuable statement is the conclusion that actions for sustainable development should
not only be associated with environmentalists, but that they also should be an inherent
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feature of our society as a whole and be used in a natural manner in the economy as
well as in private and social life. 

The readers can learn about the course of sustainable development at regional level
from the article Monitoring sustainable development in Pomorskie
Voivodship – the conclusions of the assessments carried out in 2008 and
the first quarter of 2009 by Mariusz Kistowski. Among other things, the Author
evaluates selected directions of the development of Pomorskie Voivodship (Nord
Poland) in 2008 and the first quarter of 2009 from the point of view of their
consistency with the principles of sustainable development. These selected directions of
development include transport, urban development, rural areas and energy; thus, they
are those that have been monitored throughout the period of implementation of the
Eco-Hercules project. The case of Pomorskie Voivodship is not optimistic. Kistowski
demonstrates the lack of sustainability in the development of urban and open areas; in
contrast, some progress can be found in the development of transport and energy,
although the scale of desirable actions is very slight when compared with those
implemented. The Author tries to specify in detail the reasons for such a situation.

In his article How to measure progress in the implementation of
sustainable development?, Tadeusz Borys presents progress in creating the
indicators of sustainable development. When they are collected in different databases
the indicators of sustainable development must meet specific requirements for
correctness; indeed, the satisfaction of these requirements will determine whether the
selection of indicators will be regarded as a correct and apt one, or not. In order to
ensure that these features are attainable, it is necessary to explore in depth the essence
of the problem of sustainable development and relate it to the entire cause-and-effect
system of phenomena unfolding in the environment, the economy and social
structures in order to enable the appropriate selection of indicators. Tadeusz Borys
strongly emphasises the need for the continuity of research and measurements. The
final part of the article features a proposal for the development of regional data banks
which would offer wide opportunities for monitoring progress in sustainable
development at different levels – from the European level, through the national and
regional levels, to the local one.

In his article The problems of the implementation of sustainable
transport in Poland, Wojciech Szymalski recalls the principles of sustainable
development as defined in 1999 by the Institute for Sustainable Development in the
report „Alternative transport policy in Poland following the principles of sustainable
development”. These principles include: the rationalisation of the demand for travel
and goods transport; the rationalisation of the use of passenger and goods-carrying
vehicles; the promotion of more energy-saving and environmentally friendly means of
transport; the support for the best available technologies which would be at the same
time suitable for the Polish conditions; and the maximisation of vehicle use. Using
the abovementioned principles, the Author attempts to select the problems as a result
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of which the sustainable development of transport will still continue to be a long-term
challenge. However, the assessment is not one-sidedly negative, as in the transport
development process underway Szymalski manages to find positive premises which
bring us closer, albeit to a slight extent, to the expected results. They include the high
rank of the development of public transport in towns, the halting of recession in rail
transport, the effects brought about by the EU incentives for sustainable development
and the visible place of cycling.

A sustainable energy sector – What is it about in Poland? is an article
by Andrzej Kassenberg, where the Author takes a critical look at certain
manifestations of the political support being built for nuclear energy in Poland. He
also points out the absence of a debate on energy policy in Poland and the
preferential access to the media which is enjoyed by the supporters of nuclear energy.
The lobbyists include non-governmental organisations applying techniques which
may bring about a false perception of the relationships between environmentalists and
nuclear energy. Aggressive lobbying actions are effective insomuch as they lead to
a growing public support for nuclear energy. The Author believes that what is
needed is a reliable analysis of the conditions of the functioning of the nuclear sector. 

Jolanta Kamieniecka states that what has encouraged her to write the article
Natura 2000 as a new challenge for tourism is the fact that the European
Natura 2000 network may offer an opportunity for the development and promotion
of tourism – at many places, if not everywhere, in Poland. To make it happen, it is
necessary to expand the public knowledge of the Natura 2000 network and to use
this network to confer a new, appropriate „brand” to an environmentally friendly
tourism in the regional development strategies being built and tourism policy.

In his article A cluster as a measure to support the creation of
environmentally friendly jobs, Jacek Jakubiec presents an interesting example
of a local initiative for sustainable development, which will be implemented in the
formula of a cluster, a new form of local agreements for development. The Author
describes the assumptions of the planned experiment, known as the „Karkonoski
Cluster”, and the full name of which is the „SILESIAN ELYSIUM – A LAND
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”. The Author believes that the
„Karkonoski Cluster” will contribute to green jobs creation and that the thematic and
task-driven structure of the Cluster must be determined by the current needs and the
realities of a specific area, which in this case is the Jeleniogórska Valley.
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Opracowania InE z lat 2000-2009 dotyczące zrównoważonego
rozwoju i ochrony klimatu – wybór

Integracja Europejska. Pytania Organizacji Ekologicznych do rządu – nie tylko o środowisko. Warszawa 2000
Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. Warszawa 2000
Biuletyn Ekorozwój@UE – Środowisko – Integracja -- Udział społeczny. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2000-2001
Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny. Warszawa 2001
Ekorozwój a polska transformacja, czyli od gospodarki planowej do rynkowej. Raport krajowy (Polska). Warszawa 2001
Wdrażanie Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Polsce i związane z tym problemy. Warszawa 2001
Kompas Rio + 10 czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ

„Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro. Warszawa 2002
Miasto za miastem. Warszawa 2002
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 a konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. Warszawa 2002
Organizacje pozarządowe o strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Głos z Polski. Warszawa 2002
Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji. Warszawa 2002
Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2004-2006. Warszawa 2003
Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej. Pakiet 9 publikacji:

Dekalog – ABC „zielonego” miejsca pracy; Informator o integracji polityki zatrudnieniowej z ekologiczną w Unii
Europejskiej i w Polsce oraz Zeszyty: gospodarka energią, ochrona przyrody i leśnictwo, ochrona środowiska, rolnic-
two, transport, turystyka, społeczne przedsięwzięcia. Warszawa 2003

Biuletyn klimatyczny. Wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Mazowiecki. Kwartalnik. Wydawany od 2004
Okrągły stół. Podstolik ekologiczny po 15 latach. Warszawa 2004
Nasza wizja Polski w procesie przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Wspólnie z Polską Zieloną

Siecią, Instytutem Ekonomiki Środowiska i WWF Polska. Warszawa 2005
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Warszawa 2005
Wykorzystywanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokal-

nym. Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów terytorialnych. Wspólnie z WWF Polska.
Warszawa 2005

Jakie środowisko dla środowiska? Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych w sprawie Projektu Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Wspólnie z Polską Zieloną Siecią, Instytutem Ekonomiki Środowiska
i WWF Polska. Kraków-Warszawa 2006

Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i strategie wdrażania. Warszawa 2006
Partnerstwo dla efektywności ekologicznej. Wspólnie z European Environmental Bureau. Warszawa 2006
Polityka energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość. Warszawa 2006
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wspólnie z firmami Agrotec Polska
Sp. z o.o. i Agrotec-Spa. Warszawa 2007 

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wspólnie
z Instytutem Ochrony Środowiska. Warszawa 2007

Biopaliwa w Polsce. Możliwości i wyzwania. Warszawa 2007
Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów w Polsce jako mechanizmu stymulującego zachowania energooszczędne

– zasady i szczegółowa koncepcja działania. Wspólnie z firmą Procesy Inwestycyjne. Warszawa 2007
Małe ABC… Ochrony klimatu. Warszawa 2007
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020. Wspólnie z Instytutem Energetyki

Odnawialnej. Warszawa 2007
Natura 2000 w edukacji szkolnej. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 2007
Barometr zrównoważonego rozwoju 2007/2008. Warszawa 2008
Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013 a ochrona klimatu. Warszawa 2008
Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. Warszawa 2008
Społeczeństwo obywatelskie wobec konsekwencji zmian klimatu. Warszawa 2008
Twoje miasto – Twój klimat. Warszawa 2008
Dobry klimat dla rolnictwa? Publikacja o zmianach klimatu dotyczących rolnictwa. Warszawa 2009
Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych? Warszawa 2009 
Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych? Metropolie. Warszawa 2009 
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