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Zasady rozwoju zrównoważonego odwołują się do szerokiego spektrum problemów 
i zagadnień, które mają charakter uniwersalny w skali globalnej. Należy podkreślić ich 
pełną aktualność w stosunku nie tylko do krajów biednego Południa, ale i bogatej Pół-
nocy. Problemy głodu i ubóstwa czy równouprawnienia przyjmują wprawdzie inną skalę, 
ale jednak są problemami wciąż aktualnymi, nawet w przypadku państw o największym 
poziomie rozwoju gospodarczego. Dla określenia skuteczności i tempa procesów wdraża-
nia zasad rozwoju zrównoważonego istnieje potrzeba przyjęcia pozwalających na to mier-
ników. Problem ten jest przedmiotem nieustającej dyskusji. Zmianom ulegają nie tylko 
poszczególne mierniki ale również założenia towarzyszące ich konstrukcji.

Zbiór 27 zasad przyjętych w Rio odnosi się do szerokiego spektrum współczesnych pro-
blemów natury ekologicznej, społecznej, ekonomicznej, a nawet politycznej ( tab. 1 ). Służą 
one nie tylko udzieleniu wskazówek w zakresie postępowania podczas rozwiązywania 
konkretnych problemów, ale określają również rolę różnych podmiotów w ich rozwiąza-
niu. W tym wypadku przede wszystkim jednak podkreśla się obowiązki zarówno państw, 
jak i samego człowieka w zakresie wdrażania tej koncepcji. 

Człowiek jest w koncepcji zrównoważonego rozwoju ujęty jako podmiot centralny 
( jego zdrowie i jakość życia są podstawowym celem rozwoju )  –  zgodnie z treścią zasady  
nr 1. Z. Piątek ( 2007 ) zauważa, że ten antropocentryzm nie ma jednak zabarwienia 
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Tab. 1. Zasady zrównoważonego rozwoju
Table 1. Principles of sustainable development

Wyszczególnienie Treść

Zasada 1
Istoty ludzkie są w centrum zainteresowania w procesie zrównoważonego rozwoju. 
Mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą.

Zasada 2

Państwa, w zgodzie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodo-
wego, mają suwerenne prawo do korzystania ze swych zasobów naturalnych,  
stosownie do ich własnej polityki dotyczącej środowiska i rozwoju oraz są odpowie-
dzialne za zapewnienie, że działalność prowadzona w ramach ich prawa lub kontroli  
nie spowoduje zniszczeń środowiska naturalnego innych państw lub obszarów  
znajdujących się poza granicami narodowych uregulowań prawnych.

Zasada 3
Prawo do rozwoju musi być wypełnione tak, ażeby sprawiedliwie połączyć rozwojowe  
i środowiskowe potrzeby obecnych i przyszłych generacji.

Zasada 4
Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, ochrona środowiska powinna stanowić  
nierozłączną część procesu rozwoju i nie może być rozpatrywana oddzielnie od niego.

Zasada 5

Wszystkie państwa i wszyscy ludzie powinni współpracować w zasadniczym zadaniu  
wykorzenienia ubóstwa, jako niezbędnego wymogu zrównoważonego rozwoju,  
aby zmniejszyć różnice w poziomie życia i dążyć do zaspokojenia potrzeb większości 
ludzi na świecie.

Zasada 6

Wyjątkowa sytuacja i potrzeby krajów rozwijających się, szczególnie tych najmniej  
rozwiniętych oraz najbardziej podatnych na zagrożenia środowiskowe, powinny  
otrzymać specjalne przywileje.
Międzynarodowe działania w dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju powinny także 
brać pod uwagę interesy i potrzeby wszystkich krajów.

Zasada 7

Państwa powinny współpracować w duchu ogólnoświatowego partnerstwa w celu 
zachowania, ochrony i przywracania zdrowia i integralności ekosystemu Ziemi. Ze 
względu na różny wkład w zniszczenie środowiska naturalnego na Ziemi państwa pono-
szą wspólną, lecz zróżnicowaną odpowiedzialność.
Kraje rozwinięte potwierdzają swoją odpowiedzialność, którą ponoszą w międzynarodo-
wym dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy nacisk, jaki ich 
społeczeństwa kładą na stan środowiska na Ziemi, technologii i środków finansowych, 
którymi dysponują.

Zasada 8
Aby osiągnąć zrównoważony rozwój i wyższą jakość życia dla wszystkich ludzi, państwa 
powinny zredukować bądź wyeliminować niezrównoważone systemy produkcji lub 
konsumpcji oraz promować odpowiednią politykę demograficzną.

Zasada 9

Państwa powinny współpracować w celu wzmocnienia wewnętrznych możliwości budo-
wania zrównoważonego rozwoju przez wymianę naukowej i technologicznej wiedzy oraz 
poprzez usprawnienie procesu rozwoju, przystosowania, rozpowszechniania i transferu 
technologii, włączając w to nowe technologie i innowacje.
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Wyszczególnienie Treść

Zasada 10

Zagadnienia środowiskowe są najlepiej rozwiązywane, na odpowiednim poziomie, 
z udziałem wszystkich zainteresowanych obywateli. Na poziomie narodowym każda 
jednostka powinna mieć zapewniony odpowiedni dostęp do informacji dotyczącej  
środowiska, w której posiadaniu jest władza publiczna. Obejmuje to informacje dotyczą-
ce substancji niebezpiecznych i działalności w obrębie społeczności, jak również możli-
wość udziału w procesie podejmowania decyzji. Państwa powinny ułatwić, jak również 
podnieść świadomość i udział społeczeństwa przez stworzenie szerokiego dostępu  
do informacji. Powinien zostać zapewniony efektywny i rzeczywisty dostęp do prawnych 
i administracyjnych środków, włączając w to środki kompensujące i zaradcze.

Zasada 11

Państwa powinny wprowadzić efektywne prawo środowiskowe. Standardy środowisko-
we, cele i priorytety zarządzania powinny odzwierciedlać środowiskowe i rozwojowe 
cele, dla których są stosowane. Standardy przyjęte przez niektóre kraje mogą być nie-
odpowiednie, powodując powstanie niesprawiedliwych, ekonomicznych i społecznych 
kosztów w innych krajach, a w szczególności w krajach rozwijających się.

Zasada 12

Państwa powinny współpracować w celu promowania wspierającego i otwartego  
międzynarodowego systemu ekonomicznego, co mogłoby prowadzić do wzrostu 
gospodarczego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, a także 
w celu lepszego rozwiązywania problemów degradacji środowiska. Działania polityki 
handlowej dla celów środowiskowych nie powinny stanowić środków samowolnej  
i bezprawnej dyskryminacji bądź ukrytych ograniczeń w międzynarodowym handlu.
Należy uniknąć jednostronnych działań zajmujących się wyzwaniami środowiskowymi, 
jeżeli są one poza zasięgiem działania systemu prawnego kraju importującego. Środo-
wiskowe działania zajmujące się transgranicznymi i globalnymi problemami środowiska 
powinny opierać się na zasadzie międzynarodowego konsensusu.

Zasada 13

Państwa powinny rozwijać narodowe prawo, mając na uwadze odpowiedzialność  
i odszkodowania dla ofiar zanieczyszczeń bądź innego rodzaju zanieczyszczeń środowi-
ska. Państwa powinny także prowadzić współpracę w szybszy i bardziej zdeterminowa-
ny sposób, tak aby wypracować międzynarodowe prawo uwzględniające odpowiedzial-
ność i odszkodowania za niekorzystne efekty zniszczeń środowiskowych, spowodowane 
działalnością w obrębie ich systemu prawnego, bądź kontrolę na obszarach nieobjętych 
przez jurysdykcję.

Zasada 14
Państwa powinny efektywnie współdziałać w sprzeciwianiu się i zapobieganiu prze-
mieszczaniu i transferowi do innych państw działalności bądź substancji powodujących 
poważne zniszczenie dla środowiska lub szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Zasada 15

Wszystkie państwa powinny szeroko zastosować zapobiegawcze podejście w celu 
ochrony środowiska, mając na uwadze ich własne możliwości. Tam, gdzie występują 
zagrożenia poważnymi lub nieodwracalnymi zmianami, brak całkowitej naukowej 
pewności nie może być powodem opóźniania efektywnych działań, których realizacja 
prowadziłaby do degradacji środowiska.

Zasada 16

Narodowe władze muszą dołożyć wszelkich starań, aby promować wewnątrzpaństwowe 
pokrycie kosztów naprawy środowiska oraz użycie instrumentów ekonomicznych, bio-
rąc pod uwagę podejście, że zanieczyszczający, generalnie, powinien ponosić wszelkie 
koszty zanieczyszczeń, mając na uwadze interes publiczny oraz niezakłócony międzyna-
rodowy handel i proces inwestowania.
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Wyszczególnienie Treść

Zasada 17

Ocena oddziaływania na środowisko, jako narodowy instrument, musi zostać zastoso-
wana dla zamierzonych działań, co do których można się spodziewać,  
że będą miały znacząco niekorzystny wpływ na środowisko i są przedmiotem  
podjęcia decyzji przez kompetentne narodowe władze.

Zasada 18

Państwa powinny natychmiast powiadomić inne kraje o jakiejkolwiek katastrofie lub 
innych niebezpieczeństwach, co do których można się spodziewać,  
że mogą spowodować nagłe i szkodliwe efekty dla środowiska w tych państwach. 
Międzynarodowa wspólnota powinna skierować wszelkie wysiłki, aby pomóc 
państwu dotkniętemu nieszczęściem.

Zasada 19

Państwa powinny zapewnić wczesne i aktualne powiadomienie i odpowiednią informa-
cję potencjalnie zagrożonym państwom, na temat wydarzeń, które mogą  
mieć znacząco niekorzystne transgraniczne efekty, powinny one konsultować się  
z tymi państwami we wczesnej fazie i w dobrej wierze.

Zasada 20
Kobiety odgrywają żywotną rolę w zarządzaniu środowiskiem i w rozwoju. Stąd też  
ich pełny udział jest ważnym aspektem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Zasada 21
Twórczość, ideały i odwaga młodych świata powinny zostać zmobilizowane w celu 
rozwijania światowego partnerstwa, które pomoże osiągnąć zrównoważony rozwój  
i zapewnić lepszą przyszłość dla wszystkich.

Zasada 22

Ludność tubylcza i ich wspólnoty, a także inne wspólnoty lokalne odgrywają znaczącą 
rolę w zarządzaniu środowiskiem i rozwoju, ze względu na ich wiedzę i tradycję. Pań-
stwa powinny rozpoznać i właściwie podtrzymywać ich tożsamość, kulturę  
i zainteresowania oraz umożliwić im efektywny udział w osiąganiu zrównoważonego 
rozwoju.

Zasada 23
Chronione powinno być środowisko i zasoby naturalne należące do ludzi uciskanych, 
znajdujących się pod jakąkolwiek dominacją bądź okupacją.

Zasada 24

Działania wojenne nieodłącznie związane są z niszczeniem zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego też państwa powinny respektować międzynarodowe prawo, które zapewnia 
ochronę środowiska w czasie zbrojnego konfliktu, oraz powinny współpracować przy 
jego dalszym rozwoju, tam gdzie to jest konieczne.

Zasada 25 Pokój, rozwój i ochrona środowiska są współzależne i niepodzielne.

Zasada 26
Państwa powinny rozwiązywać wszystkie swoje spory środowiskowe na drodze pokojo-
wej i przy użyciu odpowiednich środków zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych.

Zasada 27
Państwa i ludzie powinni współpracować w dobrej wierze w duchu partnerstwa przy 
wypełnianiu zasad zawartych w tej Deklaracji i w dalszym rozwoju prawa międzynarodo-
wego w procesie osiągania zrównoważonego rozwoju.

Źródło / Source : Zasady ogólnych praw … ( 1992 ).

aroganckiego, tylko ma charakter naturalny, spójny z biocentryzmem. Mówi się zatem 
o nowym paradygmacie lokacji człowieka na świecie, w którym występuje on nie wbrew, 
ponad czy obok przyrody, ale tworzy z nią jedność ( Gawor 2006 ). Można zatem powie-
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dzieć, że człowiek poprzez koncepcję zrównoważonego rozwoju wyznacza sobie nową 
rolę i nowe miejsce w globalnym ekosystemie. Dostrzega bowiem negatywnie oddziału-
jące na niego skutki dotychczasowego podejścia, w którym ekosystem ziemski traktowany 
był niezwykle przedmiotowo.

W omawianym zbiorze zasad dużo miejsca poświęca się prawom i obowiązkom państw 
w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju. Rozpoczynają się one od zaznaczenia 
suwerenności państw w zakresie gospodarowania zasobami czy prawa do prowadzenia 
samodzielnej polityki ekologicznej ( zasada nr 2 ). Niezależność wewnętrzna państw należy 
do najważniejszych praw, na straży których z założenia ma stać Organizacja Narodów Zjed-
noczonych, która miała zasadniczy wpływ na kształt samej koncepcji. Nawet jeśli jedno-
cześnie podkreślana jest konieczność prowadzenia wielu wspólnych działań ( zasada nr 7 ),  
a przynajmniej ich koordynacji na rzecz urzeczywistnienia ideałów Rio, to absolutnie nie 
stoi to w sprzeczności z omawianą zasadą. Wymiana naukowa i technologiczna trakto-
wana jest jako jedno z głównych narzędzi wspierających możliwości budowania zrówno-
ważonego rozwoju ( zasada nr 9 ).

Zasugerowane zostały także relacje między rozwojem a ochroną środowiska z głównym 
założeniem, mówiącym o tym, że są one nierozłączne ( zasada nr 4 ). Pojawia się rów-
nież wyraźne zalecenie perspektywicznego gospodarowania zasobami, które uwzględniają 
interes ich przyszłych użytkowników ( zasada nr 3 ).

Autorzy Protokołu z Rio nie poprzestali jednak na zaznaczeniu nowego ujęcia central-
nej pozycji człowieka. Nadali mu bowiem szereg nowych obowiązków, w tym również 
takich, które wiążą się z odpowiedzialnością za ludzi cierpiących z powodu m.in. rabun-
kowej gospodarki, która zniszczyła pierwotny potencjał produkcyjny ich habitatu ( zasada 
nr 5, 6 i 8 ). Stąd też uczestnicy Szczytu Ziemi z 1992 roku walkę z ubóstwem, zwłaszcza 
w kontekście krajów rozwijających się, gdzie zjawiska te mają najbardziej powszechny 
charakter, traktują w kategoriach najwyższego priorytetu.   

Rozwój zrównoważony jest koncepcją, która wyrosła na bazie świadomości potrzeby 
zaangażowania wielkich sił w celu zahamowania negatywnych zjawisk i procesów wyge-
nerowanych często przez rabunkową gospodarkę zasobami środowiska. Odpowiedzią na 
to ma być przede wszystkim wzajemna pomoc i współpraca w opracowywaniu i wdraża-
niu rozwiązań prawnych w dziedzinie standardów środowiskowych ( zasada nr 11 ) oraz 
budowa systemu ekonomicznego opartego na nowych zasadach ( zasada nr 12 ). Jednocze-
śnie zakładana jest potrzeba angażowania społeczeństwa w podejmowanie decyzji prze-
kładających się na prawa i ich zgodność z koncepcją zrównoważonego rozwoju ( zasada 
nr 10 ). Partycypację społeczną można uznać za jeden z filarów zrównoważonego rozwoju.

W odniesieniu do czterech zasad ( nr 20 – 23 ) wymieniane są grupy ludności, w przy-
padku których podkreślono potrzebę indywidualnego zwrócenia uwagi na problem egze-
kwowania należnych im praw. Dotyczą one praw kobiet, praw ludzi młodych ( i potrzeby 
wykorzystania ich potencjału ), praw ludności tubylczej oraz żyjącej na obszarach pogrą-
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żonych w konfliktach. Należy podkreślić zatem bezpośredni związek między rozwojem 
zrównoważonym a zabezpieczeniem praw człowieka, przede wszystkim w zakresie rów-
ności, który jednoznacznie uwidacznia się w zapisie przyjętych zasad. Nie można jednak 
przejść obojętnie obok faktu, że w ramach zasad zrównoważonego rozwoju wymieniane 
są jednocześnie jego rozliczne obowiązki i podkreślana jest jego odpowiedzialność za 
przyszłe pokolenia.

W omawianym zbiorze zasad zarysowana została także zgodna z koncepcją zrównowa-
żonego rozwoju polityka w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Postuluje 
się zatem choćby wprowadzenie zasady będącej m.in. jedną z głównych zasad ochrony 
środowiska Unii Europejskiej, czyli „ zanieczyszczający płaci ” w powiązaniu z zadośćuczy-
nieniem ofiarom zanieczyszczeń ( zasada nr 13 i 16 ). Kolejne założenie, które znalazło się 
w powszechnym zastosowaniu, odnosi się do problemu zanieczyszczeń transgranicznych 
i zapobiegania ich przemieszczaniu ( zasada nr 14 ). Przede wszystkim podkreśla się tutaj 
potrzebę koncentracji wysiłków na działaniach prewencyjnych, czy ogólnie na aktywnej 
polityce ochrony środowiska ( zasada nr 15 ). Duży nacisk kładzie się także na potrzebę 
natychmiastowego przekazywania informacji o zagrożeniach wynikających np. z katastrof 
ekologicznych ( zasada nr 18 i 19 ). Dostrzega się w takim rozwiązaniu możliwość ograni-
czenia negatywnych skutków takich zdarzeń. Jednym z bardziej bezpośrednich i konkret-
nych zaleceń jest uznanie oceny oddziaływania na środowisko za narzędzie ekorozwoju 
( zasada nr 17 ).

W świetle dyskusji o przyszłości Organizacji Narodów Zjednoczonych i nie budzącej 
wątpliwości potrzeby jej zreformowania, w odpowiedzi na nowe wyzwania i zmieniające 
się globalne warunki kształtujące stosunki międzynarodowe należy przypomnieć, że 
to właśnie ta organizacja pełniła funkcję platformy, która umożliwiła zaangażowanie całej 
społeczności międzynarodowej w prace nad stworzeniem koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. To O N Z–owskie komisje były odpowiedzialne za wieloletnie prace przygoto-
wawcze poprzedzające Szczyt w Rio. W tej sytuacji odwołanie się w jednej z ostatnich 
zasad do Karty Narodów Zjednoczonych ( zasada nr 26 ) można uznać za zrozumiałe. 
Podkreśla to uniwersalność niektórych zawartych w niej zapisów, które nie utraciły swej 
aktualności.

W zbiorze zasad pojawiły się także te o silnym bezpośrednim wymiarze politycznym. 
W debacie nad zrównoważonym rozwojem pojawia się problem konfliktów. Przede 
wszystkim wszelkie konflikty rozpatrywane są jako zagrożenie dla trwałości rozwoju, 
a mieszkańców objętych nimi obszarów oraz ich środowisko należy otaczać szczególną 
opieką ( zasada nr 24 ). Wreszcie pokój, rozwój i ochronę środowiska uznaje się tutaj za 
ściśle ze sobą powiązane ( zasada nr 25 ).

Zasady ekorozwoju opierają się o trzy prawa ( Kozłowski 1989, za : Mikłaszewski 2000 ) :
 –  prawo celu – działalność człowieka powinna być dostosowana do uwarunkowań przy-

rodniczych i nie powinna wiązać się z niszczeniem i degradacją środowiska; przy decy-
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zjach gospodarczych należy kierować się kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi 
a nie tylko ekonomicznymi,

 –  prawo skali i jakości – działalność człowieka nie powinna przekraczać skali odporno-
ści środowiska, gdyż prowadzi to do katastrof ekologicznych, a usuwanie ich skutków 
wiąże się z wysokimi kosztami,

 –  prawo regionu – rozwój regionów jest zależny od uwarunkowań przyrodniczych i woli 
mieszkańców, a cele ich rozwoju powinny być powiązane ze specyfiką danego regionu.   
Rozwój zrównoważony stał się powszechnie znaną koncepcją programowania rozwoju 

społeczno–gospodarczego. Zasady przewidziane w Protokole z Rio oraz w wielu innych 
dokumentach, niejako konstytuujących jej założenia, stały się punktem wyjścia dla opra-
cowywania programów i polityk odpowiadających określonym obszarom problemo-
wym. Warto zauważyć, że mimo intensywnych przemian zachodzących w skali globalnej, 
w ciągu ostatnich dwóch dekad żadna z tych zasad nie uległa dezaktualizacji. Niektóre 
z nich nabierają nowego wymiaru – wystarczy wspomnieć o zasadzie odwołującej się do 
ochrony środowiska i informowania o zagrożeniach ekologicznych w kontekście rozwoju 
G M O ( ang. genetically modified organisms – organizmy genetycznie modyfikowane ), 
z którym wiążą się określone obawy.

Uniwersalność zasad składających się na koncepcję zrównoważonego rozwoju sprawiła, 
że od chwili jej uzgodnienia przez uczestników Szczytu Ziemi wykorzystuje się je jako pod-
stawę do budowy rozwiązań mających na celu eliminację konkretnych problemów rozwojo-
wych. Na tym polu wyrosły m.in. koncepcje krajobrazu zrównoważonego, zrównoważonej 
turystyki, transportu, gospodarki leśnej i rolnej czy zrównoważonej urbanizacji ( tab. 2 ). Nie 
stanowią one konkurencyjnych rozwiązań w stosunku do ogólnych zasad rozwoju zrówno-
ważonego. Są ich rozwinięciem i uszczegółowieniem, uwzględniającym ich specyfikę.  

Tab. 2. Rozwój zrównoważony a wybrane obszary problemowe
Table 2. Sustainable development vs. select problem areas

Obszar problemowy Cechy

Krajobraz zrównoważony
(Solon 2004)

– stabilność strukturalna (kompozycji i konfiguracji) w warunkach niezmiennego    
   użytkowania;
– spójność przestrzenna sieci płatów i korytarzy; 
– stabilność naturalnych i antropogenicznych strumieni materii i energii;
– bogactwo typologiczne ekosystemów.

Turystyka zrównoważona
(Huijbens 2010)

– spełnia potrzeby współczesnych turystów i regionów pełniących rolę  
   gospodarza, jednocześnie chroniąc i rozszerzając możliwości na przyszłość;
– prowadzi do zarządzania wszystkimi zasobami przyrodniczymi w taki sposób,  
   aby zaspokojone były potrzeby ekonomiczne, społeczne i estetyczne,  
   przy równoczesnym utrzymaniu integralności kulturowej, istotnych procesów    
   ekologicznych, zróżnicowania biologicznego oraz systemów ochrony życia.
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Obszar problemowy Cechy

Trwale zrównoważona 
gospodarka leśna
( Symonides 2008 )

– kształtowanie wielofunkcyjnych zbiorowisk leśnych;
– zwiększenie biologicznej odporności lasów;
– zachowanie zdolności samoregulacyjnych ekosystemów leśnych;
– zachowanie różnorodności genetycznej dziko żyjących gatunków roślin  
   i zwierząt.

Zrównoważony rozwój 
transportu
( Mikłaszewski 2000 )

– racjonalizacja potrzeb podróżowania i transportu ładunków;
– racjonalizacja użytkowania samochodu osobowego i ciężarowego;
– promowanie bardziej energooszczędnych i prośrodowiskowych środków  
   transportu;
– popieranie najlepszych z dostępnych technologii, a jednocześnie  
   dostosowanych do polskich warunków; 
– maksymalizacja wykorzystania pojazdów.

Zrównoważony rozwój 
energetyki
( Kassenberg 2009 )

– wysoka efektywność energetyczna stylu życia ( energooszczędność,  
   świadomość ekologiczna );
– wysoka efektywność końcowego użytkowania energii;
– wysoka sprawność wytwarzania i przesyłania energii ( koogeneracja,  
   ograniczanie znaczenia tradycyjnych źródeł energii, tworzenie tzw. małych  
   systemów energetycznych );
– poszanowanie pełnych kosztów wytwarzania, dystrybucji i użytkowania    
   energii oraz paliw – zwracanie uwagi na oddziaływanie energetyki na jakość  
   i zdrowie mieszkańców;
– kształtowanie zrównoważonej mobilności.

Równoważenie struktur 
zurbanizowanych
( Baranowski 2001,  
Sołtys 2010 )

– pierwszeństwo racjonalizacji wykorzystania już zainwestowanych przestrzeni  
   przed ekspansją terytorialną;
– minimalizacja konfliktów wywołujących negatywne skutki środowiskowe;
– zmniejszanie potrzeb przewozowych przez wielofunkcyjność obszarów  
   i łączenie funkcji komplementarnych; 
– ustalanie kierunków rozwoju zainwestowania z uwzględnieniem ich 
   konsekwencji dla obszarów już zainwestowanych;
– poszanowanie zasobów rozumiane jako oszczędność terenu, energii i materii  
   potrzebnej do rozbudowy.

Zrównoważone miasto 
(Alberti 1996 za:  
Mierzejewska 2008 )

– musi rozpoznać potrzeby ludzi nie tylko żyjących w danym mieście,  
   ale również poza jego granicami (z uwzględnieniem sprawiedliwości  
   międzypokoleniowej)
– musi ograniczyć zapotrzebowanie na niektóre zasoby, zwiększać pojemność  
   środowiskową i zdolność środowiska do absorpcji i neutralizacji  
   zewnętrznych kosztów działalności człowieka

Zrównoważona  
gospodarka rolna
(Symonides 2008)

– stosowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych, zapewniających lepsze  
   wykorzystanie potencjału biologicznego gleb 
– wspieranie tych form i sposobów zagospodarowania rolniczej przestrzeni 
   produkcyjnej, które sprzyjają zachowaniu i wzrostowi różnorodności  
   biologicznej
– rekultywację gruntów oraz wspieranie programów wykorzystania gleb silnie  
   zanieczyszczonych substancjami toksycznymi 
– wprowadzanie mechanizmów zachęcających do wykorzystania pod zalesienie 
   gruntów rolnych o słabych glebach, podatnych na erozję, w sąsiedztwie  
   cieków i zbiorników wodnych

Źródło : uwzględnione w tabeli. / Source : cited in table.
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Dobór wskaźników, które pozwalają na pomiar wdrażania koncepcji zrównoważonego 
rozwoju, jest przedmiotem nieustającej dyskusji. Mają one odpowiedzieć na pytanie, na 
ile rozwój w badanym przypadku odpowiada tej idei. Posługiwanie się wskaźnikami roz-
woju zrównoważonego najczęściej ma jednak na celu zobrazowanie stopnia realizacji 
zasad i celów przyjmowanych w strategii zrównoważonego rozwoju ( Borys 2010 ). 

Poszukiwanie optymalnego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju wpisuje 
się w dyskusję nad krytyką tradycyjnych wskaźników rozwoju gospodarczego czy spo-
łecznego. Krytyka ta dotyczy najbardziej spopularyzowanych mierników agregatowych, 
nazywanych również syntetycznymi, czyli skonstruowanymi w oparciu o przynajmniej 
dwie zmienne diagnostyczne ( Kompa 2009 ). 

Z perspektywy koncepcji rozwoju zrównoważonego wyjątkową słabość reprezentuje 
bardzo popularny wskaźnik, jakim jest P k B ( produkt krajowy brutto ). Wnika to z faktu, 
że odnosi się on wyłącznie do określenia poziomu jednego z komponentów, który jest 
tutaj rozpatrywany, czyli rozwoju gospodarczego. Jest to zatem klasyczne podejście do 
pomiaru i analizy rozwoju. Taki wskaźnik, jak P K B przede wszystkim w żaden sposób 
nie uwzględnia kształtujących go czynników. Problem polega bowiem na tym, że dla uzy-
skania określonej wielkości P K B nierzadko zasadniczą rolę mogą odgrywać mechanizmy 
sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to np. państw, których gospodarki 
mają charakter monokulturowy – bazują na eksploatacji ( niestety, często prowadzonej 
poza współczesnymi standardami z zakresu ochrony środowiska ) pojedynczych surow-
ców. W takiej sytuacji szczególnie zagrożona – poprzez wahania rynkowe ceny danego 
surowca ( stanowiące o sytuacji gospodarczej ) – wydaje się podstawa tej koncepcji, czyli 
trwałość rozwoju. 

W epoce zrównoważonego rozwoju dużą popularność zyskał sobie H d i ( Human Deve-
lopment Index – wskaźnik rozwoju społecznego ), który również należy do grupy mier-
ników agregatowych. Jest to syntetyczna miara opierająca się na średniej wskaźników 
obejmujących podstawowe sfery życia, czyli zdrowie, edukację i dochód na mieszkańca, 
liczony według parytetu nabywczego waluty ( W trosce o pracę … 2004 ). Uwzględnia on 
zatem w sposób pośredni stan środowiska, który w dużej mierze odpowiada m.in. za zdro-
wie mieszkańców. Pośrednio mówi także o skuteczności wykorzystywania zasobów na 
cele społeczne.

Zwykłe zestawienie państw według poziomu rozwoju gospodarczego ( P K B ) ze wskaź-
nikiem rozwoju społecznego ( H D I ) ujawnia istnienie grupy krajów, których rozwój może 
nie mieć charakteru zrównoważonego ( ryc. 1 ). Dotyczy to tych państw, w których rezul-
taty rozwoju w wymiarze ekonomicznym nie są transponowane na rzecz rozwoju spo-
łecznego albo też nie odbywa się to w sposób równomierny dla całego społeczeństwa. 
Można także wskazać sytuacje odwrotne – istnienie grupy państw o relatywnie wysokim 

Wskaźniki rozwoju zrównoważonego
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poziomie HDI ( czyli rozwoju społecznego ) w porównaniu z państwami reprezentującymi 
niski poziom rozwoju gospodarczego wyrażony przez P K B.

Dużą popularność jako miernik określający skumulowaną wielkość popytu na ziemię 
i wodę w związku z aktywnością człowieka, zyskał opracowany i mierzony przez Global 
Footprint Network ( Ecological Footprint … 2010 ) tzw. ekologiczny ślad ( ang. ecological 
footprint )  –  ryc. 2. Miernik ten należy rozumieć jako powierzchnię ( podawaną w glo-
balnych hektarach gha1 ) niezbędną człowiekowi dla pozyskania wszelkich zasobów śro-
dowiska. Dotyczy to zarówno samej przestrzeni wykorzystywanej na potrzeby wszelkich 
kategorii zabudowy czy infrastruktury, jak i obszarów zajmowanych przez ekosystemy 
poddawane oddziaływaniu człowieka. Z drugiej strony dziełem tej samej sieci jest pro-
pozycja pomiaru tzw. biopojemności ( ang. biocapacity ), czyli wielkości przestrzeni bio-
logicznie produktywnej ( odpowiednika podaży ziemskiego ekosystemu  –  w stosunku do 
ekologicznego śladu rozumianego jako popyt ). 

1 Określenie „ globalne ” hektary ma podkreślać odniesienie do całej powierzchni Ziemi.

Ryc. 1. Relacje PKB ( do poziomu 18 tys. USD / mieszkańca ) i HDI dla państw świata w 2011 roku
Fig. 1. Relation of Gross Domestic Product ( to the level of $ 18 000 per capita ) and HDI in 2011

Źródło/ Source: World Economic Outlook … ( 2012 ), Sustainability and Equity … ( 2011 ).
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Obok mierników agregatowych ( sumarycznych ) dla oceny realizacji zasad rozwoju 
zrównoważonego wykorzystuje się mierniki przekrojowe, które rozpatrywane są nie 
tylko w grupach ( np. odnoszących się do poszczególnych ładów ), ale także podawane 
i analizowane są indywidualnie. W tej sytuacji pojawia się problem doboru takich 
wskaźników, a następnie sama ich liczba ( zazwyczaj bardzo wysoka ). O N Z sugeruje 
zbiór 130 takich wskaźników, co wynika z wielowymiarowości rozwoju zrównoważo-
nego ( Kowalczyk 2011 ). 

koncepcja d P s i r ( ang. Driving forces, Pressure, State, Impact, Response ), nazywana 
również metodą sił kierujących, należy do popularnych podejść w zakresie porządkowa-
nia wskaźników określających relacje człowiek–środowisko ( Roo–Zielińska i in. 2007 ). 
Podejście to stosowane jest przy rozpatrywaniu różnych mechanizmów przyczynowo–
skutkowych i znajduje zastosowanie także w badaniach nad stopniem wdrażania zrów-
noważonego rozwoju. Zostało ono spopularyzowane m.in. dzięki jego przyjęciu przez 
Europejską Agencję Środowiska. Wskaźniki uporządkowano w pięć grup ( Environmental 
Indicators… 2003 ) :
 –  siły sprawcze – rozumiane jako podstawowe uwarunkowania zmian w poziomie pro-

dukcji i konsumpcji, które generują presję na środowisko  –  wzrost liczby ludności jest 
traktowany jako zasadniczy czynnik, 

 –  presja – najczęściej są to wskaźniki mówiące o ilości substancji trafiających do środo-
wiska w wyniku działalności człowieka albo takie, które informują o wielkości zasobów 
środowiska pozyskanych przez niego,

 –  stan – zaobserwowane zmiany w środowisku, np. zmiany chemizmu wód czy poziom 
hałasu w otoczeniu emitora,

 –  oddziaływanie – wskaźniki, które pozwalają na ustalenie, w jaki sposób zmiany w śro-
dowisku wpłynęły na funkcje środowiska, bioróżnorodność, działalność gospodarczą 
człowieka ( ograniczenie zasobów ) czy jego zdrowie,

 –  reakcja – wskaźniki, które pokazują odpowiedź społeczeństwa lub reprezentujących 
je władz na stan środowiska  –  będzie to zatem pomiar takich działań, jak ustanawia-
nie ochrony czy działania o charakterze kompensacji przyrodniczej a także zmiany 
w zachowaniu indywidualnym ( np. segregacja odpadów, oszczędność energii, wybór 
transportu publicznego zamiast indywidualnego ). 
Koncepcję D P S I R zastosowano m.in. przy planowaniu ochrony przeciwpowodziowej 

( Gręplowska, Nachlik 2007 ). A. Richling i J. Lechnio ( 2005 ) piszą także o możliwościach 
jej wykorzystania w badaniach krajobrazu, gdzie indykatory krajobrazowe rozumiane są 
jako system parametrów charakteryzujących strukturę i sposób funkcjonowania, pozwa-
lający na ocenę presji wywieranej na krajobraz oraz stan krajobrazu i jego reakcję.

Do najbardziej spopularyzowanych metod badania zrównoważonego rozwoju należy 
metoda P – s – r ( Jóźwiak 2002 ), która zakłada wykorzystanie trzech grup wskaźników : 
presji ( P ), stanu ( S ) i reakcji ( R ). Wskaźniki zalecane przez Organizację Narodów Zjed-
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noczonych oraz OECD bazują właśnie na koncepcji P – S – R. Dobór wskaźników pozwala 
tutaj na określenie związków przyczynowo–skutkowych między relacjami człowieka i śro-
dowiska, jakością jego komponentów oraz podejmowanymi działaniami zaradczymi. 

Unia Europejska przyjmuje odmienne podejście do pomiaru stopnia zrównoważenia 
jej rozwoju, czy ( szerzej ) poziomu osiągnięć we wdrażaniu tej idei. Odbywa się on naj-
częściej w oparciu o dwie grupy wskaźników ( Solon 2004 ) : pozwalających na ustalenie 
stanu środowiska oraz opisujących efekty poszczególnych polityk sektorowych. Podobne 
podejście wykorzystywane jest do oceny stanu krajobrazu. 

Bez względu na wybór wskaźników, powinny one odpowiadać określonym standardom. 
Najczęściej wymienia się w tym kontekście zasadę s m a r T ( Podręcznik wskaźników… 
2012 ) : S – specific ( szczegółowo opisane ), M – measurable ( mierzalne ), A – available 
and acceptable ( osiągalne i uzgodnione ), R – realistic/relevant ( możliwe do wykonania ), 
T – time-related ( odpowiednie dla danego czasu ). T. Borys ( 2009 ) wymienia także dwa 
główne wymogi poprawności takich wskaźników :
 –  poprawność merytoryczna  –  merytoryczne związki zrównoważonego rozwoju ze 

wskaźnikiem : jeżeli wskaźnik wyraża istotę rozwoju zrównoważonego oraz jego kon-
kretną zasadę i dziedzinę,

 – poprawność formalna  –  ogólne zasady poprawności budowy wskaźników.
Poza samym doborem wskaźników dodatkową trudność może stanowić także usta-

lenie wartości progowych, które oznaczają przejście z poziomu wskazującego na zrów-
noważony rozwój na taki, który oznacza niezrównoważenie z perspektywy danej cechy. 
Ponadto tradycyjne mierniki wykorzystywane w czasach popularności klasycznych teo-
rii dobrobytu charakteryzowały się większą mierzalnością. W sytuacji gdy przy ocenie 
rozwoju w kategoriach jego trwałości czy zrównoważenia stosuje się wskaźniki o cha-
rakterze jakościowym, bazujące nierzadko na wrażeniach ( np. estetycznych przy ocenie 
zmian krajobrazowych ), pojawiają się problemy z możliwościami pomiarowymi, a także 
ze wskazaniem wspomnianych wartości progowych. 

Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego wymaga i będzie wymagać wielkiego 
wysiłku. Wprowadzanie narzędzi prawnych i ekonomicznych bez ukierunkowania eduka-
cji na dalsze pogłębianie świadomości i odpowiedzialności człowieka za ekologiczne, spo-
łeczne i ekonomiczne następstwa jego działań nie będzie wystarczające. K. Brendzel–Sko-
wera ( 2009 ) zwraca uwagę na to, że przyjmowanie wyższości celów ekonomicznych nad 
ekologicznymi często nie jest kwestią świadomego wyboru, lecz braku wiedzy. W związku 
z powyższym, trudno podważyć potrzebę nadania problematyce zrównoważonego roz-
woju należnego jej miejsca w programach kształcenia. 

Podsumowanie
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Jednocześnie nie można pominąć faktu, że koncepcja zrównoważonego rozwoju nie 
jest wolna od krytyki. A. Pawłowski ( 2007 ) prowadzi dyskusję nad źródłami jej słabości. 
Wymienia m.in. :
 – koncentrację na dalekosiężnych celach przy lekceważeniu problemów czasu obecnego 

( zwłaszcza innych niż środowiskowe ),
 – problemy wynikające z koncentracji dyskusji nad rozwojem zrównoważonym, głównie 

w państwach bogatej Północy. 
Trudno nie zgodzić się z wymienionymi wyżej źródłami pewnych niepowodzeń. Z dru-

giej strony należy przypomnieć, że po części odpowiedzią na nie ma być właśnie realizacja 
zasad zrównoważonego rozwoju.  

Zbliżenie globalnego systemu do zasad przyjętych w Rio de Janeiro nie jest celem 
możliwym do zrealizowania dla jednego czy nawet dwóch pokoleń. Słusznym wydaje się 
postulat A. Pawłowskiego ( 2009 ), który zakłada, że w przypadku rzeczywistego wprowa-
dzenia w życie rozwój zrównoważony stanie się rewolucją porównywalną do przełomo-
wych momentów w dziejach ludzkości, także często określanych właśnie jako rewolucje. 
Postawił on zatem wdrożenie rozwoju zrównoważonego na równi z rewolucjami : rolniczą, 
naukową i przemysłową. 
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Tematy dyskusji
Uniwersalność zasad zrównoważonego rozwoju. 
Tradycyjne a nowe mierniki zrównoważonego rozwoju. 

Pytania sprawdzające
Na czym polegają związki między zasadami zrównoważonego rozwoju a pra-
wami człowieka?
Jaką rolę we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju może odgrywać O N Z ? 

Zadania
Wymień problemy rozwojowe, do których odnoszą się zasady zrównoważonego 
rozwoju.
Zaproponuj zestaw mierników zrównoważonego rozwoju możliwych do skon-
struowania na podstawie danych publikowanych przez GUS. 
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