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Zrównowa ony rozwój z perspektywy historycznej 

1. Narodziny idei trwa ego rozwoju 

Mi dzy 1300 a 1350 rokiem rozwój rolnictwa i wykorzystanie drewna w ów- 

czesnej Europie osi gn y swoje apogeum. Doprowadzi o to prawie do ca kowi-

tego wylesienia. Zniszczenie ekosystemu spowodowa o niewyobra alne straty. 

Bez lasów nie by o drewna do ogrzewania, gotowania, budowy domów i sporz -

dzania narz dzi. Znikn a baza pokarmowa dla zwierzyny, znikn  te  nawóz 

u ywany do u y niania pól. Wylesienie spowodowa o erozj  gleby, powodzie, 

obni enie poziomu wód gruntowych. W Europie wyst pi  wielki g ód mi dzy 

1309 a 1321 rokiem, a po nim plaga Czarnej mierci, która mi dzy 1348 a 1351 

rokiem przetrzebi a populacj  Europy rodkowej o jedn  trzeci  (por. [1]). 

Wspó cze ni upatrywali przyczyn tych tragedii nie tylko w ingerencji Bo ej. 

Lokalne ksi stwa, pa stwa miasta, zacz y przeprowadza  na szerok  skal  zale-

sianie, tworzono lokalne prawo zezwalaj ce na wycinanie tylu drzew, ile zosta-

nie zasadzone, by przysz e generacje mog y z nich korzysta . Rodzi a si  w ten 

sposób idea trwa ego i zrównowa onego rozwoju. W okresie O wiecenia wyst -

pi  kolejny kryzysu ekologiczny spowodowany wylesieniem, b d cym efektem 

wielkiego i wci  rosn cego popytu na drewno, które by o potrzebne do kopal , 

stoczni, budownictwa, przetwórstwa i gospodarstw domowych. Oko o 1650 roku 

niedobory drewna zacz y parali owa  gospodarki krajów europejskich. Nie-

miecki in ynier i badacz lasów Hans Carl von Carlowitz, urodzony w 1645 roku 

we Freibergu w Saksonii, podró owa  po Europie w latach 1665–1669. We 

wszystkich odwiedzanych krajach obserwowa  problemy rodz ce si  z powodu 

niedoboru drewna. Przez nast pne 40 lat Carlowitz administrowa  kopalniami 

srebra w Saksonii. W 1714 roku, u schy ku swojego ycia, opublikowa  ksi k , 

w której podsumowa  swoje zawodowe i yciowe do wiadczenie. Ksi ka by a 

zatytu owana Sylvicultura oeconomica oder Naturmassige Anweisung zur Wil-

den Baum-Zucht. Autor opisa  w niej, jak nale y prowadzi  gospodark  le n , 
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by by a ona ci g a, trwa a i zrównowa ona. Dla okre lenia tego procesu u y  

niemieckiego terminu Nachhaltigkeit (por. [1]). Na pocz tku XIX wieku idea 

zrównowa onego rozwoju by a powszechnie akceptowana jako synonim dobrej 

praktyki le nej. Zasada, e wolno cina  tyle drzew, ile mo e odrosn , aby nie 

zabrak o drewna dla potomnych, a jego dost pno  nie powinna si  trwale 

zmniejsza , mia a swoich zwolenników w ród naukowców zajmuj cych si  na-

ukami le nymi w Niemczech, Austro-W grach, Szwajcarii, Francji, Rosji, Skan-

dynawii, Wielkiej Brytanii, a tak e w ich koloniach. Równie  w Stanach Zjed-

noczonych dzia ali propagatorzy tego ekologicznego poj cia. Chocia  niemiec-

kie s owo Nachhaltigkeit by o zrozumia e za granic , potrzebne by o jego po-

prawne t umaczenie. Dyrektor Francuskiej Akademii Le nej w Nancy, profesor 

Adolphe Parade, przet umaczy  w 1837 r. Nachhaltigkeit na production soutenu. 

Francuskie s owo soutenu ma aci skie korzenie sustinere (zachowywa ). An-

gielskie s owo sustainable tak e obejmuje te znaczenia i jest równowa ne fran-

cuskiemu s owu (por. [1]). Wkrótce te  idea sustainability management zacz a 

by  popularna tak e w ród ekonomistów, urbanistów i teoretyków rozwoju. 

S owo rozwój trafi o do j zyka angielskiego oko o 1750 r., gdy zosta o za-

stosowane do opisania zmian i post pu niemal w ka dej formie dzia alno ci 

ludzkiej, przedsi biorstw i instytucjonalnej. S owniki Oxford i Webster definiuj  

development jako „stopniowe rozwijanie”, sugeruj c, e s owo pochodzi z aciny 

(de i volutus), znacz c to unveil, tj. ods ania , odkrywa , wyjawia  (por. [2]). 

2. Krystalizowanie si  zr bów wspó pracy mi dzynarodowej 

14 sierpnia 1941 roku, na pok adzie pancernika HMS „Prince of Wales”, za-

kotwiczonego u wybrze y Nowej Funlandii na Oceanie Atlantyckim, prezydent 

USA Franklin D. Roosevelt i brytyjski premier Winston Churchill podpisali 

o miopunktow  deklaracj , Kart  Atlantyck  (Atlantic Charter), okre laj c  cele 

wojenne obu pa stw oraz zasady powojennych stosunków mi dzynarodowych. 

1 stycznia 1942 roku przedstawiciele 26 pa stw podpisali w Waszyngtonie De-

klaracj  Waszyngto sk , w której zobowi zywali si  do walki z pa stwami fa-

szystowskimi. W dokumencie tym pojawi o si  sformu owanie Narody Zjedno-

czone, zaproponowane przez Franklina D. Roosevelta. Prezydent Stanów Zjed-

noczonych by  pomys odawc  powo ania organizacji, która po wojnie mia aby 

zapewni  pokój, bezpiecze stwo i wspó prac  mi dzynarodow  oraz przestrze-

ganie praw cz owieka. W dniach 8–10 pa dziernika 1944 roku przedstawiciele 

Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Chin i ZSRR opracowali w Waszyngtonie zr -

by powstaj cej organizacji, któr  nazwano Organizacj  Narodów Zjednoczo-

nych. Na 25 kwietnia 1945 roku zwo ano pierwsz  konferencj  ONZ w San 

Francisco, w której uczestniczy o 50 pa stw. Po d ugotrwa ych negocjacjach, 

26 czerwca przedstawiciele pa stw cz onkowskich podpisali Kart  Narodów 
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Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych powsta a 24 pa dziernika 

1945 roku, kiedy postanowienia konferencji ratyfikowa y Chiny, Francja, ZSRR, 

Wielka Brytania i USA oraz wi kszo  pozosta ych pa stw cz onkowskich. 

W preambule Karty zapisano: „My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydo-

wane uchroni  przysz e pokolenia od kl ski wojny, która dwukrotnie za naszego 

ycia wyrz dzi a ludzko ci niewypowiedziane cierpienia, przywróci  wiar  

w podstawowe prawa cz owieka, godno  i warto  jednostki, równo  praw 

m czyzn i kobiet oraz narodów wielkich i ma ych, stworzy  warunki, umo li-

wiaj ce utrzymanie sprawiedliwo ci i poszanowanie zobowi za  wynikaj cych 

z umów mi dzynarodowych i innych róde  prawa mi dzynarodowego, popiera  

post p spo eczny i popraw  warunków ycia w wi kszej wolno ci” (por. [31]). 

Na Uniwersytecie Harvarda 5 czerwca 1947 roku sekretarz stanu USA George 

Marshall og asza ide  wspieranego przez USA Europejskiego programu odbu-

dowy ze zniszcze  wojennych. Pomoc ta zostaje potem nazwana planem Mars-

halla. Odbiorcy pomocy w ramach planu Marshalla powo uj  16 kwietnia 1948 

roku Organisation for European Economic Co-operation (OEEC). W Stanach 

Zjednoczonych powstaje Economic Cooperation Agency (ECA), która w latach 

1948–1951 zarz dza European Recovery Programme (ERP). W 1949 r. Prezy-

dent Truman w przemówieniu inauguruj cym jego drug  prezydentur  w punk-

cie czwartym mówi o potrzebie przygotowania programu wykorzystuj cego po-

st p naukowy i rozwój przemys owy USA dla poprawy i rozwoju obszarów go-

spodarczo zacofanych (por. [3]). Uchwa a The Act of International Develop- 

ment, przyj ta przez Kongres w 1950 roku, pozwoli a na uruchomienie tego 

programu. Na pierwszy rok jego dzia alno ci Stany Zjednoczone przeznaczy y 

34,5 mln dolarów (por. [4]). 

Pod koniec lat czterdziestych termin rozwój sta  si  popularny ze wzgl du na 

odbudow  zniszcze  wojennych w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Daw-

ne kolonie zacz y uzyskiwa  niepodleg o . Na arenie mi dzynarodowej poja-

wia y si  wi c nowe pa stwa, nazywane przez zachodnich strategów Trzecim 

wiatem (w czasach zimnej wojny podzielono nasz  planet  na Pierwszy wiat 

– demokratyczne kraje uprzemys owione, Drugi wiat – komunistyczne kraje 

uprzemys owione i Trzeci wiat – kraje rozwijaj ce si ). Rozwój gospodarczy 

i spo eczny tych pa stw by  opó niony. Wkrótce zaznaczy  si  wyra ny podzia  

na bogate kraje Pó nocy i biedne kraje Po udnia. W czasie zimnej wojny Stany 

Zjednoczone musia y odpowiedzie  na komunistyczne wyzwanie w Trzecim 

wiecie, które obiecywa o, e komunizm przyniesie ze sob  nowy standard y-

cia. Walt Rostow, prominentny urz dnik rz dowy i ekonomista, rozwin  konku-

rencyjn  ideologi , któr  nazwa  economic development. Wed ug modelu komu-

nistycznego, spo ecze stwo, które dokona o rewolucji proletariackiej i zrzuci o 

okowy kapitalizmu zacznie transformacj , która doprowadzi do równo ci eko-

nomicznej wszystkich ludzi. Ca e bogactwo narodu b dzie wykorzystane do 

podniesienia standardu ycia i well-being wszystkich ludzi w tym spo ecze -
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stwie. By  to atrakcyjny model dla biednych ludzi Trzeciego wiata, obiecywa  

im znacz ce polepszenie warunków ycia. Odpowiedzi  Rostowa na to wyzwa-

nie by o stwierdzenie, e zadaniem ca ego cywilizowanego wiata jest rozwój 

ekonomiczny Trzeciego wiata. Rz d Stanów Zjednoczonych, rz dy Europy 

Zachodniej i Japonii uwa a y, e cywilizowany wiat powinien wpompowa  

w gospodarki Trzeciego wiata odpowiedni  ilo  dolarów, a one wówczas „wys- 

tartuj ” (take-off). To spowoduje podniesienie standardu ycia w tych krajach 

i uratuje demokracj  i kapitalizm na wiecie. Wed ug tego modelu, w dalszej per- 

spektywie sytuacja biednych polepszy si  znacznie dzi ki przyj ciu demokracji 

i kapitalizmu. Gdy kraje Trzeciego wiata pozostan  antykomunistyczne, to 

uzyskaj  pomoc zagraniczn  i w pewnym momencie w przysz o ci ich gospo-

darki dorównaj  gospodarkom pa stw rozwini tych. To uczyni wiat bardziej 

sprawiedliwym dla wszystkich istot ludzkich. 

Termin international development pojawi  si  wraz z podj ciem dzia alno ci 

przez Bank wiatowy i utworzeniem przez ONZ Programu Rozwoju (United Na-

tions Development Programme), Wkrótce powsta y finansowane przez rz dy 

pa stw rozwini tych agencje rozwoju, które oferowa y pomoc techniczn , socjal-

n  i gospodarcz  najbiedniejszym narodom w Afryce, Azji, Ameryce Po udniowej 

i rodkowym Wschodzie. Szybki wzrost gospodarczy mia  miejsce w pa stwach, 

które dzi ki pomocy, szybko odbudowywa y swoje gospodarki ze zniszcze  wo-

jennych. Wzrost gospodarczy wi e si  ze wzrostem produkcji dóbr i us ug. Jest 

mierzony jako produkt narodowy brutto. Rz dy na ca ym wiecie wci  przywi -

zuj  do niego szczególn  uwag . Dzieje si  tak pomimo protestów obro ców ro-

dowiska, e wzrost gospodarczy niszczy rodowisko naturalne i powoduje wy-

czerpywanie zasobów naturalnych, poniewa  preferuje konsumpcj . Maksymali-

zowanie konsumpcji powoduje zu ywanie si  zasobów planety, a procesy wydo-

bywcze i produkcyjne wytwarzaj  zanieczyszczenia i inne formy degradacji ro-

dowiska. Politycy natomiast czuj  si  zobligowani g osi  wzrost gospodarczy jako 

cnot  obywatelsk , poniewa  stwarza on zwykle wizj  wy szych dochodów spo-

ecze stwa. Wzrost przeci tnych dochodów mo e cz ciowo obni y  napi cia 

spo eczne spowodowane nierówno ci  dochodów i maj tku. 

W 1965 roku z po czenia dwóch agend ONZ, Expanded Programme of 

Technical Assistance (EPTA) i United Nation Special Fund (UNSF) powstaje 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – United Nations Development 

Programme (UNDP) – który finansuje projekty rozwojowe bezpo rednio w kra-

jach rozwijaj cych si  lub administrowane przez jedn  z wyspecjalizowanych 

agencji ONZ. Obecnie UNDP tworzy globaln  sie  na rzecz rozwoju. Do zada  

UNDP nale y udzielanie pomocy technicznej i finansowej krajom rozwijaj cym 

si  przy opracowywaniu programów rozwoju. Program wspó pracuje ze 166 

pa stwami i 35 agencjami mi dzynarodowymi na rzecz rozwoju spo ecznego. 

Dzia alno  finansowana jest ze rodków w asnych oraz funduszy rz dów i or-

ganizacji pozarz dowych (por. [5]).  
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3. Pocz tki spo ecznego ruchu ochrony rodowiska naturalnego 

Prekursorem zorganizowanego ruchu na rzecz ochrony rodowiska natural-

nego, który pojawi  si  w Stanach Zjednoczonych, by  John Muir, szkocki emi-

grant, najs awniejszy ameryka ski przyrodnik i ekolog. Mi o nik gór i dzikiej 

przyrody. Nazywany by  „Ojcem Parków Narodowych”. Jego najwi kszym 

osi gni ciem by o utworzenie w dolinie Yosemite Parku Narodowego w 1890 r. 

Przez nast pne dwa lata presja industrializacji by a tak silna, e John Muir wraz 

ze swoimi sprzymierze cami, grup  mieszka ców Kalifornii, za o y  w 1892 

roku Sierra Club, by razem broni  parku. Pod koniec swojego ycia Muir zorga-

nizowa  w latach 1908–1913 nieskuteczn  kampani  maj c  zapobiec budowie 

tamy w Hetch Hetchy Valley, nast pnej dolinie po o onej na pó noc doliny 

Yosemite (por. [6]). Dzisiaj Sierra Club liczy ponad 1,3 mln sympatyków i jest 

najstarsz , najwi ksz  i najbardziej wp ywow  obywatelsk  organizacj  rodo-

wiskow  w Stanach Zjednoczonych. Dla upami tnienia zas ug Johna Muira 

w kwestii obrony dzikiej przyrody prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald 

Reagan proklamowa  w 1988 roku, w 150 rocznic  urodzin ekologa, dzie  

21 kwietnia dniem Johna Muira (John Muir Day, por. [7]). 

W pocz tkach XX wieku w wielu krajach wiata zacz y powstawa  organi-

zacje spo eczne dzia aj ce w ochronie przyrody (w 1928 roku w Polsce powsta a 

Liga Ochrony Przyrody wzorowana na dzia aj cej od 1909 roku Szwajcarskiej 

Lidze Ochrony Przyrody, por. [8]). 

Na fali ruchów spo ecznych powsta ych po II wojnie wiatowej narodowe 

organizacje ochrony przyrody postanowi y zjednoczy  swoje dzia ania na p asz-

czy nie mi dzynarodowej. 

Postanowiono zwo a  Mi dzynarodowy Kongres Ochrony Przyrody w Fon-

tainebleau we Francji. Pierwszy dyrektor generalny UNESCO, sir Julian Huxley, 

angielski biolog i popularyzator nauki, by  jednym z inspiratorów i sponsorów 

Kongresu. W dniu 5 pa dziernika 1948 r. przedstawiciele 18 rz dów, 7 mi dzy-

narodowych organizacji i 107 narodowych organizacji ochrony przyrody zgodzi-

o si  podpisa  stosowny akt i zawi za  organizacj  pod nazw  International 

Union for the Protection of Nature (IUPN). Celem nowo powsta ej mi dzynaro-

dowej organizacji rodowiskowej by o opracowanie zasad ochrony i u ytkowa-

nia ekosystemów wraz z ich zespo ami ro linnymi i zwierz cymi. Organizacja 

mia a równie  prowadzi  dzia alno  o wiatow , informacyjn  i dokumentacyj-

n . W 1956 roku zmieni a ona nazw  na Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (zmieni  si  równie  akronim na IUCN), a w 1990 na World 

Conservation Union w po czeniu z IUCN. Jednak od marca 2008 roku zrezy-

gnowano z nazwy World Conservation Union. Siedziba g ówna IUCN jest ulo-

kowana w miejscowo ci Gland w pobli u Genewy w Szwajcarii (por. [9]). Or-

ganizacja IUCN pod koniec lat 50. XX w. nie mog a w pe ni realizowa  swojej 

misji ze wzgl du na brak funduszy. W 1961 roku z inicjatywy sir Juliana Hu-
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xleya ma a, lecz wp ywowa, grupa europejskich naukowców, przyrodników, 

przedsi biorców i liderów politycznych utworzy a organizacj  pod nazw  World 

Wildlife Fund. Idea powo ania organizacji zrodzi a si  29 kwietnia 1961 roku, 

a jej pierwsze biuro zosta o otwarte 11 wrze nia 1961 roku w siedzibie g ównej 

IUCN w Szwajcarii. Celem dzia ania tej mi dzynarodowej organizacji by o po-

zyskiwanie funduszy na ochron  przyrody. Fundusze te wspiera y równie  roz-

wój organizacji pozarz dowych, które anga uje si  w ochron  rodowiska natu-

ralnego Ziemi. Pierwszym prezesem WWF zosta  ksi  Holandii Bernhard. Na 

arenie mi dzynarodowej organizacja wyst puje pod nazw  World Wide Fund 

for Nature (WWF), za  w USA i Kanadzie oficjaln  nazw  pozostaje World 

Wildlife Fund; jest jedn  z najwi kszych mi dzynarodowych pozarz dowych 

organizacji zajmuj cych si  ochron  i restauracj  rodowiska naturalnego i ba-

daniami naukowymi (por. [10]).  

4. Publikacje budz ce wiadomo  spo eczn  

Ruch na rzecz ochrony rodowiska naturalnego, który pojawi  si  w latach 

60. XX wieku, zosta  zapocz tkowany przez Rachel Carson i jej ksi k  Milcz -

ca wiosna (Silent Spring, por. [6]). Ksi ka zosta a wydana przez Houghton 

Mifflin 27 wrze nia 1962 roku. Carson napisa a j , by zwróci  uwag  na nisz-

czenie dzikiej przyrody przez szerokie i niekontrolowane stosowanie DDT (po-

pularnego rodka owadobójczego) i innych pestycydów. DDT wykorzystywane 

by o do ochrony ro lin przed szkodnikami. Ludzi chroni o przed chorobami 

przenoszonymi przez owady: tyfusem plamistym, wszawic , malari . Tysi ce 

ton DDT przez lata rozpylano nad polami i siedzibami ludzkimi. Jego produkcja 

przynosi a koncernom chemicznym krociowe zyski. Do czasu, a  ameryka ska 

biolog Rachel Carson opublikowa a swoj  ksi k . Napisa a w niej, e to przez 

DDT wygin y tysi ce zwierz t, g ównie ptaków, st d tytu  ksi ki. Znoszone 

przez nie jaja pod wp ywem kumuluj cego si  w organizmach ptaków DDT 

mia y tak cienkie skorupki, e p ka y podczas wysiadywania. Przeprowadzone 

badania wykazywa y, e DDT kumuluje si  w organizmach i nie rozk ada w ro- 

dowisku przez d ugi czas. Carson oskar a a tak e przemys  chemiczny o rozpo-

wszechnianie dezinformacji, a urz dników publicznych o akceptowanie twier-

dze  przemys u bezkrytycznie. Ksi ka dowodzi a, e niekontrolowane stoso-

wanie pestycydów by o szkodliwe, a nawet zabójcze nie tylko dla zwierz t i pta-

ków, ale te  i dla ludzi. Wskazywano, e mo e powodowa  u ludzi raka piersi 

czy te  bezp odno . W reakcji na ksi k  i poruszenie spo eczne, jakie spowo-

dowa a, Prezydent USA John F. Kennedy poleci  swojemu Komitetowi Dorad-

czemu (Advisory Committee) zweryfikowa  odkrycie Carson. Badania naukowe 

potwierdzi y s uszno  wniosków Carson i doprowadzi y do zakazu u ywania 

DDT w Stanach Zjednoczonych, który zosta  wprowadzony w 1972 roku. 
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Wkrótce rz dy wi kszo ci pa stw równie  zakaza y stosowania go. W Polsce 

nast pi o to w 1976 roku. Z racji tego, e DDT jest najta szym i najskuteczniej-

szym rodkiem do walki z malari , na któr  corocznie umiera ponad milion osób 

na ca ym wiecie, od 2006 roku wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca u ywanie 

go do walki z t  gro n  chorob . Nad terenami, które s  wyl garni  komarów 

z rodzaju Anopheles, przenosz cych zarazki malarii, ponownie rozpyla si  DDT, 

jednak tym razem dzieje si  to pod cis  kontrol . 

W 1967 roku znany ekonomista Edward Mishan zszokowa  rodowisko eko-

nomiczne swoj  ksi k  zatytu owan  The Costs of Economic Growth. Ksi ka 

zawiera a krytyk  gospodarki, której g ównym celem jest wzrost gospodarczy 

(growth-driven economy). Wed ug Mishana, powi kszaj ca si  populacja, nowe 

technologie i rosn cy dobrobyt powoduj  niezamierzone skutki uboczne i koszty 

spo eczne. Na przyk ad wraz z dost pno ci  samochodów osobowych pojawi  

si  problem korków i d u szego czasu dojazdu do pracy. Innymi kosztami s  

koszty rodowiskowe. Wynalezienie tworzyw sztucznych umo liwi o i u atwi o 

produkowanie z nich rozmaitych produktów, wytwarzanych dotychczas z trady-

cyjnych materia ów. Jednak produkcja tworzyw sztucznych spowodowa a ca  

gam  nowych zanieczyszcze  powietrza, l du i wody. Cz  kosztów jest natury 

psychologicznej: stres, zale no  od technologii. Podró  samolotem czyni wiat 

mniejszym, p acimy za to zanieczyszczeniem powietrza, ha asem. W swojej 

ksi ce Mishan dowodzi , e rachunki PNB s  myl ce jako miara dobrobytu 

ludzkiego, poniewa  nie uwzgl dniaj  one kosztów zwi zanych z zanieczysz-

czeniami rodowiska, a tak e innych ujemnych efektów dobrobytu, takich jak 

np. ha as, zat oczenie itp. (por. [6]). 

W 1967 roku ukazuje si  ksi ka Paula i Williama Paddocków G ód 1975!: 

Decyzja Ameryki: Kto prze yje (Famine 1975!: America’s decision: Who will 

survive). Ksi ka zosta a podzielona na trzy cz ci. W pierwszej przedstawiono 

sytuacj  demograficzn  i produkcj  ywno ci w Trzecim wiecie do roku 1965. 

W drugiej dokonano przegl du produkcji zbó  w USA i w Europie Zachodniej, 

wykazuj c, e nawet znaczny wzrost produkcji nie zaspokoi potrzeb wiata w la-

tach 70. W trzeciej cz ci ksi ki autorzy z pozycji neomaltuzja skich postulo-

wali, by pomoc ywno ciowa by a dostarczana tylko do krajów, które wprowa-

dz  drastyczne zmiany w swojej strukturze demograficznej. W ród skazanych na 

mier  g odow  wymieniali mi dzy innymi narody Indii, Haiti, Egiptu (por. [11]). 

Podobna w tre ci, ksi ka Paula i Anne Ehrlichów Population Bomb ukaza a 

si  w 1968 roku, staj c si  bestsellerem. Ksi ka omawia a powi zania populacji 

ludzkiej z eksploatacj  zasobów naturalnych i rodowiskiem. Wed ug autorów, 

ekspotencjalny wzrost populacji ludzkiej doprowadzi ju  w latach 70. do kl ski 

g odu w Azji i Afryce. Sw  ksi k  Paul i Anne Ehrich napisali po wizycie 

w Indiach, w których spotkali si  z powszechnym zjawiskiem g odu i przelud-

nienia (por. [6]). Ich obawy nie by y bezpodstawne. W oparciu o dost pne dane 

Amartya Sen w 1981 roku oszacowa , e w 1943 roku w Bengalu z powodu g o-
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du zmar o ok. 3 milionów ludzi, w Chinach w latach 1958–1962 od 16,5 do 29,5 

milionów, w Etiopii w latach 1972–1975 oko o 200 tysi cy, w Bangladeszu 

w latach 1972–1974 oko o 1,5 miliona [12]. 

Na szcz cie prognozy Ehrlichów nie zi ci y si  w latach 70., a sta o si  to 

m.in. dzi ki Normanowi Borlaugowi, ameryka skiemu uczonemu, któremu, pod 

koniec lat 60. uda o si  wyhodowa  odporne na choroby i bardzo plenne odmia-

ny zbó . Nowe odmiany zbó  zapocz tkowa y zielon  rewolucj , któr  do Indii 

w latach 60. wniós  naukowiec Monkombu Sambasivan Swaminathan. Dzi ki 

zielonej rewolucji dotykane permanentnym g odem Indie i Pakistan sta y si  sa-

mowystarczalne w produkcji ywno ci (por. [13]). 

Troska o losy Ziemi przy wieca a równie  w oskiemu przedsi biorcy Aure-

liemu Peccei i szkockiemu naukowcowi Aleksandrowi Kingowi, gdy w 1968 ro-

ku wraz grup  wybitnych europejskich przedsi biorców, m ów stanu i na-

ukowców zawi zali nieformaln  organizacj  pod nazw  Klub Rzymski. Pi  lat 

pó niej Klub zosta  zarejestrowany w Genewie jako organizacja mi dzynarodo-

wa. Klub Rzymski w swojej dzia alno ci kieruje si  trzema podstawowymi ide-

ami: przyjmuje globalne podej cie do problemów wspó czesnego wiata, kon-

centruje si  na problemach i opcjach politycznych w d u szej perspektywie ni  

to tradycyjnie czyni  politycy i rz dy, poszukuje g bszego zrozumienia zale -

no ci w obr bie wiatowych problemów politycznych, spo ecznych, kulturo-

wych, technologicznych, rodowiskowych i etycznych. W Polsce od lat dzia a 

Polskie Towarzystwo Wspó pracy z Klubem Rzymskim, które jest niezale n  

organizacj  spo eczn . W 1970 roku Klub Rzymski zleci  naukowcom z MIT 

przeprowadzenie bada  nad przyczynami i konsekwencjami wzrostu: ludno ci, 

kapita u przemys owego, produkcji ywno ci, zu ywania zasobów naturalnych 

oraz zanieczyszczenia rodowiska. Do bada  tych stworzyli oni model kompute-

rowy World3, który pozwala  im analizowa  oddzia ywanie na siebie tych wiel-

ko ci i przewidywa  ich przypuszczalne przysz e zmiany. Wyk adnicze trendy 

wzrostu wielu z tych elementów musz  prowadzi  do ogólno wiatowego za a-

mania spo eczno-gospodarczego W roku 1972 zosta  opublikowany pierwszy 

raport Klubu pt. Granice wzrostu (The Limits to Growth). Jego autorami byli: 

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgens Randers i W.W. Behrens III. 

W raporcie sformu owano trzy podstawowe wnioski: 

Je eli obecne trendy rozwojowe w zakresie zaludnienia, uprzemys owienia, zanieczysz-

czenia rodowiska, produkcji ywno ci i wyczerpywania si  zasobów naturalnych nie 

ulegn  zmianie, to w jakim  momencie przed up ywem stu lat osi gniemy na naszej pla-

necie granic  wzrostu. Najbardziej prawdopodobnym tego efektem b dzie nag y i nie da-

j cy si  opanowa  spadek zarówno liczby ludno ci, jak i zdolno ci produkcyjnych prze-

mys u. Mo na jednak zmieni  te wiatowe trendy rozwojowe i stworzy  warunki ekolo-

gicznej i ekonomicznej stabilizacji, która by si  da a utrzyma  przez d ugi czas. Stan 

równowagi wiatowej mo na by zaplanowa  w ten sposób, eby podstawowe potrzeby 

materialne ka dego cz owieka na Ziemi by y zaspokojone i eby ka dy cz owiek mia  

jednakowe szanse wykorzystania swoich osobistych mo liwo ci. Je eli ludzie zdecyduj  
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si  raczej d y  do tego drugiego celu ni  pierwszego, to im szybciej zaczn  pracowa  

dla osi gni cia go, tym wi ksze b d  szanse powodzenia.  

Wizja ta wzbudzi a gor c  dyskusj  w ród polityków i naukowców. Obli-

czenia, powtórzone dwadzie cia lat pó niej, przy wykorzystaniu aktualnych da-

nych, pokaza y, e wnioski sformu owane w Granicach wzrostu s  s uszne, jed-

nak teraz nale y je ostrzej precyzowa  (por. [14]).  

Idea granic wzrostu wywar a wp yw na administracj  Cartera w latach 

1977–1981 w USA. Prezydent Carter by  zaniepokojony „kryzysem energetycz-

nym” i promowa  badania róde  energii odnawialnej. Zleci  on opracowanie ra-

portu o stanie globalnego rodowiska do roku 2000. Konkluzja raportu by a na-

st puj ca: Je li obecne trendy utrzymaj  si , to wiat w 2000 roku b dzie bar-

dziej zat oczony, bardziej zanieczyszczony, mniej stabilny ekologicznie i bar-

dziej nara ony na wstrz sy. Zdziwienie wielu osób spowodowa y obliczenia, 

z których wynika o, e w wyniku destrukcji rodowiska naturalnego wyginie od 

500 000 do 2 mln gatunków, g ównie w lasach tropikalnych. Troska z powodu 

straty bioró norodno ci szybko sta a si  g ówn  trosk  ekologów. Pod koniec lat 

80. Carter przegra  wybory na rzecz Ronalda Reagana, który by  zdecydowanym 

antyekologiem. W kampanii prezydenckiej twierdzi : „Oko o 80% zanieczysz-

cze  powietrza pochodzi z w glowodorów uwalnianych w procesie wegetacji. 

Wi c nie przesadzajmy z ustalaniem wysokich standardów emisji ze róde  

stworzonych przez cz owieka” (por. [6]). Gdy zosta  wybrany prezydentem, po-

wiedzia  nawet „Drzewa powoduj  wi ksze zanieczyszczenia ni  samochody” 

(por. [6]). To przekonanie znalaz o odbicie w polityce prowadzonej przez jego 

administracj . W konsekwencji przywództwo w ochronie rodowiska przesun o 

si  pod koniec lat 80. z USA do Europy, gdzie ruch na rzecz ochrony rodowi-

ska we wczesnych latach 70. rozwija  si  w Skandynawii, potem w reszcie Eu-

ropy Zachodniej, szczególnie w Niemczech. Europejscy ekolodzy byli mniej za-

interesowani dzik  przestrzeni , która pozostawa a kluczow  dla ekologów pó -

nocnoameryka skich, bardziej interesowali si  problemami zwi zanymi z indu-

strializacj  (por. [6]).  

5. Powstanie instytucjonalnego ruchu 

na rzecz zrównowa onego rozwoju 

Pod koniec lat 60. rz d szwedzki by  coraz bardziej zaniepokojony zniszcze-

niami, jakie zanieczyszczenia z innych europejskich krajów czyni y w ich jezio-

rach. W 1968 roku Sta e Przedstawicielstwo Szwecji przy ONZ wprowadzi o do 

agendy Rady Ekonomiczno-Spo ecznej ONZ (ECOSOC) temat „ rodowisko 

cz owieka”. Na czterdziestej pi tej sesji, 30 czerwca 1968 roku, ECOSOC przy-

j o rezolucj  1346 (XLV), która wskazywa a potrzeb  zorganizowania mi dzy-

narodowej konferencji po wi conej problemom rodowiska cz owieka. Na pod-
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stawie tej rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ, podczas posiedzenia plenarnego 

3 grudnia 1968 roku, zdecydowa o o przeprowadzeniu w 1972 roku w Sztok-

holmie konferencji ONZ „ rodowisko Cz owieka”. Wkrótce te  Sekretarz Gene-

ralny ONZ Sithu U Thanta przedstawi  na forum XXIII sesji Zgromadzenia 

Ogólnego w dniu 26 maja 1969 r. raport Cz owiek i jego rodowisko (The pro-

blems of human environment). U Thant po raz pierwszy wykaza , e w historii 

ludzko ci pojawi  si  ogólno wiatowy kryzys, który okre lony zosta  jako kry-

zys stosunku cz owieka do rodowiska. Za oznaki tego kryzysu uznano: niedo-

stateczn  integracj  rozwini tej techniki z wymaganiami rodowiska, wynisz-

czanie ziem uprawnych, bezplanowy rozwój stref miejskich, kurczenie si  tere-

nów otwartych oraz coraz wi ksze niebezpiecze stwo wygini cia wielu form 

ycia zwierz cego i ro linnego, zatruwanie i zanieczyszczanie rodowiska, ko-

nieczno  ochrony takich elementów rodowiska, jak gleba, woda i powietrze. 

Z tych wzgl dów raport za pal c  spraw  uwa a  rozpatrzenie problemów za-

gro enia rodowiska. Zawiera  on szereg tez przedstawiaj cych aktualn  sytu-

acj , jak równie  propozycj  dalszych dzia a . Dokument spotka  si  z du ym 

zainteresowaniem na wiecie, wzbudzi  te  ostr  polemik . Raport omawia  

równie  cele i zadania, jakie mia a spe ni , przewidziana na rok 1972 w Sztok-

holmie, Konferencja Narodów Zjednoczonych zatytu owana „ rodowisko Cz o- 

wieka”. Raport U Thanta wstrz sn  opini  publiczn  i spowodowa  przekszta -

cenie si  s abego ruchu ochrony przyrody w pr ny ruch ekologiczny (por. [15]). 

Raport ten zmobilizowa  rz dy wi kszo ci krajów do podj cia dzia a  w ochro-

nie rodowiska. Niepokój spo ecze stwa wywo any pojawiaj cymi si  w USA 

alarmistycznymi publikacjami, a tak e dwie katastrofy ekologiczne, które mia y 

miejsce w USA pod koniec lat 60., zmusi y rz d USA do dzia ania. W grudniu 

1969 roku Kongres USA przed o y  prezydentowi Nixonowi do podpisu Natio-

nal Environmental Policy Act (NEPA), który zobowi zywa  do prowadzenia po-

lityki narodowej w sposób zapewniaj cy harmoni  cz owieka i rodowiska, na-

kazywa  ograniczenie zanieczyszcze  emitowanych do rodowiska, podkre la  

znaczenie systemów ekologicznych i zasobów naturalnych. Zaleca  tak e utwo-

rzenie Council on Environmental Quality. Prezydent Nixon podpisa  ten akt 

1 stycznia 1970 roku. 2 grudnia 1970 roku powo a  równie  Environmental Pro-

tection Agency (EPA), której zadaniem by a ochrona rodowiska naturalnego 

przed zanieczyszczeniami przemys owymi. W Polsce w 1970 roku powo ano 

Polski Komitet Ochrony rodowiska Cz owieka przy wicepremierze, Komitet 

przekszta ci  si  pó niej w Komisj  Ochrony rodowiska Rady Pa stwa, a na-

st pnie w Pa stwow  Rad  Ochrony rodowiska.  
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6. I Szczyt Ziemi w Sztokholmie 

W czasie przygotowa  do konferencji w Sztokholmie pogl dy na temat roz-

woju i ochrony rodowiska poró ni y rozwini te pa stwa Pó nocy i rozwijaj ce 

si  pa stwa Po udnia. Na szcz cie na spotkaniu panelowym w Founex w Szwaj- 

carii w dniach od 4 do 12 czerwca 1971 roku 27 ekspertów pod przewodnic-

twem Maurice’a Stronga ustali o, e pa stwa rozwijaj ce si  b d  kreowa  swo-

j  polityk  ekologiczn  zgodnie z ich narodowymi potrzebami i interesami. Sta-

nowisko to spowodowa o, e pa stwa rozwijaj ce si  nie zbojkotowa y konfe-

rencji sztokholmskiej. 

W dniach 5–14 czerwca 1972 r. w Sztokholmie odby a si  konferencja ONZ 

na temat „ rodowisko Cz owieka” (United Nations Conference on Human Envi-

ronment – UNCHE). Na konferencji by y obecne reprezentacje 113 krajów i przed- 

stawiciele wielu organizacji mi dzynarodowych oraz organizacji pozarz do-

wych. Premier Indii Indira Gandhi oraz premier Szwecji byli jedynymi przy-

wódcami narodów obecnymi na tej konferencji. Spotkanie zosta o po wi cone 

analizie wp ywu dzia alno ci ludzkiej na rodowisko naturalne. Sekretarzem 

Generalnym konferencji by  Maurice F. Strong, uprzedni prezydent Canadian In-

ternational Development Agency, kanadyjski przedsi biorca i ekolog. W 1971 

roku Strong zamówi  raport o stanie planety Ziemia, zatytu owany Only One 

Earth: The Care of Maintenance of a Small Planet. Raport sporz dzili Barbara 

Ward i René Dubos. Zawiera  on wyniki bada , dotycz cych zanieczyszcze  

i zagro e  rodowiska naturalnego, przeprowadzonych przez czo owych wia-

towych ekspertów z tej dziedziny. Przedstawiciele krajów rozwijaj cych si  

zgromadzeni na konferencji sceptycznie podchodzili do jej tematyki, uwa ali, e 

wi kszym problemem ich krajów jest ubóstwo ni  zanieczyszczenia rodowiska. 

Indira Gandhi powiedzia a nawet na tej konferencji, e „Ubóstwo jest najwi k-

szym zanieczyszczeniem” (por. [6]). Na konferencji uzgodniono i przyj to De-

klaracj  Sztokholmsk , zawieraj c  26 zasad, którymi powinna kierowa  si  

ludzko  by chroni  naturalne rodowisko cz owieka: 

Zasady. Konferencja wyra a wspólne przekonanie, e: 

1. Cz owiek ma podstawowe prawo do wolno ci, równo ci i odpowiednich warunków 

ycia w rodowisku takim, które pozwala oby na przyzwoite ycie w dobrobycie. 

Cz owiek ponosi powa n  odpowiedzialno  za ochron  i popraw  rodowiska natu-

ralnego dla obecnych i przysz ych pokole . Pod tym wzgl dem polityka popieraj ca 

lub utrwalaj ca apartheid, segregacj  rasow , dyskryminacj , ucisk kolonialny lub 

inny oraz obc  dominacj , zas uguje na pot pienie i musi by  wyeliminowana. 

2. Naturalne zasoby Ziemi, obejmuj ce powietrze, wod , gleb , flor  i faun , a zw asz-

cza reprezentatywne przyk ady naturalnych ekosystemów, musz  by  chronione dla 

dobra obecnych i przysz ych pokole  poprzez staranne planowanie lub odpowiednie 

zarz dzanie.  

3. Zdolno  Ziemi do produkowania istotnych dla ycia i wci  odnawianych zasobów 

musi by  utrzymana, a w niektórych wypadkach przywrócona lub poprawiona. 
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4. Cz owiek ponosi szczególn  odpowiedzialno  za ochron  i m dre zarz dzanie po-

zosta o ciami dzikiej zwierzyny i miejsc, w których przebywa, powa nie zagro o-

nych przez wspólne dzia anie wielu ujemnych czynników. Ochrona przyrody obej-

muj ca dzik  zwierzyn  musi dlatego by  szczególnie uwzgl dniana w planowaniu 

rozwoju gospodarczego.  

5. Nie daj ce si  odnowi  zasoby Ziemi musz  by  wykorzystane w taki sposób, eby 

strzec je przed niebezpiecze stwem wyczerpania w przysz o ci i zapewni  równo-

mierny podzia  dla ca ej ludzko ci. 

6. Wydalanie substancji toksycznych lub innych substancji, oraz wydzielanie ciep a 

w takich ilo ciach i st eniu, e przekracza to zdolno  regeneracyjn  rodowiska 

naturalnego i wyrz dza mu szkod , musz  by  powstrzymane, aby unikn  powa -

nych i nie daj cych si  odwróci  szkód w ekosystemach. S uszna walka narodów 

wszystkich krajów z zanieczyszczaniem powinna spotka  si  z poparciem.  

7. Pa stwa musz  podj  wszelkie mo liwe kroki, aby zapobiec zanieczyszczeniu 

mórz przez substancje mog ce zagrozi  ludzkiemu zdrowiu, wyrz dzi  szkody pro-

duktom spo ywczym i yciu podwodnemu, zmniejszy  atrakcyjno  lub zak óca  

inne uzasadnione wykorzystanie mórz. 

8. Rozwój gospodarczy i spo eczny ma istotne znaczenie dla zapewnienia odpowied-

niego rodowiska ycia i pracy cz owiekowi oraz dla stworzenia warunków na Zie-

mi, które s  niezb dne dla poprawy jako ci ycia. 

9. Braki w rodowisku spowodowane warunkami niedorozwoju i kl skami ywio o-

wymi stwarzaj  powa ne problemy i mog  by  najlepiej usuni te przez przy pie-

szony rozwój, przez przekazywanie znacznych ilo ci rodków finansowych i techno-

logicznych jako pomocy b d cej uzupe nieniem w asnych wysi ków krajów rozwi-

jaj cych si  oraz takiej dora nej pomocy, jaka mo e by  potrzebna. 

10. Dla krajów rozwijaj cych si  istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony rodowi-

ska ma stabilizacja cen i osi ganie odpowiednich dochodów z surowców i artyku ów 

rolno-spo ywczych, gdy  czynniki gospodarcze musz  by  brane pod uwag  cznie 

z procesami ekologicznymi. 

11. Polityka w dziedzinie ochrony rodowiska naturalnego prowadzona przez ka de 

pa stwo musi zwi ksza , a nie os abia  obecny lub przysz y potencja  krajów rozwi-

jaj cych si , nie powinna ujemnie odbija  si  na d eniu do lepszych warunków y-

cia dla wszystkich. Trzeba, aby pa stwa i organizacje mi dzynarodowe podj y od-

powiednie kroki dla osi gni cia porozumienia w sprawie sprostania ewentualnym 

konsekwencjom ekonomicznym w skali narodowej i mi dzynarodowej, wynikaj -

cym z zastosowania rodków w dziedzinie ochrony rodowiska. 

12. Trzeba udost pni  zasoby na ochron  i popraw  rodowiska, bior c pod uwag  oko-

liczno ci i szczególne wymagania krajów rozwijaj cych si  oraz wszelkie koszty, 

które mog  wynika  z w czania przez te kraje ochrony rodowiska do planowania 

rozwojowego, jak równie  trzeba udost pni  tym krajom, je li poprosz  o to, dodat-

kow  mi dzynarodow  pomoc techniczn  i finansow  w tej dziedzinie. 

13. Aby doprowadzi  do racjonalnego zarz dzania zasobami i w ten sposób poprawi  

rodowisko, pa stwa powinny zaj  zintegrowane i skoordynowane stanowisko wo-

bec swego planowania rozwojowego, w celu zapewnienia, e rozwój b dzie zgodny 

z potrzeb  ochrony i poprawy naturalnego rodowiska dla dobra ludzko ci. 

14. Racjonalne planowanie jest podstawowym instrumentem godzenia wszelkich kon-

fliktów mi dzy potrzebami rozwoju a potrzebami ochrony i poprawy rodowiska. 

15. Trzeba planowa  osiedla i miasta pod k tem unikni cia ujemnych skutków dla ro-

dowiska naturalnego i uzyskania maksymalnych korzy ci spo ecznych, ekonomicz-
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nych i dla rodowiska naturalnego, w interesie wszystkich. Pod tym wzgl dem pro-

jekty podporz dkowane dominacji kolonialnej i rasowej musz  by  zaniechane. 

16. Polityka demograficzna, zgodna z podstawowymi prawami ludzkimi i odpowiadaj -

ca zainteresowanym rz dom, powinna by  zastosowana w tych regionach, gdzie 

stopa przyrostu naturalnego lub nadmierne zag szczenie ludno ci mog  mie  ujem-

ny wp yw na rodowisko naturalne lub rozwój albo gdzie ma e zag szczenie ludno-

ci mo e przeszkadza  w poprawie rodowiska ludzkiego i rozwoju. 

17. Odpowiednie instytucje narodowe musz  by  obarczone zadaniem planowania za-

rz dzania lub kontroli zasobów rodowiskowych pa stwa, w celu poprawy jako ci 

rodowiska. 

18. Wiedza i technologia, je li chodzi o ich udzia  w rozwoju ekonomicznym i socjal-

nym, musz  by  podporz dkowane odpowiednim badaniom, które zapobiega yby 

zagro eniu rodowiska lub rozwi zaniu problemów rodowiskowych, b d  te  pro-

blemów maj cych znaczenie dla wspólnego dobra ludzko ci. 

19. Akcja u wiadamiaj ca w sprawach rodowiska naturalnego, prowadzona zarówno 

w ród m odzie y, jak i doros ych, bior ca pod uwag  w odpowiednim stopniu tych, 

którzy nie s  uprzywilejowani, ma podstawowe znaczenie dla rozszerzenia pod o a, 

w oparciu o które kszta towa yby si  o wiecona opinia i odpowiedzialne post po-

wanie osób indywidualnych, przedsi biorstw i spo ecze stw w dziedzinie ochrony 

i poprawy rodowiska w jego pe nych ludzkich wymiarach. 

20. Badania naukowe i rozwojowe w kontek cie problemów rodowiskowych, zarówno 

narodowych, jak i wielonarodowych, musz  by  popierane we wszystkich krajach, 

a zw aszcza w krajach rozwijaj cych si . W zwi zku z tym trzeba popiera  swobod-

ny obieg naturalnych informacji i do wiadcze  naukowych, aby u atwi  rozwi zy-

wanie problemów rodowiskowych, technologie w tej dziedzinie powinny by  udo-

st pniane krajom rozwijaj cym si  na warunkach, które zach ci yby do szerokiego 

rozpowszechnienia, bez stanowienia ci aru gospodarczego dla tych krajów. 

21. Pa stwa maj , w zgodzie z Kart  NZ i z zasadami prawa mi dzynarodowego, suwe-

renne prawo do wykorzystywania swych zasobów przy prowadzeniu w asnej polity-

ki w dziedzinie ochrony rodowiska, jak równie  ponosz  odpowiedzialno  za za-

pewnienie, i  dzia alno  prowadzonych w zakresie ich jurysdykcji lub kontroli nie 

wyrz dzi szkody innym pa stwom lub obszarom znajduj cym si  poza granicami 

narodowej jurysdykcji. 

22. Pa stwa powinny wspó pracowa  nad dalszym rozwojem prawa mi dzynarodowego 

w dziedzinie ponoszenia odpowiedzialno ci i nagradzania szkód ofiarom zanie-

czyszcze  i innych szkód rodowiskowych wywo ywanych dzia alno ci  w ramach 

jurysdykcji lub kontroli danego pa stwa na obszarach znajduj cych si  poza jego ju-

rysdykcj . 

23. Bez uprzedzania ogólnych zasad, które mog  by  uzgodnione przez spo eczno , lub 

kryteriów i minimalnych wymogów, które powinny by  okre lane w skali narodo-

wej, istotne b dzie we wszelkich wypadkach rozpatrzenie systemów warto ci prze-

wa aj cych w ka dym kraju i zasi gu stosowanych standardów, które dotycz  kra-

jów najbardziej zaawansowanych, lecz które mog  by  nieodpowiednie i powodo-

wa  niepo dane spo eczne koszty dla krajów rozwijaj cych si . 

24. Sprawy mi dzynarodowe dotycz ce ochrony i poprawy rodowiska powinny by  

potraktowane w duchu wspó pracy wszystkich krajów, wielkich i ma ych, na rów-

nych zasadach. Wspó praca poprzez wielostronne lub dwustronne porozumienia lub 

inne odpowiednie rodki ma istotne znaczenie w zapobieganiu, eliminowaniu lub 

redukowaniu ujemnych skutków dla rodowiska, wynikaj cych z dzia alno ci pro-
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wadzonej we wszystkich dziedzinach, przy czym wspó praca ta powinna bra  pod 

uwag  suwerenno  i interesy wszystkich pa stw. 

25. Pa stwa powinny zapewni  organizacjom mi dzynarodowym odbywanie skoordy-

nowanej, skutecznej i dynamicznej roli w ochronie i poprawie rodowiska (por. [16]). 

Deklaracja Sztokholmska odegra a wielk  rol  w kszta towaniu si  mi dzy-

narodowego ruchu na rzecz ochrony rodowiska. Przyj te na konferencji zasady 

sta y si  wytycznymi dla rz dów w sprawie wspó pracy w zakresie ochrony ro-

dowiska. Konferencja sztokholmska by a pierwsz  z wielkich mi dzynarodo-

wych konferencji po wi conych ochronie rodowiska (Sztokholm 1972, Rio de 

Janeiro 1992, Rio de Janeiro 2012). Jednak mimo up ywu prawie czterdziestu lat 

nie wszystkie przyj te tam zasady zosta y zrealizowane. Dlatego Deklaracja 

Sztokholmska jest wci  aktualna. Od 1973 roku, celem promowania postaw 

proekologicznych w spo eczno ci mi dzynarodowej, dzie  rozpocz cia konfe-

rencji sztokholmskiej, tj. 5 czerwca, zosta  proklamowany przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w 1972 roku wiatowym Dniem rodowiska (World Environment 

Day – WED), a od roku 1987 dzie  ten jest celebrowany w jednym z miast wy-

branego kraju, w którym organizowane s  tematyczne wystawy i imprezy towa-

rzysz ce, promuj ce ochron  rodowiska naturalnego. Owocem konferencji by o 

równie  powo anie, rezolucj  2997 (XXVII) z dnia 15 grudnia 1972 roku Zgro-

madzenia Ogólnego ONZ, Programu Ochrony rodowiska (United Nations 

Environment Programme – UNEP). Siedzib  programu zosta o Nairobi, a na 

pierwszego dyrektora wykonawczego programu powo any zosta  Maurice 

Strong, sekretarz generalny sztokholmskiej konferencji. To jemu przypisuje si  

autorstwo terminu „ekorozwój”, chcia  w ten sposób wyrazi  nieroz czno  

rozwoju z ochron  rodowiska (por. [6]). Obszar dzia alno ci UNEP dotyczy  

ekosystemów atmosferycznych, morskich i l dowych. Program by  inicjatorem 

wielu mi dzynarodowych konwencji ekologicznych, propagatorem wiedzy eko-

logicznej, ci le wspó pracowa  z rz dami wielu krajów i organizacji pozarz -

dowych przy wprowadzaniu i rozwoju polityki proekologicznej. Z powodu od-

dalenia siedziby g ównej od centrów decyzyjnych ONZ UNEP zawsze cierpia  

na brak funduszy i by  jedn  z najs abszych agend tej organizacji w sensie si y 

instytucjonalnej (por. [6]). 

Europejska polityka ochrony rodowiska datuje si  od 1972 roku, kiedy to 

szefowie rz dów sze ciu pa stw cz onkowskich na pierwszej konferencji ro-

dowiskowej ONZ podj li decyzj  o opracowaniu i wdra aniu jednolitej polityki 

rodowiskowej we Wspólnocie Europejskiej. W 1973 r. WE og osi a pierwszy, 

a w 1977 drugi, program akcji na rzecz ochrony rodowiska naturalnego. Francja 

jako pierwsze pa stwo WE utworzy a w 1972 roku Ministerstwo Ochrony ro-

dowiska (por. [17]). Pierwsza faza nowoczesnej polityki ekologicznej zosta a 

w wielu krajach spowolniona pod koniec lat 70. wskutek pierwszego kryzysu 

naftowego. W Polsce pod koniec lat 60., po ukazaniu si  raportu Sekretarza 

ONZ U Thanta, w Centralnym Urz dzie Gospodarki Wodnej, którego zadaniem 
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by a ochrona i zarz dzanie zasobami wodnymi, powo ano Biuro do spraw 

Ochrony Powietrza Atmosferycznego. Wkrótce odpowiedniki tych struktur 

utworzono w urz dach wojewódzkich i powiatowych. Premier Piotr Jarosze-

wicz, przedstawiaj c w sejmie 29 marca 1972 roku, w sk ad nowego rz du po-

wo a  Jerzego Kusiaka na szefa nowego resortu Ministerstwa Gospodarki Tere-

nowej i Ochrony rodowiska. Od 1999 roku nazwa tego urz du zosta a zmie-

niona na Ministerstwo rodowiska. 

7. wiatowa Strategia Ochrony Przyrody 

W 1980 roku Mi dzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Natural-

nych, Program rodowiskowy Narodów Zjednoczonych oraz wiatowy Fundusz na 

Rzecz Dzikich Zwierz t wspólnie opracowa y wiatow  Strategi  Ochrony Przyro-

dy (World Conservation Strategy, por. [18]). Opracowanie to spotka o si  z przy-

chylnym przyj ciem mi dzynarodowej opinii publicznej. Strategi  t  popar y Orga-

nizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wy ywienia i Rolnictwa (Food and Agricultu-

re Organization of the United Nations) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 

Edukacji, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization). W opracowaniu tym, którego jednym z g ównych autorów by  pisarz 

i dzia acz na rzecz ochrony przyrody, Robert Prescott-Allen, po raz pierwszy poja-

wi o si  sformu owanie sustainable development. We wst pie, zatytu owanym 

Ochrona ywych Zasobów, pojawia si  okre lenie rozwoju zrównowa onego: 

„Rozwój jest zdefiniowany tutaj jako: modyfikacja biosfery i zastosowanie ludz-

kich, finansowych, o ywionych i nieo ywionych zasobów, by zaspokoi  potrzeby 

ludzkie i polepszy  jako  ludzkiego ycia. By rozwój by  zrównowa ony, musz  

by  uwzgl dnione zarówno czynniki spo eczne i ekologiczne, jak i czynniki ekono-

miczne; o ywionej jak i nie o ywionej bazy zasobów; oraz d ugookresowe i krótko-

okresowe korzy ci i szkody alternatywnych dzia a ” (por. [18]). Gdy min o zagro-

enie konfliktem nuklearnym pod koniec zimnej wojny w latach 80., na plan pierw-

szy zagro e  wysun y si  problemy ochrony rodowiska. O ile pod koniec lat 60. 

problemami ochrony rodowiska y y spo ecze stwa pa stw zachodnich, to pod ko-

niec lat 80. i 90. interesowa  si  ju  nimi ca y wiat. 

8. wiatowa Karta Przyrody 

28 pa dziernika 1982 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyj o wiatow  

Kart  Przyrody (World Charter for Nature). Zasady opracowane przez Mi dzyna-

rodow  Uni  Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN) oraz wiatowy 

Program Ochrony rodowiska (UNEP) mia y gwarantowa  ci g o  rozwoju i eg-

zystencji cz owieka. Karta zawiera pi  fundamentalnych zasad (por. [15]): 
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1. Przyroda powinna by  szanowana i jej istotnych procesów nie nale y zmienia  na 

gorsze. 

2. Zdolno  genetyczna ycia na Ziemi nie b dzie zagro ona, populacja ka dego ga-

tunku dzikiego lub udomowionego b dzie utrzymana co najmniej na poziomie wy-

starczaj cym do prze ycia, rodowiska potrzebne do tego b d  chronione. 

3. Te zasady ochrony b d  zastosowane do ka dej cz ci powierzchni globu, l du lub 

morza, specjalna ochrona b dzie przyznana cz ciom, które s  unikatowe, wzorcom 

reprezentatywnym ca ych ekosystemów zró nicowanych typów oraz siedliskom ga-

tunków rzadkich lub zagro onych. 

4. Ekosystemy i organizmy, tak samo jak zasoby l dowe, morskie i atmosferyczne, 

które u ytkuje cz owiek, b d  zachowane w taki sposób, aby zapewni  i utrzyma  

ich optymaln  i ci g  produktywno , jednak e bez nara ania innych ekosystemów 

lub gatunków, z którymi one wspó istniej . 

5. Przyroda powinna by  zabezpieczona przed pustoszeniem powodowanym przez 

wojn  lub inne wrogie dzia ania. 

9. Raport wiatowej Komisji do spraw rodowiska i Rozwoju 

ONZ Nasza Wspólna Przysz o   

W 1983 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, zaniepokojone gwa townie po-

garszaj cym si  stanem rodowiska naturalnego, przyj o rezolucj  38/161 Pro-

cess of preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and Bey-

ond, powo uj c  wiatow  Komisj  do spraw rodowiska i Rozwoju (World 

Commission on Environment and Development – WCED). W sk ad mi dzyna-

rodowej Komisji weszli politycy, urz dnicy i eksperci w zakresie ochrony ro-

dowiska i rozwoju. Przewodnicz c  Komisji zosta a Gro Harlem Brundtland 

(by a premier rz du Norwegii). Rezolucja zaleca a, by prace Komisji koncen-

trowa y si  na:  

— przedstawieniu d ugookresowych strategii dotycz cych rodowiska pozwalaj cych 

utrzyma  zrównowa ony rozwój do i po roku 2000; 

— zaproponowaniu sposobów przej cia od troski o rodowisko do szerszej wspó pracy 

mi dzy krajami rozwijaj cymi si  oraz mi dzy krajami b d cymi na ró nych eta-

pach rozwoju gospodarczego i spo ecznego, sposobów ustalania wspólnych i wza-

jemnie wspomagaj cych si  celów, uwzgl dniaj cych zale no ci, które cz  ludzi, 

zasoby, rodowisko i rozwój; 

— rozwa eniu, w jaki sposób spo eczno  mi dzynarodowa mo e bardziej skutecznie 

rozwi zywa  problemy rodowiska; 

— zapewnieniu pomocy w osi gni ciu jednakowego rozumienia problemów rodowi-

ska i pomocy w podj ciu odpowiednich przedsi wzi  koniecznych do uporania si  

z problemami ochrony i regeneracji rodowiska, czyli pomocy w opracowaniu d u-

gofalowego programu dzia ania w nadchodz cych dziesi cioleciach i wytyczeniu 

celów do osi gni cia przez spo eczno  wiata (por. [15]). 

Raport Komisji Brundtland, zatytu owany Nasza Wspólna Przysz o  (Our 

Common Future), zosta  opublikowany przez Oxford University Press w 1987 
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roku. Mówi  o mo liwo ci i potrzebie zapewnienia globalnej równo ci, o ko-

nieczno ci redystrybucji zasobów do ubogich krajów, by spowodowa  ich 

wzrost gospodarczy. Raport sugerowa , e równoczesne osi gni cie sprawiedli-

wo ci spo ecznej, wzrostu i ochrony rodowiska jest mo liwe do zrealizowania, 

je eli rozwój b dzie zrównowa ony. W drugim rozdziale raportu, zatytu owa-

nym W stron  Zrównowa onego Rozwoju (Towards Sustainable Development) 

w punkcie pierwszym zdefiniowano: „Zrównowa ony rozwój jest rozwojem za-

spokajaj cym potrzeby tera niejszo ci bez ryzyka, e przysz e pokolenia nie b -

d  mog y zaspokoi  swoich potrzeb. Zawiera si  on w dwóch kluczowych poj -

ciach: poj ciu potrzeb, g ównie podstawowych potrzeb ubogiej cz ci wiata, 

które nale y zaspokoi  w pierwszym rz dzie i idei ogranicze  spowodowanych 

wp ywem stanu technologii i organizacji spo ecznej na zdolno ci rodowiska do 

zaspokojenia obecnych i przysz ych potrzeb” (por. [19]). Raport uwypukla  trzy 

fundamenty zrównowa onego rozwoju: ochron  rodowiska, wzrost gospodar-

czy i sprawiedliwo  spo eczn . 

10. II Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, 1992 

W roku 1990 zacz  si  okres przygotowa  do Konferencji w Rio de Janeiro. 

19 stycznia zainaugurowano w Moskwie Mi dzynarodowy Dzie  Ochrony ro-

dowiska, na którym Michai  Gorbaczow wyg osi  przemówienie b d ce pierw-

sz  prób  nowego spojrzenia my li marksistowskiej na zagadnienia ekologii 

(por. [15]). Od 5 do16 marca w Nowym Jorku odby o si  pierwsze posiedzenie 

zespo u organizacyjnego konferencji „ rodowisko i rozwój” („Environment and 

Development”), przygotowuj cego spotkanie w 1992 r. w Brazylii. W dniach 

15–18 marca 1990 r. w Vancouver (Kanada) obradowa a mi dzynarodowa kon-

ferencja organizacji spo ecznych. Spotkali si  na niej przedstawiciele wiata biz-

nesu, przemys u, zwi zków zawodowych, nauki, grup m odzie owych zwi zków 

kobiet, zrzesze  autochtonicznych dzia aj cych na rzecz ochrony przyrody i ro-

dowiska (por. [15]). Ustalono, e organizacje pozarz dowe przygotuj  w Brazy-

lii niezale n  konferencj . W maju w Bergen w Norwegii spotka y si  34 dele-

gacje ministrów ochrony rodowiska krajów europejskich oraz przedstawiciele 

licznych pozarz dowych organizacji ekologicznych. Na konferencji przyj to de-

klaracj  w sprawie rozwoju zachowuj cego warto ci rodowiska. Celem konfe-

rencji w Bergen by o zainicjowanie procesu efektywnej wspó pracy mi dzy rz -

dami pa stw, organizacjami pozarz dowymi i instytucjami badawczymi w dzie-

dzinie ochrony rodowiska oraz ustalenie wspólnego programu dzia ania i opra-

cowania globalnej strategii ochrony rodowiska (por. [15]). 

W dniach 3–14 czerwca 1992 r. odby a si  w Brazylii w Rio de Janeiro 

II konferencja ONZ „ rodowisko i rozwój” (United Nations Conference on 

Environment and Development – UNCED). Sekretarzem generalnym konferen-
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cji zosta  ponownie Maurice Strong. Na konferencj  przyby y 183 delegacje rz -

dowe (ok. 30 tys. uczestników). Delegacjom poszczególnych krajów przewodni-

czy y g owy pa stw i szefowie rz dów. Konferencja by a podzielona na dwie 

cz ci. W pierwszej cz ci, trwaj cej od 3 do12 czerwca, prowadzono obrady 

i negocjacje dotycz ce sformu owa  Deklaracji z Rio i Agendy 21, czyli Glo-

balnego programu dzia a  u progu XXI wieku. W drugiej cz ci, od 13 do 14 

czerwca, w której uczestniczy y g owy pa stw, szefowie rz dów i przywódcy 

delegacji, przyj to g ówne dokumenty i podpisano dwie konwencje (por. [15]). 

Na konferencji w Rio de Janeiro przyj to szereg wa nych dokumentów: 

— Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie rodowiska i rozwoju, 

— Globalny program dzia a  – Agenda 21, 

— Ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu, 

— Konwencja o ró norodno ci biologicznej, 

— Zasady w sprawie lasów. 

Stwierdzono równie  potrzeb  powo ania Komisji Zrównowa onego Roz-

woju, która analizowa aby post py w realizacji Agendy 21 i Deklaracji z Rio de 

Janeiro. Uczestnicy konferencji mieli wiadomo , e uczestnicz  w niezwy-

k ym przedsi wzi ciu. „W trakcie sesji zamykaj cej konferencj  w dniu 13 czer- 

wca sytuacja by a tak podnios a, e mówi o si  o duchu Rio, który ow adn  

uczestników tego niezwyk ego spotkania zwanego Szczytem Ziemi. Duch Rio to 

nowa wiadomo , nowy kurs, jaki zosta  wytyczony na prze om XX i XXI wie-

ku” (por. [15]). 

10.1. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie rodowiska i rozwoju 

W zamy le Maurice’a Stronga mia a by  „Kart  Ziemi” krótkim i inspiruj -

cym o wiadczeniem, czym  w rodzaju nowej globalnej etyki ekologicznej. Na 

skutek protestu krajów Po udnia sta a si  rozwlek ym, licz cym 27 zasad zapisa-

nych argonem dyplomatycznym, dokumentem. Potwierdza a Deklaracj  Sztok-

holmsk , przyj t  w dniu 16 czerwca 1972 roku, rozszerzaj c j  o stworzenie 

nowych form wspó pracy mi dzy pa stwami, podstawowymi grupami spo ecz-

nymi i narodami, w celu wypracowania mi dzynarodowych porozumie , akcep-

towanych przez wszystkich i chroni cych wiatowy system rodowiska i rozwo-

ju. Deklaracja zawiera a zasady, którymi powinni kierowa  si  jej sygnatariusze. 

10.2. Globalny program dzia a  – Agenda 21 

Program ten przedstawia  kompleksowy projekt po danych dzia a  w XXI 

wieku w zakresie rozwoju i rodowiska. W cz ci I (Zagadnienia spo eczne 

i ekonomiczne) w kolejnych rozdzia ach mówi si  o: mi dzynarodowej wspó -

pracy w celu przy pieszenia zrównowa onego rozwoju, odpowiedniej polityce 

wewn trznej w krajach rozwijaj cych si , walce z ubóstwem, zmianie modelu 

konsumpcji, dynamice demograficznej, zrównowa onym rozwoju, ochronie i pro- 
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mocji ludzkiego zdrowia, promowaniu zrównowa onego rozwoju osiedli ludz-

kich, uwzgl dnianiu problemów rodowiska i rozwoju przy procesie podejmo-

wania decyzji. W cz ci II (Ochrona i zarz dzanie zasobami naturalnymi w celu 

zapewnienia zrównowa onego rozwoju) jest mowa o: ochronie atmosfery, kom-

pleksowym planowaniu i zarz dzaniu zasobami powierzchni Ziemi, dzia aniach 

zapobiegaj cych wylesieniu, zarz dzaniu wra liwymi ekosystemami, zrówno-

wa onym rozwoju terenów górskich, promowaniu zrównowa onego rozwoju 

rolnictwa i wsi, ochronie ró norodno ci biologicznej, bezpiecznym dla rodowi-

ska wykorzystaniu biotechnologii, ochronie oceanów i wszystkich rodzajów 

mórz oraz o racjonalnym wykorzystaniu ich zasobów, o ochronie jako ci i wy-

korzystaniu wód ródl dowych i ich zasobów, bezpiecznym dla rodowiska po-

st powaniu z toksycznymi i niebezpiecznymi rodkami chemicznymi, bezpiecz-

nym dla rodowiska post powaniu z odpadami niebezpiecznymi, odpadami sta-

ymi i odpadami radioaktywnymi. W cz ci III (Wzmacnianie roli g ównych 

grup spo ecznych i organizacji) mówi si  o roli kobiet, dzieci i m odzie y w zrów- 

nowa onym rozwoju, o roli ludno ci tubylczej, organizacji pozarz dowych, 

w adz lokalnych, zwi zków zawodowych, roli biznesu i przemys u, spo eczno ci 

naukowo-technicznej i rolników. W cz ci IV (Mo liwo ci realizacyjne) jest mo-

wa o: zasobach finansowych, transferze technologii proekologicznych, nauce dla 

zrównowa onego rozwoju, edukacji, kszta towaniu wiadomo ci spo ecznej 

i szkoleniach ze zrównowa onego rozwoju, budowaniu potencja u zrównowa o-

nego rozwoju w krajach rozwijaj cych si , roli instytucji mi dzynarodowych 

i mi dzynarodowych instrumentów prawnych oraz o roli informacji przy podej-

mowaniu decyzji.  

10.3. Ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu 

Zosta a podpisana przez 154 pa stwa, jej najwa niejsze postanowienia na-

k adaj  na sygnatariuszy obowi zek kontroli emisji gazów cieplarnianych na po-

ziomie z roku 1990, który jeszcze nie powodowa  zak ócenia przez cz owieka 

systemu klimatycznego Ziemi. Na skutek protestu delegacji USA nie uda o si  

ustali  daty granicznej osi gni cia tych celów. 

W 1985 roku ca y wiat zelektryzowa o odkrycie dziury w warstwie ozono-

wej nad Antarktyk . Gdyby nie warstwa ozonowa, promienie ultrafioletowe do-

cieraj ce na Ziemi  mog yby zniszczy  ycie na l dzie i w powierzchniowych 

warstwach wody, spowodowa  nieodwracalne zmiany klimatyczne i gro ne cho-

roby u ludzi. Wkrótce naukowcy ustalili, e przyczyn  powstawania dziury ozo-

nowej s  substancje przedostaj ce si  do atmosfery w wyniku gospodarczej 

dzia alno ci cz owieka, g ównie freony i halony, a tak e tlenki azotu, które po-

wstaj  w wyniku spalania paliw w silnikach samolotów i rakiet. Freony by y 

wykorzystywane w spr arkach ch odziarek, urz dzeniach klimatyzacyjnych, 

a tak e szeroko przez przemys  kosmetyczny jako aerozole. Ameryka scy che-

micy M. Molina i F.S. Rowland w 1995 roku otrzymali Nagrod  Nobla w dzie-
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dzinie chemii za badania nad wp ywem freonów na ozon atmosferyczny. Z uwa-

gi na to, e stosunkowo szybko znaleziono tani substytut freonów w zastosowa-

niach przemys owych, to ju  w 1987 roku w Montrealu przedstawiciele 31 pa stw 

podpisali umow  zak adaj c  zmniejszenie produkcji freonu o 50% do roku 

2000 (w stosunku do 1986 r.). Umow  t  nazywa si  Protoko em Montrealskim. 

Przeprowadzane pomiary wiadcz  o tym, e porozumienie to jest przestrzegane. 

W 1988 roku wiatowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), jedna z agend 

ONZ i Program rodowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) 

powo a y Mi dzyrz dowy Zespó  ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel 

on Climate Change – IPCC). Zadaniem organizacji by o badanie wp ywu dzia-

alno ci ludzkiej na zmiany klimatu. Zespó  publikuje raporty dotycz ce obser-

wowanych zmian klimatycznych i stara si  wyja ni  ich przyczyny. Pierwszy 

raport (The First Assessment Report – AR1) ukaza  si  w 1990 roku (suplement 

w 1992 r.), nast pne opublikowano za  w 1995, 2001 i 2007 roku. Kolejny uka-

e si  w 2014 r. 

Pierwszy raport, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) z 1990 

roku, szacowa , e je li emisja CO2 b dzie ros a, to przeci tna temperatura globu 

wzro nie od 1,5 do 4,5 stopni Celsjusza w ci gu nast pnego stulecia. Dzisiaj 

globalna temperatura na wiecie jest wi ksza tylko o 4 do 5 stopni Celsjusza od 

ostatniej epoki zlodowacenia. Wed ug IPCC, wymagana jest redukcja o 60% 

emisji CO2, by ustabilizowa  klimat. Autorzy raportu proponowali zmniejszenie 

emisji o 60% do 2040 roku, w celu unikni cia gwa townych i niebezpiecznych 

zmian klimatu. Idea Konwencji Klimatycznej inspirowana by a sukcesem Proto-

ko u Montrealskiego z 1987 roku, w którym uzgodniono redukcj  produkcji 

i stosowania substancji niszcz cych warstw  ozonow . Jednak w tym przypadku 

sprawa nie by a taka prosta, gdy  Konwencja Klimatyczna czy a si  ze zmniej-

szeniem zu ycia paliw kopalnych, podstawy produkcji energii uprzemys owio-

nych spo ecze stw. W negocjacjach zgodzono si , e pocz tkowo redukcja b -

dzie dotyczy  tylko pa stw uprzemys owionych, Pó nocy, które powinny 

zmniejszy  emisj  CO2 w okresie od 1990 do 2000 roku. Stany Zjednoczone, 

które emitowa y najwi cej CO2, odmówi y ustalenia dla siebie wielko ci reduk-

cji, a nawet jej ustabilizowania, twierdz c, e to zniszczy oby ich gospodark  

(por. [6]). Ostatecznie Konwencj  uda o si  podpisa  na konferencji w Rio, ale 

bez wi cych progów redukcji i dat. Sta o si  tak pod naciskiem delegacji USA. 

Ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC) okre la a za o enia mi dzynaro-

dowej wspó pracy dotycz cej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (dwu-

tlenku w gla, metanu, podtleneku azotu, fluorow glowodorów (HFCs), perflu-

orokarbonów, sze ciofluorku siarki), obwinianych za zjawisko globalnego ocie-

plenia. Konwencja podpisana zosta a 5 maja 1992 r., a wesz a w ycie 21 marca 

1994 r. Pocz tkowo konwencja nie zawiera a nakazów dotycz cych redukcji 

emisji gazów cieplarnianych. W kolejnych latach podpisywano stosowne proto-
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ko y, które nak ada y limity emisji. Konferencja Stron (Conferences of the Par-

ties) jest najwy szym organem konwencji, uprawnionym do dokonywania prze-

gl du realizacji postanowie  UNFCCC i zwi zanych z konwencj  instrumentów 

prawnych. Konferencje Stron odbywaj  si  co roku, pierwsza COP 1, odby a si  

w 1995 r. w Berlinie. Amerykanie w dalszym ci gu sprzeciwiali si  ustaleniu 

konkretnych dat i wielko ci redukcji emisji gazów cieplarnianych przez kraje 

Pó nocy, bez adnych ogranicze  emisji w krajach Po udnia (por. [6]). Dysku-

towano równie  projekt protoko u proponowanego przez Stowarzyszenie Ma-

ych Pa stw Wyspiarskich (Alliance of Small Island States – AOSIS), którym na 

skutek ocieplenia grozi zalanie ich terytoriów przez wody oceanów i mórz, 

wzywaj cego do 20% redukcji emisji CO2 przez kraje uprzemys owione do 

2005 r. Ta wielko  redukcji emisji gazów cieplarnianych by a sugerowana 

przez naukowców z IPCC jako pierwszy stopie  do 60% redukcji emisji gazów 

cieplarnianych do 2040 r. Propozycji tej sprzeciwi y si  pa stwa zachodnie. 

Szacunki Sekretariatu Klimatycznego w 1995 r. pokazywa y, e tylko dwa kraje 

zachodnie nie zwi kszy y swojej emisji: Wielka Brytania, dzi ki zast pieniu 

w gla gazem przy produkcji elektryczno ci, i Niemcy, dzi ki cznemu liczeniu 

udzia ów dawnego NRD i RFN. Konferencja w Berlinie zako czy a si  bez ad-

nych wi cych ustale . Dopiero na Konferencji w Kioto, COP 3, uzgodniono 

porozumienie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Protokó  z Kioto zosta  ostatecznie podpisany w 1997 roku. Wynegocjowany 

protokó  by  wynikiem nie atwego kompromisu. Zobowi zywa  on kraje do ca -

kowitej redukcji o 5,2% ich rocznej wspólnej emisji g ównych gazów szklar-

niowych w okresie od 2008 do 2012 roku, w porównaniu z poziomem emisji 

w 1990 r. Ró ne kraje uprzemys owione mia y ró ne cele: USA – redukcja o 7% 

z poziomu 1990 r., Japonia redukuje o 6%, UE o 8% i wi kszo  pozosta ych 

uprzemys owionych krajów o 8%. Rosja, Ukraina i Nowa Zelandia nie musia y 

zmniejsza  swojej emisji w stosunku do roku 1990 (Rosja mia a emisj  mniejsz  

o 30%, a Ukraina o 50% poni ej poziomu z 1990 r.). Norwegia, Islandia i Au-

stralia mia y zgod  na zwi kszenie swojej emisji odpowiednio o 1%, 10% i 8%). 

Norwegia i Islandia otrzyma y koncesj , poniewa  wi kszo  swojej energii 

otrzymuj  ju  teraz z hydroelektrowni i geotermii, Australia, bo zagrozi a vetem 

ca ego protoko u (por. [6]). Protokó  z Kioto wszed  w ycie, gdy zosta  ratyfi-

kowany przez 55 krajów, których emisja wynosi a 55% z aneksu 1 emisji z 1990 r. 

Uzgodnione cele by y niezwykle skromne w porównaniu z pierwotn  potrzeb  

(obliczon  przez naukowców) ograniczenia emisji o 60–80% w celu zapobie e-

nia globalnemu ociepleniu. USA, UE, Japonia i kraje AOSIS chcia y umie ci  

w protokole d ugoterminowe cele rodowiskowe, ale pod presj  czasu negocja-

cyjnego nie uda o si  tego zrobi . Cele uzgodnione na lata 2008–2012 by y du-

ym kompromisem mi dzy UE, proponuj c  15% redukcj  dla uprzemys owio-

nych pa stw (nie tak odleg a od propozycji krajów AOSIS – 20%), i Stanami 

Zjednoczonymi, które optowa y za mo liwie najmniejsz  redukcj . W toku kon-
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ferencji ameryka skie spó ki naftowe rozpocz y w USA dezinformuj c  kam-

pani  mobilizuj c  opozycj , przedstawiaj c negocjacje jako przebieg e zagra-

niczne starania podkopuj ce gospodark  ameryka sk . Ich kampania by a 

wspierana przez wielu cz onków Partii Republika skiej. Europejskie spó ki naf-

towe Shell i BP nie sprzeciwia y si  redukcji emisji (por. [6]). Dzi ki proto-

kó owi z Kioto kraje posiadaj ce niewykorzystane limity emisji mog  je od-

sprzedawa . Polska ma trzeci  co do wielko ci po Rosji i Ukrainie nadwy k  

jednostek emisji na wiecie. Na lata 2008–2012 wynosi ona oko o 500 mln jed-

nostek AAUs (Assigned Amount Unit). Uzyskiwane ze sprzeda y rodki s  

przeznaczane na inwestycje w ramach Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce 

(Green Investment Scheme). W ramach projektów priorytetowych nale  do 

nich: zarz dzanie energi  w budynkach u yteczno ci publicznej, biogazownie 

rolnicze, elektrociep ownie i ciep ownie na biomas , budowa i przebudowa sieci 

elektroenergetycznych w celu pod czenia odnawialnych róde  energii wiatro-

wej (por. [20]). 

W czerwcu 2001 r. IPCC opublikowa  Trzeci Szacunkowy Raport, który po-

twierdza  istnienie spowodowanych przez cz owieka zmian klimatycznych. Na 

Konferencji Stron COP 13 w Bali w Indonezji w 2008 roku postanowiono 

o przygotowaniu dokumentów do dyskusji na konferencj  COP 15, która mia a 

si  odby  w Kopenhadze w 2009 roku, to nowe porozumienie mia o zast pi  

protokó  z Kioto po roku 2012. W dniach 1–12 grudnia 2008 roku w Poznaniu 

odby a si  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 

(UNFCCC COP 14), negocjowano na niej dokumenty, które mia y by  przed-

stawione na konferencji w Kopenhadze. Niestety Konferencja COP 15 w Ko-

penhadze zako czy a si  fiaskiem, nie uzgodniono adnych zobowi za  doty-

cz cych emisji CO2, podpisano jedynie niewi c  ugod  z Kopenhagi. Kolejna 

Konferencja Stron, COP 16, odby a si  w Cancún w Meksyku w dniach od 

29 listopada do 10 grudnia 2010 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 194 

krajów wiata. Globalne negocjacje klimatyczne pod szyldem ONZ maj  na celu 

ustanowienie nowego adu klimatycznego, s  one trudne poniewa  krzy uj  si  

w nich interesy gospodarcze i rodowiskowe. Tak e tym razem nie uda o si  do-

prowadzi  do przyj cia nowego globalnego porozumienia w sprawie klimatu, 

które mia oby zast pi  wygasaj cy w 2012 roku protokó  z Kioto (por. [21]). 

10.4. O wiadczenie o zasadach le nych  

Negocjacje w sprawie konwencji na temat lasów tropikalnych za ama y si . 

Kraje zachodnie martwi y si  wyr bem lasów tropikalnych w Brazylii, która 

uzna a mi dzynarodow  interwencj  w jej gospodark  le n  za niedopuszczaln . 

Kraje posiadaj ce lasy tropikalne traktuj  je jako swoje zasoby naturalne, do 

których eksploatacji maj  suwerenne prawo i nie chc  by  pouczane przez kraje 

uprzemys owione, które wcze niej zniszczy y wi kszo  swoich w asnych lasów 

(por. [6]). Na Konferencji w Rio de Janeiro uda o si  jedynie podpisa  zasady 
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w sprawie lasów (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for 

a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Deve-

lopment of all Types of Forests, por. [22]), które precyzuj  ogólne wytyczne do-

tycz ce zarz dzania lasami, ochron  i ich zrównowa onym rozwojem. Zasady te 

nie maj  jednak charakteru zobowi za  prawnych (por. [15]). 

10.5. Konwencja o ró norodno ci biologicznej 

Z inicjatywy UNEP w listopadzie 1988 roku rozpocz y si  prace nad przy-

gotowaniem tekstu konwencji. Proponowany tekst przedstawiono na Conference 

for the Adoption of the Convention on Biological Diversity w Nairobi w maju 

1992 roku. Uzgodniona tam tre  konwencji zosta a przedstawiona na Szczycie 

Ziemi w Rio de Janeiro. Zapis artyku u pierwszego Konwencji o ró norodno ci 

biologicznej (Convention on Biological Diversity) okre la jej cele, którymi s : 

„ochrona ró norodno ci biologicznej, zrównowa one u ytkowanie jej elemen-

tów oraz uczciwy i sprawiedliwy podzia  korzy ci wynikaj cych z wykorzysta-

nia zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dost p do zasobów gene-

tycznych i odpowiedni transfer w a ciwych technologii, z uwzgl dnieniem 

wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a tak e odpowiednie finanso-

wanie” (por. [23]). Polska ratyfikowa a konwencj  18 stycznia 1996 roku. Do-

kument potwierdza , e kraje maj  suwerenne prawa do biologicznych zasobów 

znajduj cych si  na ich terytorium. Kraje sygnatariusze konwencji zobowi zy-

wa y si  do opracowania ocen i strategii ochrony bioró norodno ci na swoich te-

rytoriach. 

10.6. Komisja Zrównowa onego Rozwoju 

W grudniu 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ powo a o komisj  funk-

cjonaln  Rady Gospodarczej i Spo ecznej (ECOSOC) ds. zrównowa onego roz-

woju (Commission on Sustainable Development – CSD). W jej sk ad wchodz  

przedstawiciele pa stw cz onkowskich. Komisja spotyka si  corocznie na trzy-

tygodniowej sesji w Nowym Jorku. Do zada  Komisji nale y dokonywanie ana-

lizy post pów w realizacji Agendy 21 i Deklaracji z Rio de Janeiro, a tak e 

udzielanie wskazówek politycznych przy realizacji Johannesburg Plan of Im-

plementation na poziomach lokalnym, narodowym, regionalnym i mi dzynaro-

dowym (por. [24]).  

11. Szczyt Ziemi (Rio+ 5)  

Pi  lat po zako czeniu Konferencji w Rio de Janeiro na specjalnej sesji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odbywaj cej si  w dniach od 23 do 27 czerwca 

1997 roku, dokonano przegl du i oceny realizacji Agendy 21. 53 g owy pa stw 
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i rz dów oraz 65 ministrów ochrony rodowiska i urz dów pokrewnych uczest-

niczy o w tym zgromadzeniu. Jednym z g ównych punktów by a rozbie no  

mi dzy Pó noc  a Po udniem co do sposobu globalnego finansowania zrówno-

wa onego rozwoju. Niestety nie osi gni to porozumienia. Problemy wynikaj ce 

z podzia u na Pó noc i Po udnie zdominowa y to posiedzenie. Opieraj c si  na 

raportach przygotowanych na sesj , rz dy potwierdza y, e stan globalnego ro-

dowiska wci  si  pogarsza. Od 1992 roku wzrós  poziom emisji gazów cieplar-

nianych, toksycznych zanieczyszcze  i odpadów sta ych. Zasoby odnawialne, 

wie a woda, lasy, urodzajne warstwy gleby i zasoby ryb morskich wci  s  zu-

ywane w sposób niezrównowa ony. Pozytywne trendy to malej ca tendencja 

wzrostowa populacji wiata, rosn ca produkcja ywno ci, lokalna poprawa jako-

ci powietrza i wody w wielu rozwini tych krajach, wyd u aj cy si  czas ycia, 

i to zdrowszego ycia. Niestety wci  wzrasta ilo  osób yj cych w ubóstwie, 

a ró nice mi dzy bogatymi i biednymi powi kszaj  si  zarówno wewn trz kra-

jów, jak i mi dzy nimi. Uzgodniono ko cowy dokument Programme for the Fur-

ther Implementation of Agenda 21. Kluczowe elementy tego o wiadczenia za-

wiera y uzgodnienia dotycz ce: zmian klimatu, finansowania przedsi wzi , do-

st pu do wody pitnej, dezertyfikacji, wzorców produkcji i konsumpcji, energii, 

oceanów i mórz, zwalczania ubóstwa. Delegacje zdecydowa y o stopniowym, 

mo liwie jak najszybszym, wycofywaniu z u ycia benzyny o owiowej. Poprosi-

y tak e ONZ o podj cie prac nad programem zrównowa onej turystyki pod au-

spicjami CSD (por. [25]). 

12. Szczyt Milenijny w 2000 roku 

Koniec drugiego tysi clecia by  okazj  do zorganizowania Szczytu Milenij-

nego w Nowym Jorku w dniach 6–8 wrze nia 2000 r. Na 55 sesji Zgromadzenia 

Ogólnego Narodów Zjednoczonych 147 przywódców pa stw i rz dów i 191 na-

rodów przyj o Deklaracj  Milenijn  Narodów Zjednoczonych zawieraj c  

sprecyzowane cele w zakresie rozwoju i eliminacji ubóstwa. Przyj to osiem ce-

lów g ównych, tzn. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals). 

By y one wynikiem dyskusji i postulatów zg aszanych na konferencjach ONZ 

w latach 90., a tak e przez instytucje mi dzynarodowe, takie jak Bank wiato-

wy, Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy i OECD. Realizacja wspomnianych 

celów ma doprowadzi  do: zlikwidowania skrajnego ubóstwa i g odu, dost pno-

ci powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, zrównania w prawach 

m czyzn i kobiet i wzmocnienia pozycji kobiet, zmniejszenia wska nika umie-

ralno ci dzieci, poprawy stanu zdrowia kobiet ci arnych i po o nic, zwalczania 

AIDS, malarii i innych chorób, zapewnienia stanu równowagi ekologicznej ro-

dowiska poprzez: a) w czenie do polityki i programów dzia ania ka dego kraju 

zasad zrównowa onego rozwoju oraz zahamowanie utraty zasobów rodowiska 



 Zrównowa ony rozwój z perspektywy historycznej 33 

naturalnego; b) zmniejszenie o po ow  do 2015 roku liczby ludzi niemaj cych 

dost pu do wody zdatnej do picia i do urz dze  sanitarnych; c) doprowadzenie, 

do 2020 roku, do znacznej poprawy warunków ycia co najmniej 100 milionów 

ludzi mieszkaj cych w slumsach, rozwijanie i wzmacnianie wiatowego partner-

stwa dla rozwoju. Milenijne Cele Rozwoju zyska y poparcie krajów bogatych 

i biednych, a tak e organizacji mi dzynarodowych. Komisja powo ana przez se-

kretarza generalnego ONZ i dzia aj ca pod przewodnictwem by ego prezydenta 

Meksyku Ernesto Zedillo oszacowa a w 2001 roku, e warto  pomocy na reali-

zacj  celów rozwoju powinna wynosi  oko o 100 miliardów dolarów rocznie 

(por. [26]). ród em finansowania tych celów ma by  Oficjalna Pomoc na rzecz 

Rozwoju (Official Development Assistance – ODA). Niestety pomoc ta jest 

w dalszym ci gu niedostateczna. Tak by o od momentu jej utworzenia. Pod ko-

niec lat 60. Prezydent Banku wiatowego Robert McNamara powo a  Komisj  

Rozwoju Mi dzynarodowego. Komisja mia a oceni  skuteczno  pomocy roz-

wojowej udzielanej w pierwszej dekadzie rozwoju ONZ. Na czele Komisji sta-

n  Lester Pearson, by y premier Kanady. W 1969 roku Komisja opublikowa a 

raport Partners in Development. Jednym z postulatów umieszczonych w rapor-

cie by a propozycja, by pomoc pa stw donorów wzrasta a docelowo do 0,7% ich 

PNB „pocz wszy od 1975 roku nie pó niej jednak ni  do roku 1980” (por. [2]). 

Propozycja ta zosta a zaaprobowana w rezolucji ONZ z dnia 24 pa dziernika 

1970 roku. Rosn ca w latach 50. i 60. pomoc ODA od 1970 roku zacz a male . 

Do ko ca lat 80. wska nik ten utrzymywa  si  na poziomie ok. 0,35% PNB. Na 

pocz tku lat 90. jego warto  zacz a male . rednia warto  pomocy udzielonej 

w 2000 roku wynios a 0,22% PNB. W cenach sta ych w 1992 roku ODA osi -

gn a warto  ponad 60 miliardów dolarów, a w 2000 spad a do 53,1 miliarda 

dolarów. W ród przyczyn spadku warto ci pomocy wymienia si : deficyty bu-

d etowe pa stw darczy ców, s absz  motywacj  donatorów po zako czeniu 

zimnej wojny, pojawiaj c  si  w tpliwo  co do skuteczno ci przedsi wzi  re-

alizowanych ze rodków ODA. Od 1997 roku obserwuje si  wzrost pomocy 

rozwojowej, która w 2009 roku osi gn a warto  ok. 119,6 miliarda USD, co 

stanowi zaledwie przeci tnie 0,31 % ODA/PNB, miast planowanych 0,7%. Ko-

ordynacj  pomocy rozwojowej zajmuje si  Komitet Pomocy Rozwojowej Orga-

nizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (Development Assistance Commit-

tee – DAC/OECD). Cz onkami DAC s  22 pa stwa cz onkowskie OECD. DAC 

koordynuje pomoc udzielan  przez najbardziej rozwini te pa stwa cz onkowskie 

Organizacji krajom rozwijaj cym si  i pa stwom w fazie transformacji. W dniach 

od 18 do 22 marca 2002 roku w Monterrey w Meksyku odby a si  Mi dzynaro-

dowa Konferencja Finansowania Rozwoju. Wzi o w niej udzia  51 g ów pa stw, 

premierów, ministrów finansów i spraw zagranicznych. Obecni byli równie  

przedstawiciele organizacji mi dzynarodowych, wiata biznesu, instytucji finan-

sowych i przedstawiciele NGO. W podpisanym 22 marca Porozumieniu z Mon-

terrey, zawieraj cym 73 punkty, uczestnicy konferencji nawo uj  do przezwy-
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ci enia problemów w zakresie finansowania rozwoju, w tym celu niezb dna 

jest mobilizacja krajowych i mi dzynarodowych zasobów na rzecz rozwoju, 

dzia ania maj ce wesprze  rozwój handlu szczególnie z krajami najs abiej roz-

wini tymi przez zniesienie barier handlowych w krajach rozwini tych, redukcj  

zad u enia tych krajów i zwi kszenia dla nich pomocy (por. [27]). 

W ko cu czerwca 2010 roku, og oszono raport Milenijne Cele Rozwoju –

2010, w którym przedstawiono stopie  realizacji ka dego celu. W dniach 20–22 

wrze nia 2010 roku w Nowym Jorku odby  si  szczyt ONZ w sprawie Milenij-

nych Celów Rozwoju (spotkanie plenarne wysokiego stopnia Zgromadzenia 

Ogólnego). Przyj to na nim globalny plan dzia ania. Na zako czenie szczytu 

przyj to dokument „Dotrzyma  obietnicy: Zjednoczeni w celu osi gni cia Mile-

nijnych Celów Rozwoju”, który potwierdza zobowi zania przywódców pa stw 

do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i wytycza konkretny harmonogram 

dzia a  do roku 2015. Pa stwa rozwini te i rozwijaj ce si , sektor prywatny, 

fundacje, organizacje mi dzynarodowe na przy pieszenie realizacji MCR zade-

klarowa y dodatkowo ponad 40 miliardów dolarów do roku 2015 (por. [28]). 

13. Szczyt Ziemi, Johannesburg (Rio+ 10) 

W dniach od 26 sierpnia do 4 wrze nia 2002 r. odby  si  w Johannesburgu 

Szczyt Ziemi na temat zrównowa onego rozwoju. Konferencja ta by a po wi -

cona ocenie realizacji postanowie  ze Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro oraz wy-

pracowaniu lepszych sposobów wdro enia przyj tych w Rio ustale , zw aszcza 

Agendy 21. Na konferencj  przyjechali przedstawiciele 190 krajów, w tym po-

nad 100 g ów pa stw. Sekretarz generalny ONZ, Kofi Annan, jako g ówne has a 

do dyskusji na Szczycie Ziemi zaproponowa  tematy: woda, energia, zdrowie, 

rolnictwo, bioró norodno  (WEHAB – Water, Energy, Health, Agriculture, 

Biodiversity). Na konferencji przyj to dwa podstawowe dokumenty: 

— Deklaracj  Johannesbursk  na rzecz zrównowa onego rozwoju; jest to de-

klaracja polityczna zawieraj ca ogólne sformu owania o zobowi zaniu do 

zrównowa onego rozwoju, budowy sprawiedliwej i opieku czej spo eczno-

ci wiatowej; 

— plan dzia ania (Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable 

Development), którego punktem wyj cia s  tzw. Milenijne Cele Rozwoju 

przyj te w 2000 r. na Milenijnym Szczycie ONZ (por. [29]). 

Deklaracja z Johannesburga zawiera a 37 punktów. W punkcie 5 zebrani de-

klaruj , e przyjmuj  na siebie zbiorow  odpowiedzialno  za dokonanie dal-

szego post pu w zakresie wspó zale nych i nawzajem wspieraj cych si  filarów 

zrównowa onego rozwoju – rozwoju gospodarczego, rozwoju spo ecznego 

i ochrony rodowiska – i ich wzmocnienia na szczeblu lokalnym, krajowym, re-

gionalnym i globalnym (por. [29]). 
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14. Przygotowania do III Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 2012 

W 2007 roku prezydent Brazylii Lula da Silva zaproponowa , aby kolejny 

Szczyt Ziemi Rio +20 odby  si  w Brazylii. Zgromadzenie Ogólne ONZ na po-

siedzeniu w dniu 24 grudnia 2009 roku przyj o rezolucj  o organizacji w roku 

2012 Konferencji ONZ o Zrównowa onym Rozwoju (United Nations Conferen-

ce on Sustainable Development – UNCSD) z udzia em przedstawicieli pa stw, 

mo liwie najwy szego szczebla. Konferencja ma na celu odnowienie i zapew-

nienie politycznego zaanga owania si  stron w realizacj  zrównowa onego roz-

woju, podsumowanie dotychczasowych osi gni  i trudno ci w realizacji ustale  

z najwa niejszych Szczytów Ziemi na temat zrównowa onego rozwoju, wyty-

czenie nowych wyzwa . Obrady Konferencji zogniskowane b d  na nast puj -

cych zagadnieniach: zielona ekonomia (green economy) w kontek cie zrówno-

wa onego rozwoju, likwidacja ubóstwa, instytucjonalne ramy dla zrównowa o-

nego rozwoju. Trzeci Szczyt Ziemi odb dzie si  w Rio de Janeiro w dniach od 

14 do 16 maja 2012 roku. Na sekretarza generalnego Konferencji powo ano Sha 

Zukanga, przedstawiciela Chin. Obecnie trwaj  prace przygotowawcze. 

15. Strategia „Zielonego” Wzrostu OECD 

Na spotkaniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym w roku 2009 mini-

strowie krajów cz onkowskich podj li decyzj  o opracowaniu Strategii „Zielo-

nego” Wzrostu. W celu stworzenia w a ciwych warunków dla zrównowa onego 

rozwoju gospodarczego konieczne jest wykorzystanie nowych czynników wzro-

stu polegaj cych na wdra aniu strategii innowacji i strategii „zielonego” (pro-

ekologicznego) wzrostu gospodarczego. rodowisko i gospodarka nie mog  by  

rozpatrywane oddzielnie. Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy umo liwi  re-

alizowanie polityki wzrostu w sposób bardziej zrównowa ony ekologicznie 

i spo ecznie. Zielony wzrost zdobywa poparcie jako sposób realizacji wzrostu 

i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapobieganiu: degradacji rodowi-

ska, zmniejszeniu bioró norodno ci oraz wykorzystywaniu zasobów naturalnych 

w sposób naruszaj cy równowag  ekologiczn . Bazuje on na istniej cych w wie-

lu krajach inicjatywach promuj cych zrównowa ony rozwój oraz ma na celu zi-

dentyfikowanie „czystych” róde  wzrostu gospodarczego poprzez rozwój no-

wych, „zielonych” sektorów przemys u, „zielonych” stanowisk pracy i „zielo-

nych” technologii. Jednocze nie zapewnia on lepsze zarz dzanie zmianami 

strukturalnymi zwi zanymi z przej ciem do „zielonej” gospodarki”. Na spotka-

niu Rady OECD na szczeblu ministrów w 2011 roku Sekretariat OECD ma 

przedstawi  syntez  strategii „Zielonego” Wzrostu. Opracowanie to b dzie za-

wiera o opis narz dzi i wskazówki pomocne w realizacji „zielonego” wzrostu 

(por. [30]). 
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Podsumowanie 

Przyj cie przez wszystkie pa stwa uczestnicz ce w Szczycie Ziemi w Rio de 

Janeiro w 1992 roku jako celu rozwoju zrównowa onego t umaczy si  tym, e 

poj cie zrównowa enia jest wystarczaj co abstrakcyjne i niezobowi zuj ce (por. 

[17]). Mimo dyskusji trwaj cych od lat 90. nie uda o si  stworzy  wspólnej de-

finicji i sformu owa  wspólnych zasad zrównowa onego rozwoju. Problemy 

z realizacj  Agendy 21, Milenijnych Celów Rozwoju, fiasko negocjacji w spra-

wie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych po roku 2012 – wskazuj , jak da-

leka jest jeszcze droga do globalnej implementacji zrównowa onego rozwoju. 
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Summary 

Sustainable development from historical view 

This article presents the sustainable development idea crystallization, 

process its mature and implementation. The UN and other international organi-

zations efforts to convince all nations of the world, that economic development 

should be connected with environmental care and social development, are de-

scribed. 


