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Przedmowa Jana Sendzimira
Na pierwszy rzut oka, na przestrzeni dziejów miał miejsce oczywisty rozwój społeczny
i gospodarczy. Patrząc przez pryzmat uśrednionych globalnych tendencji, obserwujemy
ciągły wzrost PKB, co najmniej od czasów rewolucji przemysłowej. Jednak jeśli przyjrzyjmy się uważniej konkretnym regionom, narodom i poszczególnym okresom to
zauważymy, że procesy rozwoju cywilizacyjnego są zdecydowanie bardziej złożone.
Dostrzeżemy rozwarstwienie ekonomiczne, społeczne i polityczne między państwami
bogatej Północy i biednego Południa, które przyczynia się do migracji milionów ludzi,
szukających miejsca do lepszego życia. Nawet rozwój państw Północy przechodził
okresy ożywienia i zapaści. Dodatkową trudność w ocenie rozwoju sprawia fakt, że nie
wiemy, jak mierzyć dobrobyt i dobrostan.
Obecny poziom życia ludzkości jest możliwy dzięki eksploatacji kapitału przyrodniczego na niespotykaną wcześniej skalę. Zaspokojenie popytu 7 miliardów mieszkańców
Ziemi wiąże się z rosnącą ingerencją w stan planety. Działalność człowieka jest obecnie
jednym z najważniejszych czynników wpływających na globalne cykle obiegu węgla
i azotu. Powoduje to wzrost niepewności co do przyszłości naszej planety. Nie wiemy
na przykład, jak będzie zmieniał się klimat i produktywność biologiczna Ziemi.
Dodatkowo niektóre decyzje na poziomie regionalnym, dotyczące gospodarowania
zasobami naturalnymi, prowadzą do katastrof, takich jak: wyeksploatowanie łowisk,
degradacja obszarów rolnych, załamanie w gospodarce leśnej. Wszystko to pokazuje, że
nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłych kierunków rozwoju i kontrolować efektów
naszych działań.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawiła się ponad dwie dekady temu, jako
próba stworzenia ram dla zarządzania rozwojem. Zrozumiano, że błędy przeszłości
spowodowane były przez zbyt ograniczone wizje i cele. Rozwój skoncentrowany na
maksymalizacji zysków ekonomicznych i politycznych doprowadził do kryzysów środowiskowych, społecznych, a nawet gospodarczych. W odpowiedzi społeczeństwa szukają
rozwiązań, które mają prowadzić do złagodzenia bezpośrednich objawów problemów,
koncentrując się jedynie na odbudowaniu gospodarki lub bioróżnorodności. Tym
samym wpadają w pułapkę, ponieważ działania zorientowane na krótkoterminowy
efekt rzadko kończą się sukcesem w dalszej perspektywie. Ostatecznie wywołują
podobny albo nowy kryzys, sprawiając, że społeczeństwo w popłochu wpada w kolejną
pułapkę tymczasowego rozwiązania.
Zrównoważony rozwój pozwala na ominięcie powyższych pułapek, dzięki integrowaniu trzech dziedzin: gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Chociaż koncepcja ta
brzmi przekonująco, trudności pojawiają się na etapie jej upowszechniania i wdrażania.
Znacznie częściej wybierane są bowiem te rozwiązania, które zapewnią szybki zysk
ekonomiczny lub polityczny oraz prowadzą do natychmiastowych efektów. W porównaniu z nimi, koncepcja zrównoważonego rozwoju, oraz związane z nią podejście zintegrowane i długofalowe, może wydawać się zbyt nieprecyzyjna i niekonkretna.
Dodatkowym wyzwaniem we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju jest zmiana naszych
przyzwyczajeń, związanych z istniejącymi strukturami społecznymi (instytucjami),
psychologicznymi (przekonaniami) i fizycznymi (infrastrukturą). Zrównoważony rozwój
wymaga zmiany modeli myślowych, które nas ograniczają oraz umiejętności „świeżego”
spojrzenia. Często przed wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod powstrzymuje nas inercja i schematy myślowe (przyzwyczajenie do tego, „jak się to zwykle
robi”).
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Rozumienie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju napotyka na całym świecie
liczne przeszkody. Otwarta pozostaje na przykład kwestia skali i poziomu, na którym
powinny być podejmowane działania z tego zakresu. Niektóre organizacje, takie jak
ONZ czy Bank Światowy, działają przede wszystkim na poziomie krajowym i międzynarodowym, próbując wywołać pożądane efekty w skali globalnej, jednak wdrażanie ich
następuje bardzo powoli. Zwłaszcza na poziomie globalnym tempo pożądanych zmian
jest zbyt wolne w stosunku do tempa zachodzących obecnie procesów: klimatycznych,
gospodarczych, politycznych. Jeśli utrzyma się dotychczasowe ocieplanie klimatu, to za
70 lat w Europie nie będzie już lodowców. Musimy więc zwiększyć tempo uczenia się
i wyciągania wniosków z naszych „eksperymentów”.
Ta książka odwołuje się przede wszystkim do budowania podstaw zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, ponieważ tu tempo uczenia się może być większe,
dzięki bezpośredniej współpracy z lokalnymi społecznościami i pojedynczymi ludźmi.
Nie powinno nas dziwić, że takie ambitne zamiary podejmowane są właśnie w Polsce.
Na przestrzeni wieków Polacy zyskali na świecie sławę innowatorów, dostrzegających
szanse nawet w sytuacjach pozornie beznadziejnych. Działanie w niepewnych okolicznościach było codzienną praktyką w politycznej i ekonomicznej zawierusze Europy
Środkowej, a także w wielu innych krajach, do których Polacy wyemigrowali. Skuteczne
przystosowanie się wymagało często polskiej zdolności do dokonywania „cudów”
— wyjątkowej magii tworzenia z „bezużytecznych” rzeczy funkcjonalnej całości.
Osobiście doświadczyłem tej magii w trakcie mojej pierwszej wizyty w Polsce
jesienią 1970 roku. W sklepach nie było nic, oprócz masła i kapusty. Zamieszki wywołane
brakiem żywności spowodowały upadek rządów Gomułki. Pomimo kryzysu gospodarczego, miliony Polaków radziły sobie dzięki nieoficjalnym formom współpracy. Ja,
Amerykanin przyzwyczajony do nowoczesnych budynków i samochodów, byłem zdruzgotany widokiem miast niemalże pozbawionych kolorów, neonów i innych śladów
życia. Dopiero po kilku tygodniach odkryłem, że prawdziwe bogactwo Polski to odwaga
i mądrość ludzi, objawiająca się w ich wzajemnej współpracy i eksperymentowaniu,
pozwalająca na godne życie, pomimo tak ograniczonych zasobów. Szczególnie poruszony byłem inteligencją, współczuciem i poczuciem humoru spotykanych Polaków,
które składały się na tak charakterystyczny dla ówczesnej polskiej rzeczywistości twórczy
ferment. Te umiejętności pozwalają mieć nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązania
również w obecnej sytuacji, w której historyczne zasoby, np. paliwa kopalne, nie będą
już dostępne. Jeśli zmiany klimatu zmuszą nas do dekarbonizacji gospodarki, będziemy
musieli szukać substytutów dla paliw oraz dla technologii i idei z czasów rewolucji przemysłowej. Innowacyjna samodzielność cechująca Polaków to prawdziwe bogactwo,
które pomoże budować nową ścieżkę rozwoju.
Ta książka oferuje wiele przykładów polskich innowacji w zakresie zrównoważonej
architektury, planowania przestrzennego, energooszczędnych urządzeń, systemów
transportowych oraz systemów inżynierii ekologicznej, które usuwają zanieczyszczenia,
wykorzystując energię słoneczną. Pierwszym krokiem w kierunku ich wdrażania jest
zmiana modeli myślowych i spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy systemowej. Nie
mogą bowiem rozwiązać problemów idee, które wywodzą się ze światopoglądu, który
te problemy spowodował. Rozpatrzmy przykład internetu: jeśli jego rozwój motywowany jest wyłącznie przez XX-wieczne dążenie do zysku, może nie doprowadzić do
wykorzystania potencjału olbrzymiego wzrostu naszej mocy przechowywania, przetwarzania i dzielenia się informacjami. Społeczeństwo zostaje wciągnięte we wszechogarniającą sieciową rozrywkę, zamiast zainspirowane tym wirtualnym forum, by wspólnie
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tworzyć nowy porządek na świecie. Jeżeli innowacyjność jest ograniczana przez nasze
wcześniejsze wyobrażenia i przyzwyczajenia, to transformacja do zrównoważonego
rozwoju przebiega wolniej.
Polacy doskonale znają wyzwanie, jakim jest pielęgnowanie alternatywnych idei
w sytuacji, gdy działania społeczno-gospodarcze zdominowane zostały przez jeden
paradygmat. Ponad sto lat okupacji obcych mocarstw nie zniszczyło polskiej tożsamości.
Chociaż w szkołach używanie języka polskiego było zakazane, to prawdziwa edukacja
odbywała się przy kuchennym stole i wbrew obowiązującym regułom. Podobnie dziś,
paradygmat wzrostu gospodarczego ciągle dominuje nad koncepcją rozwoju, pomimo
że jego skutki uboczne niszczą społeczeństwo i środowisko oraz przyczyniają się do
zmian klimatu. Powoli, w cieniu tego paradygmatu, dzięki cierpliwym eksperymentom,
zbieraniu dowodów legitymizujących alternatywny światopogląd — ukształtowały się
nowe idee. Gdy upadnie stary, dominujący paradygmat, koncepcja zrównoważonego
rozwoju przetrwa.
W książce opisanych zostało wiele nowych pomysłów dotyczących gospodarki,
społeczeństwa i środowiska, ze szczególnym naciskiem na wzajemne interakcje między
nimi. To spojrzenie otwiera nowe horyzonty, ukazuje świat przyszłości, który może
kwitnąć — nie rosnąc i prosperować — nie zanieczyszczając. Prezentowane koncepcje
wywodzą się z dziesięcioleci badań prowadzonych za granicą i w Polsce. Mogą zainspirować każdego, gdyż pokazują możliwości działania na rzecz bezpiecznego życia
w świecie, w którym tempo zmian jest większe niż kiedykolwiek wcześniej.
Zrównoważony rozwój to nie jest credo, które trzeba przyjąć. To raczej inspiracja do
testowania nowych idei i ciągłego eksperymentowania i uczenia się. Polskie doświadczenia pokazują, że warunkiem przeżycia jest podjęcie wyzwania, zaryzykowanie popłynięcia na fali zmian, a jeśli trzeba — pod prąd. Kilkusetletnia tradycja narodu polskiego
pokazuje, że tkwi w nim potencjał i odwaga do wdrażania nowatorskich rozwiązań.
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Wstęp
Zrównoważony rozwój dotyczy każdego z nas. Odnosi się do związków między różnymi
elementami naszego otoczenia: gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Wywierając
wpływ na te związki w pracy lub życiu prywatnym, współdecydujemy o charakterze
rozwoju, jaki staje się naszym udziałem. Wiadomości dotyczące zrównoważonego
rozwoju, a także składających się nań zagadnień ochrony środowiska oraz spraw społecznych, docierają do nas ze środków masowego przekazu. Do koncepcji tej odwołują się
niemal wszystkie ważne krajowe i międzynarodowe dokumenty (w tym Konstytucja RP
i Traktat o Unii Europejskiej). Mówią też o niej coraz częściej przedsiębiorcy, zwracając
uwagę na swe odpowiedzialne zachowania.
To jednak, czego w praktyce dotyczy zrównoważony rozwój oraz jakie znaczenie ma
on dla każdego z nas, szczególnie dobrze pokazuje niniejsza książka. Nie chodzi tylko
o treść przedstawioną w kolejnych rozdziałach, ale też o potraktowanie książki jako
produktu mającego wiele cech wspólnych z innymi towarami dostępnymi na rynku.
Podobnie jak w przypadku dowolnego produktu, stworzenie tej książki wymagało
pozyskania ze środowiska zasobów. Posłużyły one między innymi do wytworzenia
papieru i farb — ich produkcja wiązała się z emisjami substancji zanieczyszczających,
które trafiły do środowiska i tam, w drodze procesów naturalnych, poddawane są neutralizacji. Również ta książka, jak każdy inny produkt, stanie się w końcu odpadem. Jako
autorów z jednej strony nas to martwi, ale z drugiej strony mamy nadzieję, że papier, na
którym została wydrukowana, zostanie poddany recyklingowi, ograniczając bezpośredni
negatywny wpływ na środowisko. Oprócz środowiska przyrodniczego, w przygotowaniu
tej książki ważną rolę odegrało też społeczeństwo — tworzyliśmy ją z myślą o czytelnikach, korzystając z produktów, wytworzonych przez innych ludzi z zasobów naturalnych
(komputerów, innych książek, sieci komputerowych). Szerzej o związkach gospodarki,
społeczeństwa i środowiska piszemy w rozdziale 1.
Na wpływ książki na otoczenie powinniśmy jednak spojrzeć szerzej, postrzegając ją
jako element złożonego systemu zależności łączących autorów z czytelnikami, którzy
mogą w różny sposób z niej korzystać. Szeroką perspektywę zapewnia myślenie systemowe (rozdział 2), które służy poszukiwaniu przyczyn i konsekwencji naszych działań,
a także wzorców myślenia. Omawiając poszczególne zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju, staraliśmy się umotywować nasze wzorce myślenia, opierając je na teoretycznych podstawach zrównoważonego rozwoju, które przedstawiamy w rozdziale 3.
Szersze spojrzenie na książkę wymaga zastosowania perspektywy cyklu życia produktu
(rozdział 5). Proces produkcji wymaga nie tylko wspomnianych zasobów i innych usług
środowiska, ale sięga znacznie dalej. Przygotowując swe rozdziały, spędziliśmy wiele
godzin przed monitorami komputerów, zużywając energię. Konieczne były spotkania,
w czasie których treść książki podlegała szczegółowym uzgodnieniom, co było źródłem
zanieczyszczeń związanych z transportem. Potrzebne było wreszcie oświetlenie budynków
i same budynki, w których odbywała się praca (jak przekonamy się w rozdziale 6, również
w tym obszarze możliwe jest ograniczenie negatywnego wpływu na otoczenie, np. przez
wykorzystanie materiałów budowlanych o odpowiednich właściwościach, bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego, lepsze skomponowanie budynku z otoczeniem).
Proces produkcji wymaga także współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw
(rozdział 7). Przygotowując książkę staraliśmy się współpracować z dostawcami lokalnymi, którzy byli w stanie zapewnić odpowiedni standard usług lub dostarczanych
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towarów. Wybierając papier, zwracaliśmy uwagę na związany z nim wpływ na środowisko — książka została wydrukowana na papierze w 100% pochodzącym z recyklingu,
a jej okładka nie jest pokryta plastikową folią.
Z dwóch powodów postanowiliśmy wreszcie wydać tę książkę również w wersji elektronicznej: aby zapewnić do niej jak najszerszy dostęp, w tym czytelnikom, dla których nie
wystarczy nakładu drukowanego; ale także, aby ograniczyć opisany powyżej wpływ na
środowisko związany z produkcją. Elektroniczne wydanie książki pozwala na ograniczenie zużycia zasobów niezbędnych do jej produkcji (na etapie użytkowania wymaga
jednak energii pobieranej przez komputer i monitor). Inną formą zwiększania efektywności wykorzystania zasobów i usług środowiska na potrzeby produkcji książki może być
zwiększenie intensywności jej użytkowania. Książka trafi m.in. do bibliotek, gdzie jeden
egzemplarz będzie używany przez wielu czytelników — każdy będzie mógł z niej skorzystać, nie posiadając jej na własność. Zastępowanie produktów usługami znajduje zastosowanie również w przypadku innych przedmiotów (rozdział 8).
Dotychczas zwróciliśmy uwagę na tzw. aspekty bezpośrednie — zasoby i usługi środowiska bezpośrednio wykorzystane do produkcji książki lub związane z jej utylizacją.
W przypadku produktu takiego jak książka, a ta w szczególności, znacznie ważniejszy jest
jednak wpływ pośredni — zwrócenie uwagi czytelników na wyzwania zrównoważonego
rozwoju i dostarczenie narzędzi realizacji tej koncepcji — „rozwiązań”.
Książka łączy cechy poradnika dla profesjonalistów zrównoważonego rozwoju
i podręcznika dla zainteresowanych studiowaniem tego tematu. Liczymy, że nie tylko
wyjaśni i zilustruje omawiane zagadnienia, ale będzie też wykorzystywana przez praktyków w biznesie, samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych, a także przez
indywidualnych ludzi, chcących podjąć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli
okaże się przydatna i zainspiruje do działań, jej pośredni pozytywny wpływ prawdopodobnie zneutralizuje negatywne konsekwencje produkcji.
Zarówno w biznesie, jak i w samorządach lokalnych, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powinny być oparte na przejrzystej strukturze zarządzania, określającej
programy i wskaźniki ich realizacji, a także akcentującej współpracę z lokalną społecznością. Tego typu systemy zarządzania opisujemy w odniesieniu do firm (rozdział 4) i samorządów lokalnych (rozdział 9). W biznesie taki system odnosić się może między innymi do
opisanych powyżej aspektów bezpośrednich i pośrednich, związanych z wpływem
produktu na środowisko. W samorządach wiąże się z innymi obszarami planowania —
np. planowaniem przestrzennym, które z powodów środowiskowych i społecznych
powinno uwzględnić większe zagęszczenie i wykorzystanie oraz rewaloryzację istniejących zasobów (rozdział 10). Planowanie przestrzenne jest ściśle powiązane z organizacją
systemu transportowego (rozdział 11). Ich uzupełnieniem jest gospodarka komunalna,
wykorzystująca rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i warunków, w tym usługi
ekosystemów (rozdział 12). Dla podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych
w powyższych obszarach, można w nie angażować sektor prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (rozdział 13). Podkreśla to znaczenie współpracy międzysektorowej dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju, obok współpracy
biznesu i samorządów ze społecznością lokalną oraz indywidualnymi ludźmi.
Z ekonomicznego punktu widzenia — każdy czytelnik jest konsumentem książki. Jako
konsumenci decydujemy o zakupach, a zatem o tym, co będzie dostarczone na rynek.
Wybieramy wydawnictwa w wersji papierowej lub elektronicznej (zdematerializowanej),
i to od nas jako indywidualnych użytkowników zależy, co stanie się z produktem po
zakończeniu jego użytecznego życia (rozdział 14). Ze społecznego punktu widzenia,
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czytelnicy i autorzy są też obywatelami. Jako obywatele żyjemy w otoczeniu składającym
się z innych ludzi. Nasze powiązania z nimi to kapitał społeczny, który umożliwia nam
podejmowanie wspólnych działań (rozdział 15).
Praca nad przygotowaniem tej książki w dużej mierze opierała się na wykorzystaniu
i budowaniu naszego kapitału społecznego. Obecność wśród autorów specjalistów
z różnych dziedzin, łączących teorię i praktykę, pokazuje jednocześnie interdyscyplinarny
charakter zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tym podejściem, również każdy czytelnik
może się wypowiedzieć i współtworzyć przyszłe wersje tej książki. Zachęcamy więc
każdego, kto dostrzega potencjał zrównoważonego rozwoju, do kontaktu z nami, zarówno
w sprawie komentarzy dotyczących zawartości samej książki, jak i inicjatyw na rzecz
szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Efekty ewentualnych działań podjętych
przez czytelników zadecydują o tym, czy pozytywne aspekty pośrednie przeważą nad
negatywnymi aspektami bezpośrednimi produkcji tej książki.
Przed zaproszeniem do lektury dalszych części książki, czujemy się w obowiązku
przedstawić jej zawartość w bardziej tradycyjny sposób. Jak wynika z powyższego opisu,
składa się ona z czterech części. W pierwszej prezentujemy podstawowe zagadnienia,
kluczowe dla właściwego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. W kolejnych
odwołujemy się do praktycznych aspektów wdrażania tej koncepcji w przedsiębiorstwach
(część II), samorządach i społecznościach lokalnych (część III) oraz przez indywidualne
osoby (część IV). Powyższy podział jest do pewnego stopnia arbitralny, a niektóre tematy
mogłyby pojawić się w innej części (zwracają na to uwagę liczne odniesienia do treści
przedstawionych w innych miejscach w książce).
Poszczególne rozdziały składają się z wymienionych poniżej elementów.1
– Treść rozdziału omawia podstawowe zagadnienia z danego zakresu tematycznego,
identyfikując główne wyzwania i rozwiązania. Wzbogacają ją liczne przykłady
zagraniczne i krajowe.
– Narzędzia (symbol N, przedstawione w ramkach w treści rozdziału) przedstawiają
rozwiązania wspierające praktykę zrównoważonego rozwoju, stosowane zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
– Źródła praktyczne stanowią potencjalną pomoc we wdrażaniu opisanych rozwiązań.
– Pytania mają pobudzać do przemyślenia omówionych tematów i odniesienia ich do
własnego kontekstu.
– Studia przypadku (symbol P, umieszczone na ciemniejszych stronach na końcu
rozdziału) to pochodzące z Polski (z wyjątkiem studium przypadku 2.P2), obszernie
omówione przykłady. Ilustrują adekwatność wyzwań zrównoważonego rozwoju
w polskim kontekście oraz mnogość i charakter wypracowanych w tym zakresie
rozwiązań. Każde studium przypadku zwieńczone jest 2–3 pytaniami.
Naszą uwagę skoncentrowaliśmy na Polsce. Przykłady zagraniczne wykorzystywaliśmy tylko po to, by pokazać szczególnie istotne aspekty zrównoważonego rozwoju lub
przykłady jego zastosowań, których dotychczas brakowało w naszym kraju. 23 studia
przypadku i liczne drobne przykłady w tekście pokazują jednak, że mamy już na tym polu
istotne osiągnięcia — mogą one inspirować kolejne działania. Stanowią również argument
dla tych, którzy jeszcze nie są przekonani, czy zrównoważony rozwój w naszym kraju jest
w ogóle możliwy.

1
Wyjątkami są rozdziały 2, 4, 8 i 13 o charakterze praktycznym, bez wyróżnionych narzędzi oraz rozdział 4 o charakterze teoretycznym, bez wyróżnionych narzędzi i studiów przypadku.
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Wprowadzenie do części I
Tak jak budowę jakiejkolwiek struktury zaczyna się od fundamentów, tak i my
w trzech pierwszych rozdziałach przyjrzymy się podstawowym koncepcjom
i problemom, związanym z realizacją zrównoważonego rozwoju. Posłużą one do
stworzenia szczegółowych wizji, odnoszących się do wybranych obszarów naszej
działalności, gdy będziemy się do nich odwoływać w kolejnych częściach książki.
Rozdział 1 dotyczy związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska — trzech
systemów, których interesy równoważy koncepcja rozwoju zrównoważonego.
Odwołamy się w niej do usług, jakich środowisko dostarcza gospodarce i społeczeństwu; kosztów zewnętrznych; niedostatecznej wiedzy na temat związków tych
systemów; instytucji, kapitału społecznego i partycypacji społecznej. Poznamy
również podstawowe zasady, którymi należy się kierować realizując koncepcję
rozwoju zrównoważonego. Jedną z nich jest przyjęcie systemowego podejścia do
badania i kształtowania wymienionych związków, czemu w całości poświęcimy
rozdział 2.
Podejście (lub myślenie) systemowe pozwala nam dostrzec związki między
wymienionymi systemami i dostarcza narzędzi, za pomocą których możemy te
związki przedstawiać i analizować. Jedną z najważniejszych koncepcji, na jaką
zwrócimy uwagę w rozdziale 2, a do której będziemy odwoływać się wielokrotnie
w dalszych częściach książki, są modele myślowe. Tak nazywamy schematy myślenia
lub przekonania, które odzwierciedlają nasze rozumienie świata. Narzędzia, którymi
będziemy się posługiwać, takie jak diagramy przyczynowe, pozwalają na prezentację
naszych modeli myślowych. Jeśli podobny diagram stworzymy z grupą różnych interesariuszy, dostrzeżemy jak różnią się nasze punkty widzenia i gdzie są one zbieżne.
Możemy zacząć wypracowywać wspólną wizję rozwoju, uwzględniającą interesy
wszystkich trzech wymienionych systemów.
W rozdziale 3 nawiążemy do drugiego kluczowego aspektu zrównoważonego
rozwoju — trwałości. Zgodnie z najpowszechniej stosowaną definicją, rozwój ten
powinien uwzględniać potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń. Stwarza to sytuację
jeszcze trudniejszą, niż uwzględnianie interesów trzech systemów istniejących
obecnie — modeli myślowych przyszłych pokoleń nie znamy, nie mamy również ich
reprezentantów. W tym kontekście zastanowimy się, w jaki sposób możemy zadbać
o interesy przyszłych pokoleń, dysponując dostępnymi obecnie zasobami kapitałów:
ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego, oraz jakimi wskaźnikami powinniśmy się kierować, by ocenić, czy nam się to udaje.
Dla ilustracji podstawowych zależności posłużymy się przykładami: wyceny
wartości Puszczy Białowieskiej (studium przypadku 1.P1), polskich połowów dorsza
na Bałtyku (studium przypadku 1.P2) i zakładu płyt wiórowych, działającego
w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu (studium przypadku 1.P3). Zorientujemy się,
jakie znaczenie z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa odgrywa środowisko,
a także dlaczego tak ważne jest przyjęcie długoterminowej perspektywy działalności
człowieka. Przyjrzymy się wreszcie, jak istotne jest uwzględnienie w działaniach
gospodarczych opinii społeczności, na które te działania będą oddziaływać. Pierwsze
trzy studia przypadku ilustrują problemy, z którymi borykamy się, próbując realizować w Polsce koncepcję zrównoważonego rozwoju.
Studia przypadku w rozdziale drugim, dotyczące zarządzania dolinami rzecznymi: Baryczy (studium przypadku 2.P1) i Cisy na Węgrzech (studium przypadku
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2.P2) pokażą, jak złożone są zależności, które należy brać pod uwagę, mówiąc
o zrównoważonym rozwoju. Przyjrzymy się również, jaką rolę odegrał w obu sytuacjach dialog między mieszkańcami i ekspertami. Program rozwoju, w którego
tworzenie nie byliby zaangażowani mieszkańcy, a który byłby narzucony przez
ekspertów z zewnątrz, nie byłby programem rozwoju zrównoważonego. Nacisk na
partycypację społeczną i tworzenie warunków dla angażowania społeczności lokalnych w procesy podejmowania dotyczących ich decyzji, będziemy kładli również
w dalszych częściach książki.
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Rozdział 1.
Związki gospodarki, społeczeństwa
i środowiska
1.1. Wprowadzenie
Już od wczesnych lat życia poznajemy naturalne (przyrodnicze) bariery rozwoju społeczeństw ludzkich. Dowiadujemy się, że gospodarki rolnej nie można prowadzić wysoko
w górach, ani na dalekiej północy; dostrzegamy granice, jakimi dla ludzkich społeczeństw były wielkie zbiorniki wodne, rzeki czy nieprzebyte lasy. Kiedy zastanowimy
się nad tym głębiej, dostrzegamy że owe warunki naturalne kształtowały rozwój poszczególnych społeczeństw, wręcz wpłynęły na kształt współczesnego świata. Ostatecznie
jednak losy społeczeństw zależały nie tylko od środowiska, ale i od ich własnej zdolności do jego wykorzystania i do obrony przed negatywnymi skutkami ich własnego
wpływu na środowisko.
Zanim przejdziemy do współczesnych zależności między omawianymi systemami,
warto przyjrzeć się im w ujęciu historycznym. Diamond (1997) zauważył, że o przewadze poszczególnych społeczeństw decydowały często militarne i morskie technologie, scentralizowana organizacja społeczna, pismo pozwalające na wykorzystanie
tysięcy lat doświadczeń, a także zarazki, na które poszczególne społeczeństwa zdążyły
się uodpornić. Zdaniem Diamonda, ostatecznie o rozwoju ludzkich społeczeństw
i współczesnego świata decydowały jednak warunki naturalne, które umożliwiły przechodzenie od trybu życia łowców zbieraczy do osiadłego rolnictwa i idącą za tym
zmianę organizacji społecznej. Czynniki te umożliwiały zwiększenie liczby ludności,
zwiększenie potencjału militarnego i wykształcenie się nowych grup społecznych.
Miejscem, w którym ta zmiana nastąpiła po raz pierwszy, około 12 000 lat temu, był tzw.
Żyzny Półksiężyc, kolebka pierwszych miast, imperiów i wielkich cywilizacji Bliskiego
Wschodu. Dlaczego więc to miejsce nie stało się centrum współczesnego świata?
O przewadze Żyznego Półksiężyca nad innymi terenami o podobnym klimacie zadecydowały kolejne czynniki naturalne — wielkość tego terenu oraz jego zróżnicowanie
klimatyczne, topograficzne i biologiczne. Przełożyło się to na większą różnorodność
możliwości do wykorzystania przez człowieka. Ostatecznie jednak Żyzny Półksiężyc stał
się suchym, pustynnym i półpustynnym terenem, zacofanym gospodarczo i społecznie,
jakim znamy go obecnie. O tym także zadecydowały czynniki naturalne, połączone tym
razem z czynnikiem ludzkim. Żyzny Półksiężyc okazał się ekosystemem wrażliwym na
zmiany wprowadzone przez człowieka. Niskie opady ograniczały możliwość odtwarzania lasów (wycinanych na potrzeby rolnictwa, budownictwa i produkcji energii),
a także innych terenów zielonych (nadmiernie eksploatowanych przez wypas kóz).
Ubożeniu szaty roślinnej towarzyszyła erozja i zamulanie rzek, a irygacja przyczyniała
się m.in. do wzrostu ich zasolenia.
Społeczeństwa zamieszkujące teren Żyznego Półksiężyca, nieświadome konsekwencji swych działań, popełniły „ekologiczne samobójstwo” niszcząc ekosystem,
dzięki którego bogactwu powstały. Polityczne i ekonomiczne centrum stopniowo przenosiło się na zachód i północ, gdzie ekosystemy okazały się bardziej wytrzymałe na
wpływ człowieka, a dalsze etapy rozwoju społecznego (wykształcenie klasy kupców,
kapitalizm, ochrona patentowa, badania naukowe) przypieczętowały znaczenie Europy
jako centrum świata.

8

Podobnie jak w przypadku Żyznego Półksiężyca, liczne społeczeństwa same pozbawiły się możliwości dalszego rozwoju degradując środowisko, od którego te możliwości
zależały. Po dokonaniu przeglądu kilkudziesięciu przykładów (w tym tak znanych, jak
Wyspa Wielkanocna lub cywilizacja Majów), Diamond (2005) zidentyfikował osiem
głównych powodów niezamierzonego „ekologicznego samobójstwa”. Dotyczą one
nadmiernej eksploatacji środowiska (degradacja ekosystemów, np. przełowienie) oraz
wzrostu wielkości populacji ludzkich i wpływu na środowisko w przeliczeniu na mieszkańca. Oczywiście w większości przypadków czynniki te działały łącznie — wzrost
demograficzny wywierał nadmierną presję na środowisko, ostatecznie prowadząc do
niedoborów żywności i konfliktów o dostęp do zasobów.
Opisywane społeczeństwa nie zdawały sobie jednak sprawy, że przekraczają
dostępną skalę ekosystemu — zasoby wciąż wydawały się nieskończone; inne
zmiany w środowisku ukrywały najbardziej istotne zjawiska; kluczowe zmiany
w środowisku były maskowane przez ich własną zmienność (sezonową, coroczną
lub następującą w jeszcze dłuższych okresach). W wielu przypadkach, również dziś,
złożoność ekosystemów uniemożliwia przewidzenie skutków ingerencji ludzkich.
Tym trudniejsze było to dla niepiśmiennych społeczeństw, które nie mogły odwołać
się do podobnych doświadczeń z przeszłości. W niektórych przypadkach brakowało
możliwości podejmowania decyzji lub były one podejmowane przez ludzi nie znających lokalnych warunków. W innych, paradoksalnie, o upadku decydowało ekonomicznie racjonalne zachowanie wąskiej grupy rządzącej, która mogła wiele zyskać
na degradacji środowiska. Brakowało sprzeciwu ze strony zwykłych ludzi, którzy
tracili relatywnie znacznie więcej, ale którym brakowało wiedzy lub możliwości
organizowania się, by bronić własnych interesów.
Ostatecznie o upadku społeczeństw przesądzały więc ich własne działania (lub ich
brak) w odniesieniu do problemów ekologicznych, których owe społeczeństwa doświadczały. Te działania zależały od politycznych, gospodarczych i społecznych instytucji
wytworzonych przez poszczególne społeczeństwa, a także od wyznawanych przez nie
wartości. O ich upadku decydowała niska jakość instytucji i kapitału społecznego, przekładająca się na niedoskonałość prawa, rynku czy społecznej kontroli.
Społeczeństwa, które dokonały niezamierzonego „ekologicznego samobójstwa”,
należały do najbardziej rozwiniętych i złożonych w swoich czasach. Dziś możemy uczyć
się nie tylko w oparciu o nasze własne, ale i o ich doświadczenia. Można zresztą dostrzec
wiele podobieństw między sytuacjami społeczeństw analizowanych przez Diamonda
(2005) i współczesnego świata. W tym kontekście, w bieżącym rozdziale przyjrzymy się
bliżej związkom gospodarki, społeczeństwa i środowiska, aby w następnym poznać
podejście systemowe, które jeszcze lepiej pozwoli nam analizować związki między tymi
systemami.
Historyczny przegląd pozwala nam dostrzec szereg kluczowych zjawisk z punktu
widzenia związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Odwołamy się do nich
w kolejnych podrozdziałach, poświęconych:
– zależności gospodarki i społeczeństwa od środowiska (podrozdział 1.2);
– efektom zewnętrznym działalności człowieka (1.3);
– problemowi niewiedzy (1.4);
– roli instytucji i kapitału społecznego w rozwoju zrównoważonym (1.5);
– znaczeniu rozwoju zrównoważonego (1.6).
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Przyjrzymy się, jak opisywane zagadnienia w praktyce odnoszą się do sytuacji
w Polsce — ile warte są usługi środowiska (na przykładzie Puszczy Białowieskiej,
studium przypadku 1.P1), w jaki sposób zależymy od tych usług (na przykładzie
połowów dorsza dokonywanych przez polskich rybaków na Morzu Bałtyckim, studium
przypadku 1.P2) oraz jak przedsiębiorstwa, władze lokalne i mieszkańcy mogą współdecydować o zrównoważonym rozwoju (na przykładzie zakładu produkcji płyt wiórowych, zlokalizowanym w atrakcyjnym turystycznie mieście, studium przypadku 1.P3).
Poznamy również szereg narzędzi powiązanych z wdrażaniem zrównoważonego
rozwoju — metody wyceny nierynkowej, służące m.in. do wyceny usług środowiska
(narzędzie 1.N1), sposoby wymuszania internalizacji kosztów zewnętrznych (narzędzie 1.N2) oraz partycypację społeczną jako metodę współdecydowania przez mieszkańców o rozwoju lokalnym (narzędzie 1.N3).

1.2. Gospodarka i społeczeństwo jako systemy zależne
od środowiska
Niemal codziennie słyszymy o zagrożeniach dla środowiska, takich jak: efekt cieplarniany, zanieczyszczenie rzek i oceanów, wyczerpujące się łowiska ryb. W coraz
większym stopniu zdajemy sobie sprawę, że przyczyniamy się do tych zjawisk i że
dotyczą nas one bezpośrednio, wpływając na nasze życie, zdrowie i dobrobyt.
W większości przypadków, nasza świadomość zależy jednak od obecności tej tematyki
w środkach masowego przekazu (Bołtromiuk i Burger, 2008).
Niski poziom świadomości powiązań między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem jest jedną z głównych barier zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy, nie
zdający sobie sprawy z wpływu ich działalności na środowisko, powodują koszty,
które ponoszą inne grupy społeczne (koszty zewnętrzne). Analogiczne koszty
powodują również konsumenci, którzy nie analizują wpływu swoich decyzji na
otoczenie.
W wielu podręcznikach do ekonomii (np. Samuelson i Nordhaus, 2004; Begg i in.,
2007) pojawia się standardowy schemat pokazujący gospodarkę (rysunek 1.1a) jako
powiązania między gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami. Te dwie grupy
podmiotów połączone są na dwa sposoby:
– gospodarstwa płacą przedsiębiorstwom za oferowane dobra i usługi;
– przedsiębiorstwa płacą gospodarstwom za oferowaną pracę i powierzany kapitał.
Każdy schemat wymaga uproszczeń i każdy człowiek orientuje się, że gospodarka
w rzeczywistości jest bardziej złożona. Jednak istnieje ryzyko, że pozbawione stosownego komentarza uproszczenie zastąpi obraz rzeczywistości. Bez dodatkowego wyjaśnienia można odnieść wrażenie, że rysunek 1.1a przedstawia niezależny od otoczenia,
samonapędzający się system. Skąd jednak biorą się wytwarzane w gospodarce
produkty? Co się z nimi dzieje, gdy są zastępowane nowymi? Te dwa pytania dotyczą
najbardziej oczywistego związku gospodarki z jej otoczeniem — środowiskiem. Fakt,
że pozostają poza rachunkiem ekonomicznym przedsiębiorstw jest właśnie źródłem
efektów zewnętrznych. Każdy produkt wytwarzany jest w gospodarce w oparciu
o zasoby pozyskane ze środowiska. Nawet niematerialne usługi wymagają zasobów,
z których wytworzone są produkty służące do ich świadczenia lub środki transportu,
którymi przemieszczają się usługodawcy i usługobiorcy. Każdy produkt staje się ostatecznie odpadem i w tej postaci wraca do środowiska. Rysunek 1.1b ujmuje te podstawowe zależności.
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1.1a

1.
1.1b

Rysunek 1.1. Gospodarka a środowisko: środowisko pominięte, jak w wielu podręcznikach do
ekonomii (1.1a) i środowisko ukazane jako źródło zasobów i przestrzeń, do której trafiają zanieczyszczenia wytworzone w gospodarce (1.1b)

W rzeczywistości te dwie podstawowe zależności są znacznie bardziej złożone.
Środowisko odtwarza zasoby, z których korzysta gospodarka, stąd funkcję tę nazywa
się produkcją dóbr. Środowisko dostarcza jednak nie tylko zasobów bezpośrednio
wykorzystywanych w produktach będących przedmiotem obrotu w gospodarce, ale
również wielu innych, wykorzystywanych pośrednio (np. tlenu niezbędnego
w procesach spalania).
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Z drugiej strony — odpady które trafiają do środowiska, to nie tylko pozostałości
po produktach, ale również wszelkie zanieczyszczenia będące efektem procesu
produkcyjnego, transportu lub użytkowania. Część odpadów, poddana recyklingowi, wraca do procesu produkcyjnego. Reszta trafia do środowiska, gdzie włączana
jest do naturalnego cyklu obiegu materii. Środowisko pochłania i neutralizuje trafiające do niego zanieczyszczenia, pełniąc z punktu widzenia gospodarki funkcję
regeneracyjną — samooczyszczającą. Jednak, choć niektóre substancje zanieczyszczające mogą zostać zneutralizowane szybko, inne zalegają w środowisku nieokreślenie długo.
Środowisko dostarcza zróżnicowanego strumienia usług, z których wielu nawet
nie znamy, a które stanowią podstawę naszej egzystencji, działalności i dobrobytu.1
Bez nich niemożliwa byłaby działalność gospodarcza, niemożliwe byłoby również
istnienie społeczeństwa. Środowisko zapewnia warunki życia, na które składa się
możliwość uzyskania pożywienia, powietrza dla oddychania oraz stabilność klimatu.
Usług tych dostarczają nam zarówno ekosystemy w postaci naturalnej (oceany,
lasy), jak i w postaci całkowicie zmienionej przez człowieka (pola uprawne).
Badając środowisko, często przekonujemy się, że naturalnie działające ekosystemy mogą zastąpić wiele usług świadczonych przez skomplikowane systemy
zaprojektowane przez człowieka (por. studium przypadku 2.P2). Na przykład,
sikory mogą być wykorzystywane przez sadowników dla ochrony drzew i owoców
przed szkodnikami (Mols i Visser, 2002), przyuliczne drzewa mogą poprawiać
jakość powietrza w mieście, jednocześnie ograniczając zapotrzebowanie na klimatyzatory i ogrzewanie (Szczepanowska, 2001), a odpowiednio zaprojektowane
ogrody mogą pełnić funkcję oczyszczalni ścieków (rozdział 12).
Usługi środowiska, zarówno te o użytkowym, jak i pozaużytkowym charakterze,
można wyceniać (narzędzie 1.N1, studium przypadku 1.P1), a wyniki wyceny wykorzystywać choćby przy ocenie kosztów zewnętrznych działalności gospodarczej czy
w analizie kosztów i korzyści planowanych inwestycji. Costanza i in. (1997) policzyli, że całkowita wartość usług środowiska przekracza wartość światowego PKB
o co najmniej 80%.
Tabela 1.1 przedstawia przykłady usług ekosystemów, z których korzystają i od
których zależą, gospodarka i społeczeństwo, w podziale na cztery kategorie:
1. produkcję dóbr;
2. regenerację;
3. stabilizację;
4. jakość życia.
Dwie pierwsze zostały już wspomniane. Stabilizacja wiąże się z zapewnieniem
relatywnie niezmiennych i trwałych warunków funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa — nasza egzystencja nie byłaby możliwa w obecnej postaci, gdyby
warunki środowiska stale się zmieniały. Z kolei jakość życia obejmuje funkcję estetyczną oraz rekreacyjną, ale również inspirację — korzystanie z przyrody jako
wzoru do naśladowania w tworzonych przez człowieka rozwiązaniach (por. podrozdział 5.3).

1
Największym dotychczas przedsięwzięciem mającym na celu zidentyfikowanie dóbr i usług środowiska było badanie Millennium
Ecosystem Assessment, zwieńczone publikacją trzytomowego opracowania: Hassan i in. (2005); Carpenter i in. (2005); Chopra i in.
(2005). Dobra i usługi środowiska bywają również nazywane świadczeniami ekosystemów.
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Tabela 1.1. Usługi ekosystemów (Daily, 1999)

Kategoria usług

Podkategoria

Przykłady

Produkcja dóbr

Żywność

Produkty zwierzęce i roślinne
Miód
Zioła

Leki

Substancje do bezpośredniego wykorzystania w lekach
Wzór do stworzenia analogicznych substancji syntetycznych

Trwałe materiały

Drewno
Włókna

Energia

Biopaliwa
Energia wodna

Produkty
przemysłowe

Tłuszcze
Oleje
Wosk
Guma
Perfumy
Barwniki
Wzór do stworzenia analogicznych substancji syntetycznych

Zasoby genetyczne

Zasoby genetyczne do wykorzystania w produkcji

Procesy krążenia
i filtracji

Neutralizacja i rozkład odpadów
Tworzenie i odnowa gleb
Oczyszczanie powietrza i wody

Procesy
przenoszenia

Zapylanie, w tym roślin sadzonych przez człowieka
Roznoszenie nasion, rozsadzanie roślin

Regeneracja

Stabilizacja

Stabilizacja brzegów rzek, mórz i innych zbiorników
Zastępowanie gatunków
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodników
Łagodzenie ekstremów pogodowych (temperatura, wiatr)
Zatrzymywanie fali powodziowej
Częściowa stabilizacja klimatu
Regulowanie cykli hydrologicznych (powodzie i susze)
Ochrona przed promieniowaniem UV

Jakość życia

Funkcja estetyczna
Inspiracja kulturowa, intelektualna, duchowa
Wartość istnienia
Możliwość dokonywania odkryć naukowych
Spokój, wyciszenie, relaksacja
Utrzymywanie elementów środowiska potrzebnych w przyszłości

1.

Gospodarka i społeczeństwo stanowią więc elementy większego systemu przyrodniczego i tym samym są od niego zależne. Warunkiem zrównoważonego rozwoju jest
takie kształtowanie relacji między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem, które
nie naruszy zdolności środowiska do dostarczania jego usług w przyszłości. Warunku
tego nie spełniły społeczeństwa opisane przez Diamonda (2005), a presja wywierana na
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środowisko przez współczesną gospodarkę i społeczeństwo stawia pod znakiem zapytania i naszą zdolność do jego przestrzegania.
Wreszcie wpływ, który wywieramy na środowisko, podobnie jak współczesna gospodarka i społeczeństwo, ma charakter ponadnarodowy. Wzrost liczby ludzi, a także
produkcji i konsumpcji, przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na usługi ekosystemów. Pod szczególną presją znajdują się dwie podstawowe funkcje: produkcji dóbr
i regeneracji (Hassan i in., 2005). Wrażenie, że kraje bogate wstąpiły na drogę zrównoważonego rozwoju, może być zniekształcone przez powodowane przez nie ponadnarodowe
efekty zewnętrzne — związane z produkcją na własne potrzeby poza swoimi granicami.

Narzędzie 1.N1.
Nierynkowe metody wyceny
Źródłem wartości ekonomicznej dóbr jest
gotowość konsumentów do wymiany na
nie innych dóbr. Wartość dobra jest
w istocie kursem, po jakim taka wymiana
mogłaby się odbyć. W szczególności, na
dane dobro można wymienić pieniądze.
Jest to oczywiste dla typowych dóbr
konsumpcyjnych, których ceny (czyli kurs
wymiany na pieniądze) są ogólnie znane.
Sprawa znacznie się jednak komplikuje
w przypadku dóbr, na które nie ma
rynków i których cen nie da się obserwować — takich jak dobra publiczne
i środowiskowe (np. czyste powietrze,
park miejski, zagrożony gatunek).
Brak istnienia ceny rynkowej nie
oznacza, że takie dobro nie posiada
wartości. Zawsze, gdy konsumenci gotowi
są wymieniać jakieś posiadane dobra
(pieniądze) na obecność lub dostęp do
dobra środowiskowego, to dobro posiada
pewną wartość ekonomiczną. Tym
niemniej, oszacowanie tej wartości może
być trudne, ponieważ żadne transakcje
wymiany nie są w praktyce realizowane, a
więc nie można obserwować kursu tej
wymiany.7
Nauki ekonomiczne dysponują kilkoma
metodami, które pozwalają na oszacowanie
wartości dóbr nierynkowych (nie będących

przedmiotem obrotu na rynku). Te metody
bazują na poznaniu preferencji konsumentów, dotyczących badanych dóbr.
Można je podzielić na dwie kategorie:
1. metody oparte na preferencjach
ujawnionych;
2. metody oparte na preferencjach
deklarowanych.
Pierwsza grupa metod wykorzystuje dane
z rynków powiązanych z danym dobrem, na
których ceny są znane, aby wnioskować na
temat wartości dobra środowiskowego.
Dostarczają one z reguły dolnego oszacowania wartości, tym niemniej nawet takie
oszacowanie może być w wielu przypadkach wartościowe. Druga grupa — metody
oparte na preferencjach deklarowanych —
opiera się na stawianiu konsumentów przed
hipotetycznymi sytuacjami wyboru. Na
podstawie wyborów, jakich konsumenci
dokonują w hipotetycznych scenariuszach,
można wnioskować na temat ich preferencji,
a w rezultacie na temat wartości dóbr nierynkowych. Poniżej krótko scharakteryzowano
te metody.
Metoda produktywności
W niektórych przypadkach, gdy dostępność lub jakość dobra środowiskowego ma
znaczenie dla produkcji dóbr rynkowych,

7
Wartość dobra publicznego nie ma związku z kosztem jego dostarczenia. Wartość wynika z gotowości do zapłaty konsumentów.
Koszt dostarczenia dobra może być wyższy lub niższy niż wartość dobra. W niektórych przypadkach dostarczenie bardzo wartościowych dóbr może kosztować niewiele, w innych koszt dostarczenia dobra może znacznie przewyższać to, ile konsumenci byliby
łącznie gotowi za nie zapłacić.
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daje się określić, w jaki sposób dobro środowiskowe przyczynia się do tej produkcji,
a zatem jaka jest jego wartość. Na przykład,
dolnym oszacowaniem wartości poprawy
jakości wody w rzece może być wartość
zwiększonych połowów lub zmniejszenie
kosztów oczyszczania wody, jeśli jest ona
wykorzystywana do produkcji np. soków.
Metody: kosztu substytutów, kosztu
odtworzenia, unikniętych szkód
Te metody opierają się na oszacowaniu
kosztu odtworzenia lub zastąpienia dobra
środowiskowego, jeśli miałoby ono ulec
zniszczeniu. Na przykład, jeśli mokradła
i tereny zalewowe wzdłuż rzek dostarczają
ochrony przeciwpowodziowej, zniszczenie
ich musiałoby być zastąpione przez budowę
umocnień brzegów i zbiorników retencyjnych lub odtworzenia mokradeł w innym,
nadającym się do tego miejscu. Alternatywnie,
należałoby uwzględnić możliwość wystąpienia szkód, które mogłyby powstać
w wyniku powodzi. Wartość mokradeł
zapewniających ochronę przeciwpowodziową można zatem ustalić na poziomie
minimum z trzech opisanych kategorii (stworzonych przez człowieka substytutów,
odtworzenia mokradeł w innym miejscu,
wartości oczekiwanej potencjalnych szkód).
Metoda ceny hedonicznej
W przypadku, gdy obecność lub jakość
jakiegoś dobra środowiskowego wpływa na
ceny innych dóbr, można oszacować
w jakim stopniu dobro środowiskowe przyczynia się do zwiększenia cen tych dóbr. Ta
metoda jest najczęściej wykorzystywana
w połączeniu z danymi z rynku nieruchomości. Na przykład, ceny domów mogą
zależeć od tego, czy w okolicy jest czyste
jezioro lub las. Jeśli dysponuje się odpowiednią ilością danych, istnieje możliwość
uwzględnienia wszystkich pozostałych
różnic pomiędzy dwoma typowymi domami,
z których jeden zlokalizowany byłby nad
czystym, a drugi nad brudnym jeziorem.
Różnica w cenie domu pomnożona przez
ilość takich domów w okolicy pozwala na

oszacowanie, jaka jest wartość czystego
jeziora (tj., w jaki sposób przyczynia się
ono do zwiększenia wartości nieruchomości w okolicy). Inne przykłady wykorzystania tej metody obejmują np. różnice
w wynagrodzeniu spowodowane ryzykiem
wypadków w pracy oraz różnice w cenie
produktów ekologicznych i produkowanych tradycyjnymi metodami.

1.

Metoda kosztu podróży
Niektóre dobra środowiskowe, które mogą
stwarzać dobre warunki do rekreacji,
dostępne są za darmo, ale nie oznacza to, że
pozbawione są wartości. Odwiedzenie
takiego miejsca zwykle oznacza konieczność poniesienia pewnego kosztu, nawet
jeśli nie jest pobierana opłata za wstęp. Aby
dostać się do określonego parku, lasu, lub
aby wybrać się na górską wycieczkę, trzeba
najpierw w te miejsca dotrzeć. Podróż
oznacza poniesienie pewnych kosztów —
benzyny, biletów kolejowych, czasu spędzonego w podróży, który mógłby być wykorzystany w inny sposób. Jeśli konsument
gotowy jest ponieść te koszty, aby przyjemnie spędzić czas w określonym miejscu,
oznacza to, że pobyt tam ma dla niego
większą wartość niż koszt, który musi
ponieść. Ta zależność pozwala na oszacowanie wartości tego miejsca (dobra) — obliczając koszt przeciętnej wizyty odwiedzających i mnożąc go przez liczbę wizyt można
oszacować dolną granicę wartości np. parku
narodowego.
Metoda wyceny warunkowej
Uzyskanie wiarygodnej odpowiedzi na
pytanie o gotowość do zapłaty za pewne
dobro środowiskowe (np. ochronę jakiegoś
gatunku wielorybów) wymaga skonstruowania odpowiedniego kwestionariusza.
Respondentom przedstawia się skrupulatnie przygotowany scenariusz dostarczenia określonego dobra, w tym koszt,
który trzeba byłoby ponieść. Następnie
prosi się ich o odpowiedź na pytanie, czy
gdyby taki scenariusz miał być zrealizowany, głosowaliby za czy przeciw niemu.
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Przy zachowaniu odpowiednich wytycznych w konstruowaniu takich badań, odpowiedzi mogą dostarczyć wiarygodnych
wyników, nawet pomimo tego, że są hipotetyczne. Analiza statystyczna tak uzyskanych odpowiedzi pozwala na oszacowanie
wartości dobra nierynkowego.
Metoda wyboru warunkowego
W ślad za analizą współzależną, wykorzystywaną w marketingu, ekonomiści opracowali metodę wyboru warunkowego.
Jest to rozszerzenie metody wyceny
warunkowej, w której respondentom
prezentuje się hipotetyczne scenariusze,
polegające na tym, że zamiast zadawać

pytania o poparcie dla określonego
programu, respondentom prezentuje się
zestaw wariantów i prosi o wybranie tego,
który jest ich zdaniem najlepszy. Warianty
te opisane są za pomocą atrybutów, które
określają planowane zmiany dobra środowiskowego (lub jego dostarczenia).
Odpowiedzi respondentów dostarczają nie
tylko informacji na temat ich preferencji
w odniesieniu do całego scenariusza, lecz
także tego, jak ważne są dla nich poszczególne atrybuty (cechy) dobra. Dzięki temu
oszacować można nie tylko wartość całego
dobra, lecz także pośrednią wartość
różnych jego cech.

1.3. Efekty zewnętrzne
Wśród głównych powodów nadmiernej eksploatacji usług środowiska wymienia się
niewłaściwe funkcjonowanie rynków lub, w skrajnym przypadku, brak rynków (tzw.
niedoskonałości rynku). Ta ostatnia, skrajna sytuacja nie jest rzadkością i, jak zauważyliśmy w poprzednim podrozdziale, dotyczy wielu usług środowiska. Mamy z nią do
czynienia w przypadku braku praw własności (choćby własności wspólnej lub
państwowej) poszczególnych, często kluczowych elementów środowiska, np. atmosfery
(Żylicz, 2004, s. 22). W innych przypadkach, np. oceanów, prawa własności zdefiniowane lub egzekwowane są na tyle słabo, że nie zapobiegają nadmiernej eksploatacji.
Brak jednej ze stron transakcji jest w takich przypadkach równoznaczny z brakiem
rynku — bez odpowiedniego zdefiniowania praw własności nie można więc liczyć na
rozwiązanie problemu za pomocą wolnego rynku, tradycyjnie preferowanego przez
ekonomistów.
Również efekty zewnętrzne, których skutkiem może być degradacja środowiska, są
przykładem niedoskonałości rynków. Jeśli element środowiska, do którego trafiają
zanieczyszczenia, nie ma właściciela lub właściciel nie egzekwuje swoich praw — zanieczyszczający wykorzystają tę sytuację i doprowadzą do jego degradacji. Nadużywają
więc oni funkcji regeneracji ekosystemu, a ci którzy jednocześnie chcieliby korzystać
z funkcji produkcji dóbr — tracą.
Posłużmy się przykładem rzeki. Podmioty, które ją zanieczyszczają, powodują
koszty dla tych, którzy wykorzystują rzekę do połowów ryb lub jako źródło wody
do picia. Ci ostatni tracą korzyści związane z połowami i pozyskiwaniem wody,
ponoszą ewentualne koszty związane z leczeniem chorób wywołanych spożyciem
zanieczyszczonych produktów środowiska, a być może ponoszą dodatkowe koszty
związane z regeneracją rzeki. Utracone korzyści i wydatki ponoszone w związku
z usuwaniem konsekwencji spowodowanych przez efekty zewnętrzne (np. koszty
leczenia chorób związanych z zanieczyszczeniem wody), nazywamy kosztami
zewnętrznymi.
Analogicznie, nadmierna eksploatacja zasobu, do której może dojść w sytuacji brakującego lub niedziałającego rynku, wiąże się z kosztami dla innych jego użytkowników,
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włączając w to przyszłe pokolenia.2 Taka sytuacja doprowadziła do upadku wielu społeczeństw, w tym zamieszkujących tereny Żyznego Półksiężyca. Długoterminowe koszty
zewnętrzne ilustrują jedną z przeszkód w realizacji zrównoważonego rozwoju — brak
możliwości ochrony swych interesów przez przyszłe pokolenia (por. podrozdział 3.2).
Koszty zewnętrzne nie znajdują więc odzwierciedlenia w cenach dóbr i usług,
będących przedmiotem obrotu na rynku. Tym samym ceny, najważniejszy element
mechanizmu rynkowego, zawierają sygnały, w oparciu o które odbiorcy produktów
i usług podejmują decyzje potencjalnie niezgodne z ich faktycznymi preferencjami.
Koszty degradacji środowiska, związane z działalnością gospodarczą (w tym produkcją
i konsumpcją), ponosi społeczeństwo jako całość, włączając w to mieszkańców innych
krajów3 oraz przyszłe pokolenia.
Rzeczywistość gospodarcza, kształtowana przez taki niedoskonały system cen, jest
więc po prostu kosztowna (Coase, 1937). Stąd jedną z najważniejszych zasad zrównoważonego rozwoju stała się zasada „zanieczyszczający płaci” — kosztami zewnętrznymi
powinni być obciążani ci, którzy je powodują. Jako narzędzie 1.N2 przedstawiamy
wybrane instrumenty polityki, służące internalizacji kosztów zewnętrznych.
Aby doprowadzić do internalizacji kosztów zewnętrznych, trzeba najpierw oszacować ich wartość. Ekonomiści podejmują takie próby w odniesieniu do różnych form
działalności gospodarczej. Jak wynika z bazy danych Review of Externality Data,
najwięcej badań poświęcono kosztom zewnętrznym produkcji energii, transportu
i gospodarki odpadami.4 Dla przykładu, w 2000 r. koszty zewnętrzne transportu w 15
krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii wyniosły 650 mld euro, co odpowiadało 7,3% PKB tych krajów (Schreyer i in., 2004). 83,7% tych kosztów związane było
z transportem drogowym, 14% z lotniczym, 1,9% z kolejowym i 0,4% z żeglugą śródlądową. 67% kosztów powodował transport pasażerski, a 33% — towarowy. Przeciętne
koszty dla poszczególnych rodzajów transportu przedstawiono na rysunku 1.2.
W badaniu uwzględniono koszty zewnętrzne związane z wypadkami, zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatycznymi, hałasem, zniszczeniem krajobrazu i przyrody
oraz degradacją przestrzeni miejskiej. W porównaniach nie uwzględniono kosztów
korków drogowych (kongestii), które charakteryzują jedynie transport drogowy.
Tę samą metodologię zastosowano do wyceny kosztów zewnętrznych w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej (OECD, 2003). Całkowite koszty zewnętrzne transportu wyniosły 40
mld euro (w 1995 r.), co odpowiadało 14% PKB badanych krajów.5 Transport drogowy
odpowiadał za 87% kosztów, w tym samochody osobowe — za ok. 40%. Przeciętne koszty
poszczególnych gałęzi transportu wykazywały podobną strukturę, jak koszty dla krajów
Europy Zachodniej przedstawione na rysunku 1.2, ale były od nich niższe:
1. transport pasażerski (euro na 1000 pasażerokilometrów):
– drogowy — 26,4;
– kolejowy — 12,1;
– lotniczy
— 5,5;

1.

2

Zjawisko to spopularyzował Hardin (1968) formułując koncepcję „tragedii wspólnego pastwiska”.
Wiele problemów ekologicznych ma charakter ponadnarodowy, co uzasadnia międzynarodowe działania na rzecz ich rozwiązywania. Dla przykładu, zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez polską gospodarkę przenoszone są przez powietrze na północ
i wschód od Polski. Aby im przeciwdziałać, Szwedom opłacało się w latach 1990. inwestować w ochronę środowiska w Polsce.
Ograniczanie zanieczyszczeń w Polsce było bardziej efektywne ekonomicznie, z uwagi na ówczesny brak zastosowania w naszym
kraju skutecznych technologii.
4
Baza danych RED powstała w wyniku projektu realizowanego w latach 2002–2003 i obejmuje badania opublikowane do tego
czasu. Jej wersja internetowa <www.isis-it.net/red> zawiera ponad 1600 przykładów. Metodologię szacowania kosztów zewnętrznych dla energetyki opracowano w ramach projektu badawczego Externe <www.externe.info>.
5
Badaniem objęto 14 krajów: Albanię, Białoruś, Bośnię-Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Macedonię, Mołdawię, Polskę,
Rumunię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry. W przypadku Polski koszty zewnętrzne wyceniono na 12,6 mld euro.
3
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2. transport towarowy (euro na 1000 tonokilometrów):
– drogowy — 44,0;
– lotniczy
— 25,1;
– kolejowy — 7,8;
– wodny
— 2,4.
Wyższy udział kosztów zewnętrznych transportu w PKB oznacza większe obciążenie
gospodarki kosztami środowiskowymi i społecznymi transportu w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej. Sporządzone przez OECD prognozy wskazywały również na
znacznie wyższy potencjał do ograniczania kosztów zewnętrznych transportu w krajach
Europy Środkowej i Wschodniej, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Potencjał
ten miał wynikać z możliwości modernizacji środków transportowych i wykorzystania
w większym stopniu kolei. Choć modernizacja faktycznie miała miejsce, znaczenie kolei
na rynku przewozów spadło w okresie transformacji polskiej gospodarki (GUS, 2000,
s. 330–331; GUS, 2009b, s. 361–362), co uniemożliwiło realizację optymistycznego
wariantu prognozy OECD.
1.2a

1.2b

Rysunek 1.2. Koszty zewnętrzne transportu pasażerskiego (1.2a) w euro na 1000 pasażerokilometrów i towarowego (1.2b) w euro na 1000 tonokilometrów (dane za rok 2000 dla 15 krajów UE,
Szwajcarii i Norwegii; Schreyer i in. 2004)
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Jednym z ważnych działań UE w obszarze zrównoważonego rozwoju jest urealnienie
kosztów transportu i ograniczenie związanej z tym sektorem presji na środowisko.
Opracowano podręcznik zawierający najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące liczenia
kosztów zewnętrznych transportu (Maibach i in., 2008), którego zalecenia stanowią
podstawę zmian prawnych, m.in. w unijnym prawie dotyczącym odpłatności za korzystanie z infrastruktury transportowej. Jednak świadomość konieczności uwzględniania
w rachunku ekonomicznym kosztów zewnętrznych, powodowanych przez sektory inne
niż energetyka, transport i gospodarka odpadami, pozostaje niewielka.
Zrównoważony rozwój wymaga powszechnego wykorzystania kosztów zewnętrznych jako miary efektywności działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska, a tym samym jako podstawy dla ustalania celów i instrumentów polityki w tym
zakresie (Graczyk, 2005). Internalizacja kosztów zewnętrznych wymusza większą efektywność gospodarki jako całości — biorąc pod uwagę jej związki ze środowiskiem.
Degradacja środowiska, tożsama z ograniczaniem możliwości rozwoju w przyszłości,
staje się wtedy po prostu nieopłacalna.

1.

Narzędzie 1.N2.
Internalizacja kosztów zewnętrznych
Obciążenie kosztami zewnętrznymi tych,
którzy je powodują (internalizacja), zmusza
do poszukiwania sposobów na uniknięcie
owych kosztów, a przynajmniej ich minimalizację. Sprawcy kosztów zewnętrznych
są najlepiej predysponowani do ich ograniczania, ponieważ najlepiej znają swoje
własne działania i możliwości ich zmiany,
tak aby koszty zewnętrzne nie powstawały.
Wprowadzanie rozwiązań mających na
celu internalizację leży w interesie społeczeństwa, na które w innym przypadku
ostatecznie spadłby ciężar kosztów
zewnętrznych.
Poniżej
wymieniamy
wybrane przykłady narzędzi, stosowanych
do internalizacji kosztów zewnętrznych
związanych z degradacją środowiska,
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”
(por. Barde, 1996; Fiedor, 2002, rozdz.
10–12; Kronenberg, 2007a, s. 25–32).
Narzędzia stosowane w praktyce, rzadko
w pełni odpowiadają teoretycznym kryteriom dla internalizacji (Żylicz, 2004,
s. 65–66). W większości przypadków, stosowane narzędzia nie uwzględniają rzeczywistej wysokości szkód. Nie sprawiają więc, że
zanieczyszczający w pełni je pokryje, ale
raczej pełnią funkcję zniechęcającą do

dalszego zanieczyszczania, motywującą do
przeciwdziałania tym kosztom w ogóle.
Choć większość instrumentów polityki
ochrony środowiska ma charakter prewencyjny, z internalizacją kosztów zewnętrznych najbardziej kojarzą się instrumenty
ekonomiczne. Wpływając na koszty i ceny,
odwołują się do wykorzystania mechanizmów rynkowych — bezpośrednio
„uderzają po kieszeni” tych, którzy
powodują zanieczyszczenia. Dodatkowo
przedsiębiorstwa, oczekując że dana
polityka ograniczy ich zyski, mają tendencję
do zawyżania kosztów ochrony środowiska, co przyczynia się do powstawania
kosztów transakcyjnych (mogą one przejawiać się w finansowych zachętach dla
przedsiębiorstw do udzielania rzetelnej
informacji). Sam proces wyliczania kosztów
zewnętrznych i uzyskiwania dostępu do
informacji znajdujących się w posiadaniu
zanieczyszczających jest więc kosztowny.
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty nakładane na produkty
lub określone formy działalności traktowane są często jako cena za korzystanie ze
środowiska. Za ich sprawą przedsiębior-
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stwa, które w większym stopniu zanieczyszczają środowisko, stają się mniej
konkurencyjne od tych, które korzystają
z usług środowiska w sposób bardziej
efektywny. Funkcję tę pełnią np. opłaty za
gospodarcze korzystanie z zasobów
i zanieczyszczanie różnych elementów
środowiska. Podatki i opłaty mogą być
również nakładane bezpośrednio na
produkty nabywane przez konsumentów,
a ich zróżnicowane stawki powinny
odzwierciedlać różny poziom kosztów
zewnętrznych, związanych z wytworzeniem lub użytkowaniem tych produktów.
Przykładem mogą być opłaty nałożone na
torby plastikowe w Irlandii w marcu 2002
r. (0,15 euro za sztukę), dzięki którym po
około dwóch i pół roku ilość toreb foliowych rozprowadzanych w punktach
sprzedaży zmniejszyła się o ponad 90%
(Eurocommerce, 2004, s. 15).
Ekologiczna reforma fiskalna
Jednym z elementów ekologicznej reformy
fiskalnej jest obniżanie podatków od
dochodów, powiązane ze zwiększaniem
podatków od konsumpcji. Wiąże się to
z dodatkowymi kosztami, w postaci
kompensat dla najbardziej dotkniętych
konsumentów, zwłaszcza wywodzących
się z mniej zamożnych gospodarstw
domowych. Wybierają oni produkty
najtańsze i w związku z tym często również
najbardziej uciążliwe dla środowiska.
Innym elementem ekologicznej reformy
fiskalnej, dotychczas najczęściej stosowanym, jest usuwanie szkodliwych dla
środowiska subsydiów (np. zwiększających moce połowowe w rybołówstwie).
Dotacje mogą natomiast otrzymywać
przedsiębiorstwa dążące do ograniczenia
kosztów zewnętrznych swojej działalności. Jak zobaczymy w studium przypadku 1.P2, dotyczącym połowów dorszy
na Bałtyku, aby przeciwdziałać efektom
zewnętrznym związanym z nielegalnymi
połowami, wydłużaniu dni wolnych od
połowów towarzyszą rekompensaty za
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przestój w działalności objętych zakazami
podmiotów.
Kary
Kary nakładane są na te podmioty, które
korzystają ze środowiska bez odpowiednich
zezwoleń lub przekraczają przyznane im
limity korzystania ze środowiska. Głównym
ich celem jest represjonowanie i prewencja,
a w mniejszym stopniu kompensowanie
spowodowanych kosztów zewnętrznych.
Opłaty depozytowe
Na zachowanie konsumentów można
również wpływać poprzez systemy opłat
depozytowych. Opłata taka, ponoszona
przez konsumenta przy zakupie, zwracana
jest mu w momencie zwrotu produktu do
oryginalnego miejsca zakupu lub innego
uprawnionego punktu. Najczęściej stosuje
się je w odniesieniu do opakowań
(zwłaszcza napojów), ale również w przypadku produktów takich jak lodówki,
samochody czy akumulatory.
Pozwolenia zbywalne
Pozwolenia zbywalne stanowią przykład
instrumentu
ekonomicznego
blisko
powiązanego z instrumentami prawnymi.
Wymagają ustalenia całkowitego dopuszczalnego poziomu wykorzystania środowiska (np. emisji wybranego rodzaju
zanieczyszczenia) i podziału tego
poziomu na limity przyznawane poszczególnym zanieczyszczającym objętym tym
systemem. W drodze transakcji zawieranych między zanieczyszczającymi, rynek
sam wycenia koszty zewnętrzne —
w oparciu o koszty redukcji emisji przez
poszczególnych
zanieczyszczających.
Najbardziej znanymi przykładami stosowania tego narzędzia są: system handlu
uprawnieniami do emisji CO2, wprowadzony w ramach Protokołu z Kioto oraz
związany z nim Europejski System
Handlu Emisjami. W Wielkiej Brytanii
trwają dyskusje nt. możliwości objęcia
analogicznym systemem indywidualnych
obywateli.

Regulacja bezpośrednia
Pomimo wzrostu popularności instrumentów ekonomicznych, wciąż najbardziej
rozpowszechniona pozostaje regulacja
bezpośrednia, polegająca na administracyjnym ograniczaniu działalności powodującej koszty zewnętrzne. Ogra-niczenia
najczęściej formułowane są w formie:
1. standardów imisji, dotyczących jakości środowiska (np. maksymalne
stężenie dwutlenku siarki w atmosferze);
2. standardów emisji, określających
maksymalne dozwolone ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń (np. pozwolenie wodno-prawne, wskazujące dopuszczalne ilości i stężenia wybranych
zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub do ziemi);
3. standardów technicznych wymuszających na podmiotach gospodarczych stosowanie procesów i aparatury o określonych parametrach (np.
wskazujące na obowiązkowe parametry techniczne procesu spalania
odpadów);
4. standardów produktowych dotyczą-

cych właściwości produktów (np.
efektywności energetycznej lub sposobu ich projektowania).
W skrajnym przypadku standardy mogą przyjmować postać zakazów lub nakazów, takich jak zakaz wykorzystania
niektórych substancji w produktach, np.
rtęci w termometrach.
Dobrowolne porozumienia
Rosnące znaczenie odgrywają dobrowolne
porozumienia zawierane między rządem
i przedsiębiorstwami. Porozumienia pozwalają na osiągnięcie tych samych celów,
które mogłaby wymusić regulacja, ale
ze względu na ich charakter umożliwiają
przedsiębiorstwom przedstawianie swej
działalności w lepszym świetle (wypełnianie wspólnie ustalonych z rządem celów
brzmi lepiej niż spełnianie wymogów regulacji). Zapewniają też większą elastyczność
i zmniejszają niepewność, co do przyszłych
wymogów regulacji. Wywiązaniu się przedsiębiorców z porozumień służy groźba
zastosowania w innym przypadku regulacji
bezpośredniej (przykładem mogą być porozumienia zawierane przez Komisję Europejską z producentami samochodów dotyczące standardów emisyjnych).
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1.4. Brak wiedzy
Sięgając głębiej, wśród powodów niedoskonałości rynku prowadzących do degradacji
środowiska, szczególne miejsce zajmuje brak wiedzy dotyczącej związków gospodarki,
społeczeństwa i środowiska. Pomimo wielu badań, pozostają one wciąż słabo znane
i zaskakują nas wynikające z nich problemy. Z pewnością wiemy obecnie więcej niż
wiedzieliśmy 30 lat temu, ale nie dostatecznie dużo, by dokonywać szczegółowych
prognoz dotyczących wpływu gospodarki na środowisko. Tym samym, „akceptacja
naszej niewiedzy jest pierwszym krokiem dla tworzenia bardziej racjonalnego podejścia
do polityki ochrony środowiska”, jak ujęli to Faber i in. (1992b, s. 93). Jeśli czegoś nie
wiemy, rozsądnym podejściem jest zachowanie ostrożności i dalsze badanie problemu.
Zrównoważony rozwój wymaga więc podejścia systemowego, któremu towarzyszą:
zasada przezorności oraz zasada prewencji.
Problem niewiedzy wiąże się ze specyfiką środowiska i ograniczoną wiedzą człowieka nt. otaczającego świata. Środowisko podlega ciągłej ewolucji; dynamicznie zmieniają się również procesy zachodzące w gospodarce (np. nowe substancje i produkty),
a w konsekwencji ich wpływ na środowisko. W miarę wzrostu złożoności naszych
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działań, rośnie również złożoność ich wpływu na środowisko. Ciągłym zmianom
podlega wartość kosztów zewnętrznych, m.in. dlatego, że zmieniają się preferencje
konsumentów, dotyczące korzystania z czystego środowiska, a nawet etyczne przekonania, dotyczące degradacji środowiska i wymierania gatunków.
Niewiedza przejawia się na wielu poziomach: zwykłych ludzi, nieświadomych
wpływu podejmowanych przez nich decyzji na środowisko; decydentów podejmujących decyzje w oparciu o niepełną informację lub pod wpływem nacisku ze strony
grup interesu; ale również ekspertów, którzy nie są w stanie objąć swą wiedzą całej
złożoności ekosystemów i wpływu, jaki wywiera na nie gospodarka. Ponieważ wiele
problemów środowiskowych jest nieprzewidywalnych, niewiedza nie może być zredukowana do obliczalnego ryzyka lub niepewności, zwłaszcza w długim okresie. Efekty
związane z przekraczaniem krytycznych poziomów wpływu na środowisko stanowią
dobry przykład.
Zanieczyszczenia kumulują się w środowisku, a po przekroczeniu pewnego
poziomu koncentracji mogą powodować nagłe i nieodwracalne zmiany w ekosystemach. Odtwarzanie poprzedniego stanu równowagi może wymagać nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Powrót do poprzedniego stanu może bowiem wymagać ograniczenia poziomu zanieczyszczenia do znacznie niższego niż ten, na którym wystąpiła
zmiana [z powodu efektów przekraczania krytycznych progów (threshold effects)
i opóźnienia reakcji w stosunku do momentu wystąpienia jej przyczyny]. Tym samym,
proste ograniczanie relatywnego poziomu emisji nie zawsze pomaga w rozwiązywaniu problemów, ponieważ z punktu widzenia środowiska istotna jest ich
koncentracja.
Choć badanie związków gospodarki i środowiska zapewne nie pozwoli nam całkowicie uwolnić się od problemu niewiedzy, może ten problem ograniczyć.6 Procesy
gospodarcze analizować należy w odniesieniu do ekosystemu, w którym osadzona jest
gospodarka. W miarę jak rozwija się nasza wiedza, niektóre z zagadnień, przedtem znajdujących się w domenie niewiedzy, mogą „awansować” do domeny niepewności,
a nawet obliczalnego ryzyka. Nie możemy ograniczyć naszej zależności od środowiska,
ale możemy tak kształtować wpływ, jaki na nie wywieramy, by móc z niego korzystać
jak najdłużej. Rozwój zrównoważony wymaga myślenia systemowego (do którego
odwołujemy się w następnym rozdziale) i współpracy specjalistów z wielu dziedzin.
Zgodnie z politycznymi deklaracjami, dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju
ochrona środowiska powinna być integralnym elementem poszczególnych polityk
sektorowych. Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE wymaga zresztą, by zrównoważony rozwój był nadrzędnym celem wszystkich polityk. Każda propozycja nowej polityki
powinna zostać oceniona pod kątem jej wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Zgodnie ze Strategią, oceny te powinny
uwzględniać również koszty zewnętrzne związane z realizacją owych polityk.
Instytucjonalizacji niewiedzy służy zasada przezorności, która nakazuje przedsiębranie środków zaradczych mających na celu ochronę środowiska, kiedy tylko pojawia
się ryzyko jego degradacji. UE przyjęła zasadę przezorności jako jedną z nadrzędnych
w polityce ochrony środowiska już w traktacie z Maastricht z 1992 r. Od tego czasu,
zasada przezorności wykorzystywana była również w polityce bezpieczeństwa
6
Szczegółowe omówienie roli niewiedzy, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, przedstawili Faber i in. (1992a,b).
Niewiedzę podzielili na zamkniętą (gdy nie jesteśmy jej świadomi) i otwartą (którą staramy się ograniczać). Niewiedza otwarta
obejmuje jednak zarówno niewiedzę, którą można ograniczyć (przez naukę i badania), jak i tę, której ograniczyć się nie da (wynikającą ze złożoności otaczającego nas świata i nieustannie zachodzących w nim zmian).
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żywności, ochrony konsumentów i rozwoju technologicznego. W 2000 r. Komisja
Europejska wydała komunikat na temat zasady przezorności, w którym zaproponowała zalecenia dotyczące jej przestrzegania. Odwołując się do niej, UE podejmowała
radykalne działania, mające na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia i środowiska,
związane ze stosowaniem określonych substancji, np. substancji powodujących zaburzenia układu hormonalnego (w 1999 r.) lub ftalanów (w 2005 r.).
Potrzeba wykorzystania zasady przezorności mogłaby zostać zredukowana, gdyby
szerzej stosowano zasadę prewencji — zapobiegania problemom zanim powstaną.
Jedną z jej form jest zapobieganie (przeciwdziałanie) odpadom i zanieczyszczeniom.
Przeciwstawia się je ograniczaniu uciążliwości już wytworzonych odpadów i zanieczyszczeń (tzw. rozwiązaniom końca rury). Podejście prewencyjne (zapobiegawcze) utożsamiane jest z podejściem zintegrowanym, ponieważ aby być naprawdę skutecznym, musi
w kompleksowy sposób podchodzić do rozwiązywania problemów degradacji środowiska oraz musi być zintegrowane z całokształtem działań podmiotów gospodarczych.
Ograniczanie nakładów, wykorzystywanych w określonym procesie przemysłowym,
automatycznie ogranicza również negatywne efekty. W konsekwencji, jak zobaczymy
w rozdziale 5, ograniczanie zużycia zasobów i bardziej efektywne ich wykorzystanie
stanowi najbardziej oczywistą formę realizacji podejścia prewencyjnego (rysunek 1.3).
Dalsze badania, uwzględniające myślenie systemowe oraz zasady przezorności
i prewencji, ułatwiają realizację strategii rozwoju zrównoważonego, ponieważ sprzyjają podtrzymaniu podstaw dla tego rozwoju. Społeczeństwa są jednak nieustannie
zaskakiwane złożonością ekosystemów i nieprzewidywalnymi zmianami, które w nich
zachodzą. W skrajnych przypadkach brak wiedzy w tym zakresie (i w konsekwencji
stosownych działań) mógł doprowadzić do upadku całych cywilizacji. Niewiedza jest
ograniczeniem, z którym nawet bardzo rozbudowany kapitał społeczny nie jest
w stanie do końca sobie poradzić. Jednak to właśnie budowanie kapitału społecznego
stanowi być może najlepszą odpowiedź na problem niewiedzy.
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Rysunek 1.3. Ograniczanie wydobycia zasobów jako strategia zapobiegania odpadom i zanieczyszczeniom (Bringezu, 2002, s. 199)
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1.5. Instytucje i kapitał społeczny
Gospodarka funkcjonuje w ramach szerszego systemu społecznego, na który składają się
nie tylko wspomniane gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, ale wszystkie instytucje
tworzone przez ludzi. W ramach instytucji stanowione jest prawo i polityka, prowadzone
są działania edukacyjne, administracyjne i wszelkie inne, związane z funkcjonowaniem
społeczeństwa, w tym w odniesieniu do jego związków z otoczeniem przyrodniczym.
Instytucje odpowiadają m.in. za tworzenie ram dla internalizacji kosztów zewnętrznych
i ograniczanie naszej niewiedzy, dotyczącej związków gospodarki i środowiska.
Ostatecznie instytucje działają dzięki kapitałowi społecznemu, czyli zasobom ludzkim
połączonym licznymi zależnościami. Jakość kapitału społecznego zależy od wzajemnego
zaufania i powiązań w społeczeństwie. Kapitał społeczny jest więc kluczowy z punktu
widzenia zrównoważonego rozwoju, zarówno jako regulator wpływu gospodarki na
środowisko, jak również jako podstawa dla rozwoju w przyszłości.
Przykładami instytucji, tworzonych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, są
wspomniane instrumenty polityki ochrony środowiska, służące internalizacji kosztów
zewnętrznych (narzędzie 1.N2) lub edukacja. Jednak również instytucje niekiedy zawodzą,
często na skutek niedostatków kapitału społecznego. Do przykładów takich niedoskonałości zaliczyć można nieodpowiednie interwencje rządowe i ogólnie nieefektywne rządy,
czy niedostateczne zaangażowanie interesariuszy (tabela 1.2). Części z nich można przeciwdziałać dzięki większemu zaangażowaniu społeczeństwa we wszelkie procesy, które
mogą go dotyczyć. Takie społeczeństwo obywatelskie można kształtować za pomocą
stosownych polityk (zwiększanie udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych, stymulowanie aktywności obywateli, ułatwianie komunikacji) oraz edukacji (zwiększanie świadomości społeczeństwa nt. możliwości i korzyści z zaangażowania). Jednym z ważnych
aspektów społeczeństwa obywatelskiego jest udział obywateli w planowaniu lokalnego
rozwoju i w rozwiązywaniu dotyczących ich konfliktów na styku gospodarki, społeczeństwa i środowiska (narzędzie 1.N3; studium przypadku 1.P3).
Rozwinięty kapitał społeczny przynosi korzyści dla indywidualnych ludzi (np.
wsparcie i opiekę ze strony bliskich) i dla społeczeństwa jako całości (np. sprawne
rozwiązywanie problemów społecznych). Jednym z jego elementów jest zaufanie, które
stanowi podstawę dla współpracy i podejmowania działań w interesie publicznym.
Z ekonomicznego punktu widzenia, rozwinięty kapitał społeczny ogranicza koszty realizacji przedsięwzięć, mających na celu interes publiczny. Świadomość społeczna przekłada się na kontrolę społeczną działalności gospodarczej, co trzyma w ryzach korupcję,
zwiększa stopień przestrzegania prawa, a także wymusza internalizację kosztów
zewnętrznych. Nieformalne normy i zwyczaje wytworzone w społeczeństwie, w połączeniu z kontrolą społeczną, mogą stanowić uzupełnienie uregulowań prawnych.
Kapitał społeczny jest więc nie tylko potrzebny do zmian w kierunku zrównoważonego
rozwoju, ale też sam jest jego elementem, czemu przyjrzymy się w rozdziale 15.
Ostatecznie celem zrównoważonego rozwoju jest jakość życia (zdolność do zaspokajania potrzeb), dla obecnego i przyszłych pokoleń. Jednym z jej przejawów są bezinteresowne działania na rzecz innych czy interesu publicznego. Wymagają one zaufania
i spójnego systemu wartości. Zagadnienia te nie są jednak uwzględniane w powszechnie
używanych wskaźnikach wzrostu gospodarczego, czasem mylnie utożsamianego z dobrobytem (por. podrozdział 3.4). Nacisk na materialne aspekty rozwoju jest szczególnie wyraźny
w Polsce, gdzie w 2007 r. tylko 11% obywateli należało do jakiejś organizacji: społecznej,
samorządowej lub politycznej (np. komitetu rodzicielskiego, koła parafialnego, związku
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Tabela 1.2. Niedoskonałości instytucjonalne i ich konsekwencje dla środowiska (Opschoor, 1996,
s. 334–338)

Typ niedoskonałości

Szczegółowe problemy z nią związane

Związane
Niedoskonałość Brak odpowiedniej polityki
z funkcjonowaniem działań
(zwłaszcza ochrony
rządu
korekcyjnych
środowiska)
Niedoskonałość Niedoskonałość polityki
interwencji
ochrony środowiska
i innych polityk:
– celu (nieodpowiednie cele)
– instrumentów,
– uprawnień

Brak odpowiednich polityk
rządowych lub innych
działań przeciwdziałających
degradacji środowiska.

1.

Nieodpowiednie cele
lub ich brak.
Nieodpowiednie instrumenty
dla ich osiągnięcia.
Brak mandatu do działania.
Brak odpowiednich nawiązań
w innych politykach
lub do innych polityk.

Niedoskonałość Niedoskonałość integracji
administracyjna (poziomej)

Nieodpowiednie działania
administracyjne podejmowane
dla rozwiązania problemów
Niedoskonałość projektowania środowiskowych.
i realizacji interwencji
Niedoskonałość wdrożenia

Związane
z zaangażowaniem
interesariuszy

Niedoskonałość Brak lub nieodpowiednio
społecznej
silna reprezentacja
mobilizacji
niektórych interesów

W ramach sektora pozarządowego brak jest odpowiedniej
mobilizacji do przeciwdziałania nieodpowiednim
działaniom rządu.

Niedoskonałość Brak lub nieodpowiednio
autoryzacji
przekazany mandat
do działania

Interesariusze nie mają
mandatu do zajmowania się
kwestiami potencjalnie
szkodliwymi dla środowiska.

zawodowego, stowarzyszenia, klubu, koła gospodyń wiejskich, partii lub stronnictwa politycznego). Poziom zaufania do instytucji publicznych także jest w naszym kraju szczególnie
niski. W 2007 r. Polacy ufali przede wszystkim członkom swych rodzin (83%), sąsiadom
i znajomym (69%), a w znacznie mniejszym stopniu władzom lokalnym (26%) (CBOS, 2008).
Diagnoza kapitału społecznego w Polsce (CBOS, 2008) sugeruje, że potrzebne są
działania wspierające obywatelskie zaangażowanie, organizacje pozarządowe i lokalnych liderów. Potrzeba edukacji, w tym w zakresie związków między stanem środowiska i jakością życia (por. rozdział 9) i na temat możliwości podejmowania działań
społecznych. Działania te mogą zresztą być prowadzone przez organizacje pozarządowe
(por. studium przypadku 14.P1). Potrzeba wreszcie większego zaangażowania społecznego w rozwiązywanie problemów m.in. degradacji środowiska, a z drugiej strony
prowadzenia w większym stopniu konsultacji społecznych i włączania obywateli
w proces decyzyjny.
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Narzędzie 1.N3.
Partycypacja społeczna
Partycypacja społeczna polega na angażowaniu wszystkich grup społecznych
w wypracowywanie rozwiązań lokalnych
problemów i podejmowanie decyzji w istotnych dla nich sprawach. Jej sukces zależy od
jakości lokalnego kapitału społecznego, stąd
tak ważne są działania prowadzące do jego
rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału
wszystkich członków lokalnej społeczności
(ich niepowtarzalnej wiedzy dotyczącej
potrzeb, problemów i specyficznych lokalnych uwarunkowań, doświadczeń, umiejętności). Rolą władz lokalnych jest tworzenie
jak najlepszego klimatu do „stowarzyszania
się”. Organizacje społeczne ułatwiają władzom komunikację z przedstawicielami społeczności; są naturalnym partnerem do inicjowania procesów partycypacyjnych. Choć
mogą być wyrazicielem interesów społeczności, w której działają, nie mogą jednak być
traktowane jak jej reprezentant albo rzecznik
(Kwiatkowski, 2003), a jedynie jako pośrednik między władzami i mieszkańcami.
Proces uspołecznienia lokalnego podejmowania decyzji wymaga identyfikacji interesariuszy i spraw do rozwiązania, a także
określenia zakresu odpowiedzialności
poszczególnych jego uczestników.
Identyfikacja i analiza wszystkich interesariuszy (stakeholder analysis) jest niezbędna
dla zapewnienia reprezentacji wszystkich
stron, również tych, które inicjatorzy procesu
postrzegają jako przeciwników (np. związanych z innym ugrupowaniem politycznym).
Warto uwzględnić również osoby i organizacje, które nie są ściśle związane z lokalną społecznością. Ma to szczególne znaczenie na
terenach cennych przyrodniczo, na których
działania związane z zarządzaniem zasobami,
podejmowane przez mieszkańców, mogą
mieć wpływ również na obywateli, którzy nie
wydają się bezpośrednio nimi dotknięci. Ich
interesów bronią w partycypacyjnych procesach np. organizacje zajmujące się ochroną
środowiska (Caldecott i Lutz, 1996). Obecność
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wszystkich interesariuszy „przy okrągłym
stole” pozwala na wypracowanie na partnerskich zasadach rozwiązań, które są dla nich
łatwiejsze do zaakceptowania.
Inicjowanie aktywności społecznej najlepiej zacząć od spraw, które dla danej społeczności są najważniejsze, najbliższe jej
interesom, które łączą, a nie dzielą interesariuszy. Wspólnie osiągnięty sukces może
utrwalić potrzebę grupowego podejmowania decyzji w przyszłości, a zbudowane
zaufanie i chęć współpracy pozwoli łatwiej
przezwyciężać potencjalne konflikty.
Wokół palącego problemu łatwo zawiązują się spontaniczne grupy, które cechuje
silna potrzeba działania. Słabą stroną tak
zainicjowanego procesu może być jego nietrwałość — tego rodzaju grupy mają często
trudności w dostępie do zasobów materialnych (środków na realizację działań, ekspertyz itp.), a ich istnienie kończy się, gdy problem zostanie rozwiązany. Trwalsze mogą
być partnerstwa inicjowane przez organizacje pozarządowe. Organizacje często mają
doświadczenie w zdobywaniu środków
finansowych na realizację projektów, wiedzę
i doświadczenie w prowadzeniu procesów
społecznych. Ich działania mogą być jednak
traktowane podejrzliwie zarówno przez
przedstawicieli lokalnej społeczności (często
organizacje te są postrzegane jako „obcy”),
jak i władze lokalne, które mogą czuć się
zagrożone utratą władzy lub ujawnieniem
niekompetencji (Dębczyński, 2001).
W wielu przypadkach inicjatorem wspólnego działania jest lokalny lider, który umie
„zarazić” innych swoją wizją i pasją.
Członkowie tworzących się wokół lidera
grup przejmują często jego entuzjazm i są
skłonni woluntarystycznie poświęcać czas
i pracę. Lider pomaga grupie osiągnąć cel
utrzymuje jej spójność. Musi jednak umieć
delegować władzę, odpowiedzialność i część
obowiązków, ponieważ gdyby go zabrakło,
tak powstałym partnerstwom grozi rozpad.

Bardzo pomocne w rozpoczynaniu partycypacyjnych procesów może być zaangażowanie władz lokalnych. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych grup
dysponują bowiem zazwyczaj środkami
finansowymi, które mogą wesprzeć ten
proces, mogą również zapewnić regularne
nakłady pracy ze strony urzędników.
Władze powinny traktować stronę społeczną jak równorzędnego partnera, a nie
sprowadzać jej do roli organu doradczego
(Borys, 1998). Autokratyczna osobowość
rządzących może stanowić istotną barierę
dla uspołecznienia procesu podejmowania
decyzji, podobnie jak wcześniejsza historia
stosunków z lokalną społecznością (np. istniejące konflikty), czy silna identyfikacja
władz z jedną z opcji politycznych. Bariery
te muszą zostać przezwyciężone poprzez
budowę zaufania, w oparciu o efektywną
komunikację. Powinna ona umożliwiać
obywatelom i innym interesariuszom
dostęp do informacji o zamierzeniach, planach i możliwościach zaangażowania się,
a nie tylko o podjętych już decyzjach
(Kwiatkowski, 2003).
Głównym zadaniem uformowanego partnerstwa lokalnego jest stworzenie wizji społeczności w dłuższej perspektywie czasowej
(np. za 25–30 lat). Dzięki udziałowi szerokiego spektrum interesariuszy może ona
odzwierciedlać społeczne potrzeby i oczekiwania ponad podziałami politycznymi lub
różnicami interesów. Perspektywiczna wizja

pozwala na zachowanie ciągłości polityki
rozwojowej gminy prowadzonej przez
samorząd pomimo kadencyjności władz.
Kolejne ekipy rządzące czują się zobowiązane do utrzymania kierunków rozwoju,
które uzyskały szerokie poparcie społeczne.
Natomiast przedsiębiorcy i mieszkańcy mają
możliwość spokojnego planowania swojej
działalności, bo lepiej wiedzą, czego mogą
się spodziewać w przyszłości.
Na sukces procesu partycypacji społecznej
wpływ ma nie tylko wypracowany produkt
— plan, strategia, czy rozwiązanie problemu.
Równie ważny jest sam proces dochodzenia
do porozumienia. Powinien on być oparty
na dążeniu do konsensu, tylko w takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z wielostronnymi korzyściami (win–win). Tradycyjnie stosowany kompromis nie gwarantuje,
że przyjęte rozwiązania nie będą napotykały
oporu przy ich późniejszym wdrażaniu.
W zapewnieniu uczestnikom poczucia
sprawiedliwości procedury pomaga wsparcie procesu przez wykwalifikowanego facylitatora lub mediatora z zewnątrz. Taka osoba
pomaga przyjąć wspólne zasady i stoi na ich
straży, dbając o konstruktywność procesu.
Umożliwia sprawiedliwy udział wszystkich
stron w procesie. Zachowuje całkowitą bezstronność (wobec stron) i neutralność
(wobec rozwiązań), pomagając grupie dojść
do porozumienia i jednocześnie pozostawiając pełną kontrolę nad wyborem rozwiązania
„w rękach” interesariuszy.

1.

1.6. Podsumowanie
Koncepcja rozwoju zrównoważonego ma doniosłe znaczenie praktyczne, o czym przekonujemy się śledząc losy społeczeństw, które tej koncepcji nie przestrzegały. Rozwój
zrównoważony wymaga zachowania kapitału przyrodniczego i kapitału społecznego,
od których uzależnione są przyszłe możliwości rozwoju. Społeczeństwa, które doprowadziły do nadmiernej degradacji środowiska — upadły, niezależnie od ich wcześniejszego
znaczenia. Presja współcześnie wywierana na środowisko stawia pod znakiem zapytania
jego zdolność do dalszego dostarczania usług niezbędnych dla tworzonych przez ludzi
systemów gospodarczych i społecznych.
Koszty zewnętrzne, które nie są ponoszone przez tych, którzy je powodują sprawiają,
że ceny nie odzwierciedlają faktycznej wartości towarów i usług, będących przedmiotem
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obrotu na rynku. Pod wpływem zafałszowanych sygnałów rynkowych, odbiorcy podejmują więc decyzje potencjalnie niezgodne z ich preferencjami. Przy braku internalizacji
kosztów zewnętrznych, decyzje te pogłębiają problem degradacji środowiska i związanych z nią długoterminowych kosztów dla społeczeństwa jako całości.
Jednym z powodów, dla których koszty zewnętrzne działalności gospodarczej internalizowane są wciąż w niewielkim stopniu, jest niewiedza na temat związków gospodarki i środowiska. Choć niewiedzę można ograniczać dzięki badaniom i edukacji, nie
jesteśmy w stanie w pełni jej zredukować. W następnym rozdziale omawiamy myślenie
systemowe, dzięki któremu możemy dostrzec pełniejszy obraz naszej zależności od
środowiska oraz sposoby jego ochrony dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój
wymaga również stosowania zasady przezorności (ograniczania działań potencjalnie
niebezpiecznych) i prewencji (zapobiegania problemom zanim powstaną).
Bardziej świadome i aktywne społeczeństwo ma do odegrania kluczową rolę
w zrównoważonym rozwoju. Z jednej strony jest narzędziem do jego osiągnięcia (regulatorem wpływu gospodarki na środowisko), a z drugiej — stan kapitału społecznego
określa charakter rozwoju (wysokiej jakości kapitał społeczny zapewnia ciągłość wizji
rozwoju i planowania jej realizacji). Zrównoważony rozwój wymaga więc edukacji
i angażowania społeczeństwa, w tym w zakresie zarządzania zasobami oraz rozwiązywania konfliktów na styku gospodarki, społeczeństwa i środowiska.
Charakter zrównoważonego rozwoju odzwierciedla rysunek 1.4. Przedstawia on
piramidę, w której wnętrzu znajduje się druga piramida. Ta mniejsza pokazuje powszechne
i zawężone rozumienie rozwoju, wykorzystującego jedynie pośrednie (z perspektywy
zrównoważonego rozwoju) środki i prowadzącego do realizacji jedynie pośrednich celów.
Rozwój zrównoważony traktować należy szerzej — do wytworzenia pośrednich środków
(kapitału wytworzonego przez człowieka), potrzebujemy ostatecznych środków pochodzących ze środowiska (kapitał przyrodniczy), a pośrednie cele (kapitał społeczny) służą
dopiero realizacji celów ostatecznych (tożsamych z dobrostanem).

Rysunek 1.4. Piramida zrównoważonego rozwoju (na podst. Daly, 1973, s. 8; Meadows, 1998, s. 41–43)

Źródła praktyczne
<www.externe.info> metodologia szacowania kosztów zewnętrznych opracowana
w ramach programu Externe.
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Champ, P.A., Boyle, K.J., Brown, T.C. (2004), A primer on nonmarket valuation,
Dordrecht: Kluwer. Jedna z podstawowych prac dotyczących nierynkowych metod
wyceny.
Szczepanowska, H.B. (2008), Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych,
Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Pierwsza z serii 6
książek dotyczących wyceny drzew w polskich miastach.
<www.ecosystemvaluation.org> strona internetowa nt. wyceny usług ekosystemów
przygotowana z myślą o nieekonomistach, pisana przystępnym językiem.
<www.evri.ca> Environmental Valuation Reference Inventory — baza danych z badaniami wyceny usług ekosystemów.
<www.co-intelligence.org> strona internetowa Co-Intelligence Institute zawiera liczne
zasoby, dotyczące metod, modeli i ram teoretycznych związanych ze wspólnym
działaniem w zgodzie z innymi ludźmi i przyrodą.
<www.deliberative-democracy.net> strona internetowa Deliberative Democracy Consortium
oferująca m.in. Democracy Helpline, narzędzie internetowe, którego celem jest wsparcie
społeczności i obywateli w rozwoju partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji.
Metoda ISIS (Indicators, Systems, Innovation, Strategy) opracowana przez Alana
AtKissona i współpracowników w latach 1990. (por. AtKisson, 2008), służąca planowaniu i realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Obejmuje
tworzenie wskaźników, podejście systemowe, zmiany wprowadzane w kluczowych
punktach systemu (tzw. punktach wzmocnienia) oraz formułowanie strategii —
planu działań, wykorzystującego poprzednie elementy. Stosowanie metody wspomagają powiązane z nią narzędzia. W Polsce licencję na ich wykorzystanie posiadają: Fundacja Sendzimira i Centrum Rozwiązań Systemowych.

1.

Pytania
1. Z jakich usług środowiska korzystamy najczęściej jako konsumenci, a z jakich, bardziej ogólnie — jako ludzie?
2. Podaj przykłady dóbr, które mają dla ciebie głównie wartość użytkową i dóbr,
o przewadze wartości pozaużytkowej.
3. Podaj przykłady innych potencjalnych zastosowań analizy kosztów i korzyści zmian
dóbr i usług środowiska.
4. Podaj przykłady dóbr nierynkowych i omów, która z metod wymienionych w narzędziu 1.N1 byłaby najlepsza do ich wyceny.
5. Dla dowolnie wybranego dobra lub usługi środowiska przedyskutuj, za pomocą
jakich atrybutów można je opisać.
6. Jeśli koszty zewnętrzne transportu drogowego tak znacząco przewyższają koszty
zewnętrzne transportu kolejowego, to jak wyjaśnić fakt, że transport drogowy
wygrywa konkurencję z transportem kolejowym na polskim rynku?
7. Podaj przykłady kosztów zewnętrznych związanych z wytwarzaniem energii z różnych źródeł.
8. Jakie instytucje odgrywają najważniejsze znaczenie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju? Jaki jest poziom ich działania w Polsce?
9. Dlaczego rozwój zrównoważony traktowany jest jako istotny warunek dla różnych
form pomocy finansowej (np. projekty dofinansowywane ze środków unijnych,
pomoc międzynarodowa dla krajów słabiej rozwiniętych, preambuły różnych dokumentów krajowych, unijnych i międzynarodowych)? Jakie znaczenie praktyczne ma
ten warunek z punktu widzenia tych, którzy go wprowadzili?
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Studium przypadku 1.P1.
Ile warta jest Puszcza Białowieska?
Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce
i, pomimo pewnych widocznych śladów ludzkiej działalności, uważana jest za ostatnie
pozostałości lasu naturalnego, który pokrywał niegdyś cały niż europejski. Jej szczególna wartość wynika z naturalnych procesów ekologicznych, które mogą w niej zachodzić bez ingerencji człowieka oraz bogactwa występujących w niej gatunków i komponentów ekosystemu.
Obecnie park narodowy zajmuje około 16% powierzchni Puszczy Białowieskiej,
pomimo ponad 20-letnich starań organizacji ekologicznych o rozszerzenie parku na cały
obszar puszczy. Rozszerzenie parku narodowego budzi kontrowersje z uwagi na
rozbieżność interesów przemysłu drzewnego, okolicznej ludności i ochrony przyrody,
mającej na celu zwiększenie różnorodności biologicznej i możliwości rekreacji. Jaki jest
najbardziej efektywny sposób wykorzystania puszczy? Innymi słowy — jaki sposób
zarządzania wygeneruje największą wartość dla społeczeństwa?
Przychody ze 110–150 tys. m3 drewna, uzyskiwanego z wyrębów na terenie Puszczy
Białowieskiej, kształtują się na poziomie 3,5–5 mln zł rocznie. Jest to jednak tylko jedno
z możliwych źródeł dobrobytu, jakiego Puszcza Białowieska może dostarczać. Innym
takim źródłem jest rekreacja, a jej wartość można oszacować, stosując metody oparte na
preferencjach ujawnionych.
Puszczę Białowieską odwiedza 110 000 turystów rocznie. Dzięki zastosowaniu
metody kosztu podróży możliwe jest oszacowanie wartości, jaką daje rekreacja w tym
lesie. Badania Giergicznego (2009) i Kalinki (2003) pozwoliły na oszacowanie funkcji
popytu na rekreację w Puszczy Białowieskiej.
W badaniu Kalinki przeankietowano 584 osoby odwiedzające Puszczę Białowieską.
Na podstawie zebranych danych na temat środków transportu, przebytej odległości,
czasu podróży możliwe było skonstruowanie modelu, w którym liczba wizyt w puszczy
uzależniona była od egzogenicznych zmiennych, w tym od kosztu podróży. Giergiczny,
symulując różne potencjalne poziomy kosztu, był w stanie oszacować nadwyżkę konsumenta,8 wynikającą z pojedynczej wizyty w Puszczy Białowieskiej, na poziomie około
100 zł. Skoro puszczę odwiedza rocznie 110 000 turystów, oznacza to, że poprzez swoje
funkcje rekreacyjne generuje ona korzyści w wysokości co najmniej 11 mln zł rocznie.
Jest to dolna granica wartości rekreacyjnej puszczy.
11 mln zł to ponad 2,5-krotnie więcej, niż wartość drewna uzyskiwanego z Puszczy
Białowieskiej. Możliwe, że jeśli ochroną objąć cały obszar puszczy, wzrost wartości
rekreacyjnej przewyższyłby utracone przychody z tytułu wyrębu. Niemniej jednak,
powyższa analiza nie wystarcza do stwierdzenia, że wyrąb tam powinien zostać wstrzymany, ponieważ nie wiadomo, jaka jest zależność między prowadzeniem wyrębu
a rekreacją. Być może te dwie formy aktywności mogą być prowadzone jednocześnie,
bez większego wpływu na siebie. Na problem należy jednak spojrzeć z jeszcze jednej
strony.
Ekonomiści zauważają, że konsumenci mogą czerpać satysfakcję (lub w terminologii
ekonomicznej — użyteczność) z niektórych dóbr, nawet jeśli bezpośrednio z nich nie
korzystają. Ten rodzaj wartości nazywany jest wartością pozaużytkową. Na przykład,
konsumenci mogą czerpać użyteczność z faktu ochrony wielorybów, nawet jeśli nie
8
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Ekwiwalent pieniężny zadowolenia, jakie konsument czerpie z odwiedzenia Puszczy Białowieskiej.

spodziewają się kiedykolwiek zobaczyć ich na własne oczy. Jeśli jednak konsumenci są
zadowoleni z ochrony wielorybów oznacza to, że byliby gotowi zapłacić pewne kwoty
za ich ochronę. Ten sam mechanizm ma miejsce, gdy konsumenci czerpią użyteczność
z faktu ochrony lasu, nawet jeśli nigdy nie planują go odwiedzić. W praktyce konsumenci mogą być gotowi płacić np. za ochronę rezerwatów ścisłych, do których nigdy
nie będzie im wolno wejść.
Aby oszacować jednocześnie wartość użytkową i pozaużytkową ochrony Puszczy
Białowieskiej, w innym badaniu wykorzystano metody oparte na preferencjach deklarowanych. Czajkowski i in. (2009) przeprowadzili badanie ankietowe, które miało na celu
wycenę wzrostu różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej w wyniku zwiększenia stopnia jej ochrony.
Różnorodność biologiczna zdefiniowana jest jako różnorodność żyjących organizmów i zespołów ekologicznych, których są częścią. Definicja ta obejmuje zróżnicowanie wewnątrz gatunków, pomiędzy gatunkami, a także pomiędzy ekosystemami.
Bioróżnorodność może być cenna z wielu powodów — odgrywa decydującą rolę
w zrównoważonym rozwoju, likwidacji ubóstwa, jest ważna dla ludzkiego dobrobytu,
środków egzystencji oraz integralności kulturowej społeczeństw. Bioróżnorodność
uważana jest także za podstawę funkcjonowania ekosystemów, ponieważ zapewnia
dostarczanie przez nie określonych usług i funkcji. Jest także istotna dla stabilności
ekosystemów i ich odporności na szoki zewnętrzne. Wreszcie, bioróżnorodność może
mieć wartość samą w sobie, jako bezpośrednie źródło użyteczności konsumentów (np.
przyjemność z kontemplowania przyrody, polowania) oraz twór o znaczeniu kulturowym i duchowym.
Podejmowano wiele prób kwantyfikacji i ekonomicznej wyceny różnorodności
biologicznej. Tym niemniej, ekonomiści napotykają dwa podstawowe problemy przy
próbach przypisania wartości do zmian bioróżnorodności. Po pierwsze, istnieje bardzo
wiele jej kwantyfikowalnych wskaźników i nie jest oczywiste, który z nich jest najodpowiedniejszy. Na przykład, może ona być mierzona za pomocą liczby gatunków lub
ekosystemów i ich rozkładów albo przy uwzględnieniu różnic w ich funkcjonalności. Po
drugie, wiele wskaźników, które byłyby najlepsze z ekologicznego punktu widzenia,
może nie być zrozumiałych dla przeciętnego respondenta. A to właśnie preferencje
konsumentów mają znaczenie dla analizy kosztów i korzyści jakiegoś przedsięwzięcia.
Czajkowski i in. (2009) połączyli wiele aspektów różnorodności biologicznej, które
ekolodzy uważają za istotne, w jednym badaniu wyceny ekonomicznej, stosując metodę
wyboru warunkowego.
Niektórzy badacze sugerują, że najważniejszym priorytetem ochrony Puszczy
Białowieskiej powinna być ochrona wszystkich form jej różnorodności biologicznej,
w tym różnorodności krajobrazów, środowisk i ich komponentów, gatunków, a także
ekologicznych i biologicznych procesów, które tam zachodzą. Celem takiej ochrony
jest umożliwienie prowadzenia długookresowych obserwacji dynamiki flory —
procesów sukcesji, regresji, fluktuacji, degeneracji i regeneracji lub zmian sezonowych, które mogą tam zachodzić bez ingerencji człowieka. Większość przekształconych i aktywnie zarządzanych przez człowieka lasów w Polsce i reszcie Europy nie
pozwala na takie obserwacje, co sprawia, że Puszcza Białowieska jest unikalna.
Z drugiej strony, niemal 40% znanych gatunków żyjących w Polsce (ponad 11 000)
występuje w Puszczy Białowieskiej,9 a szacuje się, że wiele gatunków nie zostało
9
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Powierzchnia Puszczy Białowieskiej to około 62 000 ha, co stanowi zaledwie 0,02% terytorium Polski.
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jeszcze poznanych. Jednym ze sztandarowych przykładów występującego tu zagrożonego gatunku jest żubr. Wreszcie, ekosystemy puszczy charakteryzuje obecność znacznych ilości martwego drewna, co ma kluczowe znaczenie dla wielu zagrożonych
gatunków uzależnionych od jego występowania. Puszcza Białowieska odgrywa
kluczową rolę w zachowaniu tych gatunków.
Czajkowski i in. (2009), w oparciu o badania ekologiczne prowadzone na terenie
puszczy od przeszło 50 lat, zidentyfikowali różne atrybuty, za pomocą których można
opisać jej różnorodność biologiczną. Następnie, w wyniku szeroko zakrojonego testowania, łączyli zidentyfikowane atrybuty, aż wyselekcjonowali trzy najistotniejsze opisujące bioróżnorodność, uzupełnione o koszt. Wybrane atrybuty miały za zadanie dobrze
reprezentować potencjalne zmiany różnorodności biologicznej puszczy i jednocześnie
być zrozumiałe dla respondentów.
Pierwszy z atrybutów — naturalne procesy ekologiczne — reprezentował naturalną dynamikę procesów zachodzących w Puszczy Białowieskiej. Ich zachodzenie
bez ingerencji człowieka umożliwia unikalne obserwacje naukowe zmian różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej oraz jej wpływu na funkcjonowanie i odporność ekosystemów. Zdaniem naukowców, jak wyjaśniono respondentom w ankiecie,
poprawę tego atrybutu można osiągnąć stosując ochronę bierną na pewnym obszarze
puszczy. Ochrona bierna oznacza pozostawienie ekosystemów bez żadnej interwencji
człowieka, takiej jak ścinanie i usuwanie wybranych drzew, odtwarzanie wybranych
biotopów lub wpływanie na populację zwierząt, nawet wtedy, gdy zaniechanie tych
działań powoduje (naturalne) zmiany ekosystemów. Trzy poziomy tego atrybutu
stanowiły: status quo — 16% powierzchni poddanej ochronie biernej, częściowa
poprawa — 30% i znaczna poprawa — 60%.
Drugim atrybutem były rzadkie gatunki fauny i flory. W kwestionariuszu wyjaśniono,
że atrybut odnosi się nie tylko do znanych, lecz także jeszcze nieznanych gatunków.
Ponadto podano przykłady sztandarowych gatunków i wyjaśniono ich zależność od aktywnych form ochrony, takich jak kontrola populacji, dokarmianie czy programy reprodukcji.
Poza tym zamieszczono ogólne informacje na temat znaczenia różnych gatunków dla
ekosystemów. Rozważanymi poziomami tego atrybutu były status quo — spadek liczebności grożący całkowitym wyginięciem niektórych gatunków oraz poprawa — działania
prowadzące do utrzymania obecnych populacji oraz poprawy ich jakości.
Komponenty ekosystemu były trzecim atrybutem, opisanym jako istnienie biotopów
i nisz ekologicznych, takich jak: martwe drewno, naturalne strumienie, oczka wodne
i śródleśne polany. W kwestionariuszu wyjaśniono, że poprawa stanu tego atrybutu
może być osiągnięta poprzez aktywną ochronę tych komponentów. Ten atrybut mógł
mieć znaczenie dla respondentów zarówno z uwagi na istnienie samych komponentów,
jak i pośrednio, jako środek do poprawy sytuacji gatunków zamieszkujących puszczę.
Możliwe poziomy tego atrybutu to: status quo — brak niektórych komponentów i pogarszanie stanu istniejących, niewielka poprawa — regeneracja komponentów na 10%
powierzchni puszczy, częściowa poprawa — na 30% i znaczna poprawa — na 60%.
Poziomy powyższych atrybutów, opisujących zmiany poziomu bioróżnorodności,
zostały wybrane tak, aby odpowiadały aktualnemu stanowi i możliwym do osiągnięcia
w przyszłości zmianom. Ostatni, czwarty atrybut reprezentował wzrost podatku, który
musieliby ponosić wszyscy Polacy przez najbliższych 10 lat. Zawarcie w ankiecie
atrybutu w jednostkach pieniężnych umożliwia wyrażenie preferencji konsumentów
w formie ekwiwalentu pieniężnego, a tym samym wykorzystanie wyników w analizie
kosztów i korzyści.
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Badanie ankietowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie 400 dorosłych Polaków. Ankieta składała się z ogólnych informacji na temat Puszczy Białowieskiej,
jej obecnego stanu i problemów, dokładnego opisu atrybutów, ich potencjalnych
poziomów i znaczenia dla ekosystemów. W ankiecie zawarte zostały także pytania
o dane społeczno-demograficzne respondentów oraz ich nastawienie do problemów
środowiska przyrodniczego. Ankieta uzupełniona była o zestaw kart pomocniczych,
zawierających zdjęcia i diagramy, które miały na celu ilustrację omawianych problemów
i lepsze przedstawienie możliwych do zastosowania rozwiązań.
Respondentom przedstawiano wygenerowany w odpowiedni sposób zestaw
wariantów, a następnie proszono ich o wskazanie tego, który uważają za najlepszy.
Na podstawie analizy statystycznej uzyskanych w ten sposób danych możliwe było
określenie, jak ważne są poszczególne atrybuty dla statystycznego Polaka oraz jak dużo
byłby gotowy zapłacić za zwiększony stopień ochrony Puszczy Białowieskiej.
Średnia gotowość do zapłaty za ochronę naturalnych procesów ekologicznych (15
i 20 zł/gospodarstwo domowe/rok odpowiednio za częściową i znaczną poprawę, tak
jak opisano to w ankiecie) była bliska wartości ochrony komponentów ekosystemu
(odpowiednio 14, 15 i 20 zł) i wyższa niż gotowość do zapłaty za ochronę zagrożonych
gatunków (11 zł). Wyniki te wskazują na to, że respondenci przykładali statystycznie
większą wagę do biernej ochrony naturalnych procesów ekologicznych niż aktywnej
ochrony zagrożonych gatunków.
Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było oszacowanie pieniężnego ekwiwalentu wartości zwiększonej ochrony Puszczy Białowieskiej. Wyniosła ona 70 zł
rocznie na gospodarstwo domowe. Dla około 12 mln gospodarstw domowych w Polsce
oznacza to łączną wartość na poziomie 840 mln zł rocznie.
Oszacowana wartość 840 mln zł zawiera wartość użytkową Puszczy Białowieskiej,
ponieważ niektórzy respondenci mogli być gotowi płacić za zwiększenie stopnia
ochrony z uwagi na lepsze możliwości rekreacji. Uzyskana wartość znacznie przewyższa
obecne przychody z wyrębu drewna (3,5–5 mln zł). Można zatem bezpiecznie stwierdzić, że społeczeństwo Polski skorzystałoby na zmianie sposobu wykorzystania Puszczy
Białowieskiej — z obecnej mieszanki ochrony i wykorzystania gospodarczego, ku
zwiększonej ochronie i zachowaniu tego ostatniego naturalnego lasu w Europie
w niepogorszonym stanie.
To studium przypadku ilustruje, w jaki sposób argumenty ekonomiczne i nierynkowe metody wyceny dóbr pozwalają podejmować decyzje efektywne z punktu
widzenia społeczeństwa. Ekonomiczna wycena pozwala na oszacowanie wartości zmian
dóbr środowiskowych w Polsce, a wartości te mogą następnie zostać porównane
z wartością alternatywnych zastosowań zasobów. W szczególności wartość korzyści
płynących z poprawy stanu danego dobra środowiskowego może zostać porównana
z kosztem zapewnienia tej poprawy, a wysokość strat powodowanych przez pewną
inwestycję z prywatnymi lub publicznymi korzyściami z niej płynącymi.

1.

Pytania
1. Jakie inne metody wyceny wartości Puszczy Białowieskiej można byłoby zastosować? Jakie byłyby ich wady i zalety?
2. Jak wyniki wyceny mogłyby zostać wykorzystane dla ochrony wycenianego ekosystemu? Jakie możliwości i zagrożenia wiążą się ze stosowaniem tego typu narzędzi?
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Studium przypadku 1.P2.
Polskie połowy dorsza na Bałtyku
Niektóre łowiska ryb, np. śledzia w Morzu Północnym lub dorsza w północno-zachodnim Atlantyku, spotkał spektakularny upadek (Jonzén i in., 2002; Karnicki i in.,
2008). Wydawały się one nieograniczone, połowy stale rosły i nagle załamywały się,
ostatecznie spadając do zera. Zjawiska tego nie przewidzieli ani naukowcy, ani decydenci odpowiedzialni za zarządzanie połowami.
Łowiska morskie należą do usług ekosystemów znajdujących się pod największą
presją ze strony gospodarki. Światowe połowy rosły w okresie powojennym, osiągnęły
maksimum pod koniec lat 1980. i od tego czasu zmniejszały się. Łowione są gatunki
coraz mniejszych ryb, zmniejsza się również średnia wielkość łowionych ryb poszczególnych gatunków. Na skutek spadku połowów na znanych łowiskach i postępu technicznego, statki docierają na łowiska, których eksploatację dotychczas uznawano za
nieefektywną ekonomicznie (Hassan i in., 2005). Zgodnie z szacunkami FAO (2009,
s. 7), w 2007 r. 28% zasobów ryb było w jakimś stopniu przełowionych (19% przełowionych; 8% po całkowitym załamaniu; 1% odradzało się po załamaniu), w związku z czym
nie dostarczały takiej ilości ryb, jaką mogłyby dostarczać w warunkach zrównoważonego wykorzystania. 52% zasobów była w pełni eksploatowana — dostarczając maksymalnej ilości ryb, jakiej mogły dostarczać. 20% zasobów było umiarkowanie eksploatowanych lub nie w pełni eksploatowanych, w związku z czym mogły dostarczyć większej
ilości ryb, niż faktycznie z nich pozyskiwano.
Sytuacja populacji dorsza w Bałtyku
Do przełowionych zasobów należą bałtyckie dorsze (Kuikka i in., 1999; Jonzén i in.,
2002), obok szprotów i śledzi najważniejszy gatunek poławiany na tym morzu. Podobnie
jak w przypadku innych łowisk, również tutaj decydenci działają w warunkach ograniczonej dostępności informacji (niewiedzy). Jednak naukowcy ostrzegali, że wschodnie
zasoby dorsza są zagrożone całkowitym wyginięciem, a zachodnie są przełowione do
tego stopnia, że dostarczają znacznie mniejszych połowów niż mogłyby w warunkach
zrównoważonego zarządzania.10 Wzywali również do podjęcia zdecydowanych kroków,
które pozwoliłyby na zrównoważone zarządzanie łowiskiem w długim okresie. Podobnie
jak w przypadku wielu innych łowisk, połowy bałtyckich dorszy uległy załamaniu
pod koniec lat 1980.: wielkość połowów spadła z 441 500 ton w 1984 r. do
72 000 ton w 1993 r., przy czym na wschodnim Bałtyku połowy zmniejszyły się w tych
latach z 392 000 ton do 50 700 ton (Blady i Netzel, 2005; ICES, 2009; rysunek 1.5).
Za taką sytuację bałtyckich dorszy odpowiada przede wszystkim nadmierna eksploatacja, w tym znaczące połowy nielegalne.11 Nadmierna eksploatacja wiąże się z przerostem mocy połowowych (ilość statków i ich wyposażenie pozwalające na bardziej efektywne poszukiwania i połowy). Presję na zasoby powoduje dodatkowo krótkoterminowe
nastawienie rybaków, bez rozważania możliwości uzyskiwania zysku w przyszłości. Na
skutek obniżenia biomasy stada i jego odmłodzenia, poławiane są ryby, które nie zdążyły
jeszcze odbyć tarła. Pojedynczej usługi środowiska (w tym przypadku dostarczania dorszy)
nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych usług i procesów zachodzących w ekosystemie (por. rysunek 2.8 w podrozdziale 2.3). Efektywne zarządzanie zasobami dorsza
wymaga uwzględnienia zmian zachodzących w morzu pod wpływem działalności
10
11
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Obie populacje różnią się zarówno wielkością, jak i cechami naturalnymi. Granica między nimi przebiega przez Bornholm.
Przeglądu głównych problemów bałtyckich dorszy dokonali Karnicki i in. (2008).

człowieka, w tym zanieczyszczeń i połowów innych gatunków ryb oraz tych, które
właściwe są naturalnym procesom, jak częstotliwość występowania wlewów zasolonych
i natlenionych wód do Bałtyku z Morza Północnego. Nieregularne wlewy oraz wzrost
temperatury wody sprawiają, że osłabionej populacji trudniej jest się odrodzić. Zależności
te pokazują konieczność myślenia systemowego — o ekosystemie jako całości i o powiązaniach między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Ostatecznie jednak za
nadmierne i nielegalne połowy odpowiadają niedoskonałości instytucjonalne, przede
wszystkim słabe egzekwowanie rozwiązań wprowadzanych dla zarządzania łowiskiem.
W przypadku Polski, która obok Danii i Szwecji w głównej mierze eksploatuje wschodniobałtycką populację dorszy, problemy te dały o sobie znać szczególnie dotkliwie.

1.

Rysunek 1.5. Połowy dorsza na Bałtyku w latach 1921–2008, całkowite i dokonywane przez
polskich rybaków (Blady i Netzel, 2005 — dane do 2003 r.; ICES, 2009 — dane po 2003 r.)

Próby poprawy sytuacji
Próby regulowania sytuacji podejmowała dotychczas Międzynarodowa Komisja
Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (IBSFC), a przede wszystkim Komisja Europejska (KE).
Jako członek IBSFC, Unia Europejska wielokrotnie inicjowała działania na forum tej organizacji, a po jej likwidacji w 2006 r., przejęła jej rolę. KE prowadzi zresztą podobne działania również na innych łowiskach w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Decyzje
dotyczące łowisk podejmowane są w oparciu o badania naukowe, przede wszystkim
dostarczane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) oraz działający w strukturach UE Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Jednym
z elementów Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest wymóg stosowania zasady przezorności
dla ochrony i zachowania zasobów, wprowadzony przez rozporządzenie nr 2371/2002.
Na potrzeby zarządzania zasobami dorsza w Bałtyku tworzono plany i strategie, wykorzystujące dostępne instrumenty prawne, ekonomiczne i techniczne (w latach 1999
i 2003 w ramach IBSFC i w 2006 r. w ramach KE). Podstawową metodą zarządzania pozostają limity połowowe, stosowane z inicjatywy IBSFC od 1977 r. (z przerwą w latach
1982–1988), wspomagane przez okresy ochronne, maksymalne ilości dni połowowych
w roku, obszary zamknięte dla połowów, a także standardy techniczne, służące
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zwiększeniu selektywności połowów (np. minimalna wielkość oczek w sieci lub specjalne
rodzaje sieci). Od lat 1990. (a w przypadku Polski od 2004 r.) ważną rolę pełnią również
instrumenty ekonomiczne służące ograniczaniu mocy połowowych (rekompensaty
i odprawy).
Strategia Komisji Europejskiej z 2006 r. ostatecznie została przyjęta jako rozporządzenie nr 1098/2007, z obowiązkiem stosowania od 2008 r. Zakłada konsekwentne
obniżanie mocy połowowych (przede wszystkim poprzez ograniczanie liczby dni
w roku, w których dozwolone są połowy) i tzw. śmiertelności połowowej (odsetka ryb
z danego stada zabitych wskutek połowów). Liczba dni połowów mogłaby być zwiększana w miarę, jak ograniczane byłyby moce połowowe w danym kraju. Rozporządzenie
wprowadziło też ściślejszą kontrolę połowów. W opinii ICES (2009), program UE jest
spójny z zasadą przezorności i ma szanse odtworzyć pełną zdolność wschodniego stada
do reprodukcji do 2015 r. Obecne działania mają na celu odbudowę populacji dorsza
w Bałtyku, tak aby możliwe było uzyskanie w przyszłości maksymalnego trwałego przychodu (maksymalnej ilości ryb nie naruszającej zdolności ekosystemu do dostarczenia
podobnej ilości w kolejnym okresie). Po osiągnięciu maksymalnej biomasy stada, śmiertelność połowowa nie powinna przekraczać tempa odtwarzania się zasobu. Chodzi więc
o jak najwyższe długoterminowe korzyści z połowów, a zatem o zrównoważony rozwój.
Poszczególne instrumenty zarządzania zasobami dorsza są wynikiem negocjacji
pomiędzy zaleceniami naukowymi a presją wywieraną przez sektor rybacki, związaną
z krótkoterminowymi interesami. Ta gra interesów jest szczególnie widoczna na przykładzie limitów połowowych, na temat których co roku prowadzone są długotrwałe negocjacje, a które ostatecznie zwykle ustalane są na poziomie wyższym niż zalecany przez
naukowców. Raz ustalone limity nie podlegają jednak dalszym negocjacjom i muszą być
przestrzegane, o czym boleśnie przekonał się polski rząd i polscy rybacy. Choć limity
połowowe i inne instrumenty ochrony dorsza znane były polskim rybakom już wcześniej, ich rygorystyczne przestrzeganie stało się koniecznością dopiero od momentu
objęcia ich działalności Wspólną Polityką Rybołówstwa UE w 2004 r.
Wraz z członkostwem w UE pojawiły się także nowe możliwości — uzyskania
rekompensat za zmniejszanie mocy połowowych. W wyniku realizacji programu
w latach 2004–2006 polska flota rybacka zmniejszyła się o 366 jednostek (29%), a jej
tonaż zmniejszył się o 40%. Choć w 2007 r. wycofano tylko 24 jednostki, zainteresowanie programem jest wciąż duże. Złomowaniu statków towarzyszą odprawy dla zwalnianych załóg, w wysokości do 10 000 euro na osobę.12 Ograniczanie liczby statków
oznaczało również relatywne zwiększenie limitów połowowych, przypadających na
statki pozostałe w użyciu, a tym samym wzrost opłacalności rybołówstwa.
Stanowiska i działania polskich interesariuszy
Mimo tych działań, od początku polskiego członkostwa w UE rybacy sugerowali, że
połowy w warunkach obniżonych limitów połowowych były nieopłacalne i zdecydowali się na ich złamanie. W 2005 r. blisko 500 polskich kutrów złamało zakaz połowów
dorsza na wschodnich łowiskach Bałtyku, obowiązujący w ramach okresu ochronnego
od 1 maja. Zgodnie z doniesieniami prasowymi, w referendum przeprowadzonym
wśród rybaków, 95% z nich opowiedziało się za złamaniem zakazu. Popierały ich stowarzyszenia przetwórców, media, a także wielu polskich polityków. Środowisko rybackie
12
To właśnie rekompensaty i odprawy spotkały się z największym zainteresowaniem i w perspektywie budżetowej 2004–2006
w największym stopniu wykorzystano przeznaczone na nie środki. W tym samym czasie, w najmniejszym stopniu wykorzystano
środki dostępne na ochronę i rozwój zasobów wodnych (wykorzystano zaledwie 0,5% dostępnych środków).
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protestowało przeciwko ocenom naukowców i opartym na nich limitom, twierdząc, że
dorszy w Bałtyku jest „bardzo dużo”. Spór dotyczył również rekompensat (i ich wysokości) za okres bez połowów, których ministerstwo nie przygotowało w terminie.
W Gdyni zorganizowano spotkanie z unijnym komisarzem ds. rybołówstwa, który
bezskutecznie próbował rybaków przekonać, że ochrona dorsza leży w ich długoterminowym interesie. Pomimo wypłaty rekompensat, po okresie ochronnym zakaz połowów
postanowiła respektować tylko 1/5 rybaków.
Protestom i nielegalnym działaniom rybaków towarzyszyły zapewnienia polskiego
rządu, że będzie starał się o skrócenie okresu ochronnego do dwóch miesięcy i wywalczenie wyższych limitów połowowych na 2006 r. Te same postulaty polscy urzędnicy zgłaszali również w kolejnych latach, kwestionując opinie polskich i zagranicznych naukowców,
do których odwoływała się KE. Zgodnie z minimalnymi szacunkami ICES (2009, s. 31),
w latach 2000–2006 nielegalne połowy na wschodnim Bałtyku wynosiły przynajmniej
30–40% oficjalnych wyładunków, w dużej mierze na skutek działań polskich rybaków.
W 2007 r., w którym KE zakazała polskim rybakom połowów po zakończeniu okresu
ochronnego (01.07–31.08) w związku z przedwczesnym, trzykrotnym przekroczeniem
przyznanego limitu, sam minister (z ówczesnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej)
publicznie lekceważył nałożone przez KE zakazy połowów i zapowiadał, że „nie zadba
o to, by rybacy przestali łowić”. Choć zdawano sobie sprawę z ryzyka negatywnych
konsekwencji tych działań dla rybaków i Polski, np. całkowitego zakazu połowów
w następnym roku lub wstrzymania pomocy finansowej UE dla polskiego rybołówstwa,
podtrzymywano tę politykę, nawet kiedy znakomita większość rybaków uważała już za
konieczne przestrzeganie decyzji KE. Ówczesny premier, wraz z kolejnym już ministrem
gospodarki morskiej, deklarował we wrześniu, że „bardzo twardo” walczy o zmianę
decyzji KE zakazującej połowów dorszy na wschodnim Bałtyku. Ostatecznie, rząd
wniósł skargę na decyzję KE do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).
Nielegalne połowy mają miejsce dopóty, dopóki są opłacalne. Jedyną metodą ich
eliminacji jest więc podniesienie kosztów takiej działalności (OECD, 2005), a zatem
internalizacja kosztów zewnętrznych wywoływanych przez tych, którzy poławiają nielegalnie i powodują te koszty. W normalnych warunkach, rybacy dokonujący nielegalnych połowów narażają się na dodatkowe koszty (aby uniknąć złapania, aby przekupić
urzędników, tracąc reputację). Jednak w polskich warunkach, gdzie łamiący przepisy
rybacy cieszyli się poparciem władz i gdzie bardzo wysoki odsetek rybaków deklarował
łamanie przepisów, nie narażali się na te dodatkowe koszty. Potencjalnie ważną rolę do
odegrania w przeciwdziałaniu nielegalnym połowom ma przemysł przetwórczy i handel
(por. rozdział 7), a także konsumenci (por. rozdział 14), którzy mogą odmówić zakupu
dorszy nieoficjalnego pochodzenia. Dla tego celu niezbędna jest kampania informacyjna
i edukacyjna (potencjalnie współprowadzona przez organizacje pozarządowe, por.
studium przypadku 14.P1), a także system identyfikujący produkty rybne (w UE trwają
prace nad takim systemem; por. punkt 7.3.3). Podobne zmiany następują i w Polsce,
jednak dopiero po wystąpieniu problemów.

1.

Zmiana stanowiska polskich interesariuszy
Zmiana rządu w listopadzie 2007 r. przyniosła poprawę sytuacji w zakresie zarządzania
zasobami dorsza. Nowy rząd wycofał skargę wniesioną do ETS jeszcze przed jej rozpatrzeniem. Karne ograniczenie limitów połowowych za przekroczenie z 2007 r. zostało rozłożone na cztery lata. Choć w 2008 r. połowy również zostały przedwcześnie zamknięte
z uwagi na wykorzystanie limitu (zakaz połowów obowiązywał od 22 maja do końca
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roku), zdecydowana większość rybaków przestrzegała zakazu. Przyczyniła się do tego
również ściślejsza kontrola ze strony KE, związana z rozpoczęciem wdrażania rozporządzenia nr 1098/2007 i deklaracji dotyczącej zwalczania nielegalnych połowów dorsza na
Bałtyku, podpisanej 28 marca 2007 r. przez komisarza odpowiedzialnego za rybołówstwo
i ministrów krajów nadbałtyckich. W efekcie, w 2008 r., nielegalne połowy oszacowano
na 6% oficjalnych wyładunków (ICES, 2009, s. 31). Zwiększyła się również populacja
dorszy, w związku z czym KE zgodziła się w kolejnych latach zwiększyć limit połowowy
na wschodnim Bałtyku o 15% (limity na rok 2009 i 2010). Tym razem polska administracja
rybacka współpracowała z KE i środowiskiem rybackim przy ustalaniu nowego systemu
podziału limitu połowowego pomiędzy poszczególne statki, a także przy tworzeniu
nowego, bardziej restrykcyjnego systemu kontroli przestrzegania prawa przez rybaków.
Dlaczego gospodarowanie zasobami dorsza okazało się w Polsce tak trudne, skoro
dostępne są informacje nt. zagrożeń i stanu populacji, a także rozwinięte ramy instytucjonalne tworzone przez UE, w ramach których należy prowadzić tę gospodarkę?
Najprawdopodobniej zadecydowała o tym możliwość prowadzenia nielegalnych połowów
(i przerzucania związanych z nimi kosztów zewnętrznych na przyszłych rybaków). Gdy
po stronie łamiących przepisy rybaków opowiedział się polski rząd, zabrakło instytucji
ostatecznie odpowiedzialnej na poziomie kraju za długoterminowe planowanie zarządzania zasobami oraz za ochronę interesu publicznego i interesu samych rybaków w przyszłości („bez ryb nie będzie i rybaków”). O niskim poziomie świadomości mechanizmów
leżących u podstaw zrównoważonego rozwoju świadczyć może również fakt, iż po stronie
rybaków łamiących prawo opowiadały się wielokrotnie media, a także iż zabrakło dostatecznej dla zmiany tej sytuacji presji ze strony społeczeństwa.
Podsumowując, przykład polskich połowów dorsza na Bałtyku ilustruje złożoność
i powiązanie celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Obecność dorsza
jest warunkiem działania rybołówstwa w przyszłości, a poziom zysków tego sektora
zależy od sposobu zarządzania wykorzystywanym przezeń zasobem naturalnym.
Załamanie połowów w drugiej połowie lat 1980. pokazało skalę niewiedzy decydentów
i ich doradców oraz uzasadniało podjęcie działań przezornościowych. Niedostateczny
poziom tych działań z jednej strony wynikał ze słabości instytucji, którym powierzono
zarządzanie zasobem, a z drugiej odzwierciedlał obawy przed problemami społecznymi
związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia w rybołówstwie. Konieczna jest w tym
kontekście przede wszystkim edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa na
temat złożoności omawianych problemów, aby podejmowane decyzje mogły być jak
najbardziej kompetentne. Dotyczy również podnoszenia kwalifikacji rybaków, zapewnienia im możliwości przekwalifikowania się, tak aby byli zdolni do podjęcia innej
pracy. Wzmocnienie instytucji i stopniowa poprawa świadomości rybaków, przy
wsparciu ze strony UE, przyniosły oczekiwane rezultaty i w latach 2008–2009 sytuacja
uległa poprawie. Zrównoważony rozwój wymaga wsparcia dla rybaków i powiązanych
z nimi obszarów gospodarki w czasie, gdy konieczne jest ograniczenie mocy połowowych mające na celu regenerację zasobu. Dzięki podejmowanym wysiłkom, w długim
okresie możliwe będzie czerpanie znacznie większych zysków z rybołówstwa.
Pytania
1. Jakie czynniki zadecydowały o negatywnym stanowisku polskich rybaków i władz
wobec ograniczania połowów na Bałtyku?
2. Jakie czynniki zadecydowały o zmianie tego stanowiska?
3. Posługując się tym przykładem, oceń jakość kapitału społecznego rybaków? Odpowiadając na to pytanie, warto sięgnąć również do podrozdziału 15.3.
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Studium przypadku 1.P3.
Zakład produkcji płyt wiórowych a środowisko i społeczność lokalna13
Historia przedsiębiorstwa sięga połowy lat 1960., kiedy w 40-tysięcznym dzisiaj mieście,
położonym wśród lasów nad malowniczym jeziorem, założony został Zakład Płyt
Wiórowych. Lokalizacja została wybrana ze względu na dostępność surowca koniecznego do produkcji płyt. Po 1989 r. przedsiębiorstwo przeszło proces przekształceń
własnościowych. Ówczesne władze aktywnie uczestniczyły w poszukiwaniach inwestora, mając na uwadze zachowanie miejsc pracy, które podówczas dawał zakład.
Ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców, związane
z produkcją i jej rozwojem, nie były brane pod uwagę. Problem minimalizacji uciążliwości nie był więc przedmiotem jakichkolwiek negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem
a władzami. Ostatecznie firma stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
częścią międzynarodowego koncernu, którego właścicielem jest inwestor zagraniczny.
Dotychczasowa historia relacji między miastem a przedsiębiorstwem sprawiła, że
przyjęta początkowo przez władze perspektywa, ignorująca ekologiczne i społeczne
konsekwencje decyzji o charakterze gospodarczym, jest obecnie oceniana krytycznie.
Oto wypowiedź jednego z samorządowców: „Biorąc pod uwagę funkcjonowanie tego
typu zakładu w dzisiejszych realiach jego oddziaływania na środowisko i na mieszkańców miasta, które sąsiaduje bezpośrednio z takim zakładem… to wtedy w osiemdziesiątym dziewiątym roku należało po prostu to wszystko zburzyć, zaorać i zapomnieć
o tym wszystkim. Natomiast był to też okres, kiedy zachłystywaliśmy się tym, że wchodzi
obcy kapitał, że chce inwestować i właściwie te wszystkie sprawy, o których dzisiaj
mówimy (ochrony środowiska i zdrowia) jako pierwszoplanowych, wtedy praktycznie
nie odgrywały żadnego znaczenia”. Co sprawiło, że perspektywa zmieniła się tak diametralnie? Jakiego rodzaju doświadczenia przyczyniły się do tak gorzkich podsumowań?
Poniżej zaprezentowana zostanie krótka analiza relacji wzajemnych przedsiębiorstwa
i miasta. Przechodziła ona różne etapy.

1.

Etapy rozwoju relacji przedsiębiorstwa i miasta
Pierwszym z nich był wspomniany etap „inkubatora”, w którym władze lokalne,
w imię rozwoju gospodarczego i zachowania miejsc pracy, broniły przedsiębiorstwa
przed atakami mieszkańców dotkniętych narastającymi negatywnymi efektami zewnętrznymi funkcjonowania rozwijającego się zakładu. Do efektów tych należały: emisje
pyłów (zarówno drobnych, wdychanych wraz z powietrzem, jak i mniej drobnych,
osadzających się i niszczących wszelkiego rodzaju powierzchnie, począwszy od szyb
okiennych, parapetów poprzez karoserie samochodów, na praniu skończywszy), emisje
odoru, emisje ścieków do jeziora i gleby, hałas spowodowany pracą maszyn oraz transportem materiałów do i z zakładu.
Drugi etap zapoczątkowały wybory samorządowe (1994), w trakcie których wrażliwość władz na głosy mieszkańców znacznie wzrosła. Od tego czasu kwestia uciążliwości powodowanych przez zakład stała się nieodłącznym elementem życia politycznego miasta. Władze zaczęły naciskać na zarząd przedsiębiorstwa, w celu zmuszenia go
do minimalizacji uciążliwości, ten zaś zupełnie ignorował powiększające się niezadowolenie otoczenia społecznego. Ten etap wzajemnych relacji cechuje mniej lub bardziej
13
Opis przypadku oparty na danych empirycznych zebranych w ramach projektu badawczego nr N11601432/1304 „Instytucjonalne
uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, finansowanego przez MNiSW, realizowanego w latach 2007–2010.
W związku z poufnym charakterem danych z opisu usunięte są wszystkie nazwy własne (miejscowości, nazwa przedsiębiorstwa itp.).
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otwarty konflikt, którego elementem charakterystycznym jest brak równowagi sił
pomiędzy stronami. Zgodnie z pierwotnymi oczekiwaniami władz, koncern zapewnił
miejsca pracy, przyciągnął innych inwestorów z branży, jednocześnie jednak wytworzył
swoistą monokulturę gospodarczą, której miasto stało się zakładnikiem. Zależność
ta sprawiła, że zarówno władze, jak i społeczność lokalna, nie dążyły do pełnej konfrontacji obawiając się, że koncern przeniesie produkcję w inną, tańszą lokalizację, np.
na Białoruś lub Ukrainę. Przedstawiciele kierownictwa, podtrzymywali zresztą te obawy
w chwilach zaostrzenia sporu. Konflikt nie był nagłaśniany poza mediami lokalnymi,
a główną strategią obronną miasta stało się wobec powyższego uruchamianie instytucji
kontrolnych. Te jednak okazały się nieskuteczne; na przemian nakładały i uchylały kary
za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska i prawa budowlanego, nakazywały
usunięcie uciążliwości, nie egzekwując następnie tych nakazów, nie były w stanie
wskazać sprawcy zgłaszanych szkód. Bezradność strony społecznej i niezdolność instytucji do egzekwowania prawa przyczyniły się do wytworzenia poczucia braku kontroli
i związanej z tym bezkarności po stronie przedsiębiorstwa, zaś po stronie społeczności
lokalnej wykreowały przeświadczenie o wszechobecności układów korupcyjnych
i brak zaufania do instytucji państwowych, włącznie z przepisami prawnymi regulującymi normy zanieczyszczeń.
Pierwsze symptomy nastania trzeciego etapu — ocieplenia stosunków, dzięki
podjęciu przez firmę działań minimalizujących oddziaływania środowiskowe, miały
miejsce w latach poprzedzających przystąpienie Polski do UE. W tym samym czasie
miasto zyskało nowe narzędzia nacisku na przedsiębiorstwo, zaczęło bowiem planować
ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej. Zarząd przedsiębiorstwa przewidywał
zwiększenie efektywności instytucji kontrolnych (w związku z przystąpieniem do UE)
i związanej z tym konieczności częściowej internalizacji kosztów zewnętrznych.
Zmniejszenie kosztów funkcjonowania, związane ze znalezieniem się w specjalnej
strefie ekonomicznej, znalazło się więc naturalnie w zakresie jego interesów. Firma
w ciągu kilku lat uporządkowała gospodarkę wodno-ściekową, zmodernizowała park
maszynowy (po tym, jak stary spłonął w pożarze), zainstalowała elektrofiltry i podjęła
współpracę z władzami w zakresie rekultywacji jeziora, nad którym położone jest
miasto. Większość z tych działań, w szczególności związanych z gospodarką wodnościekową, wiązała się jednak ze spełnianiem aktualnie obowiązujących przepisów
prawnych oraz nałożonych na firmę nakazów instytucji kontrolnych. Co więcej, nie
zmieniło to faktu, że uciążliwości zdrowotne i ekologiczne nie zostały w pełni zlikwidowane. Wśród mieszkańców miasta panuje przekonanie, że istnienie przedsiębiorstwa
jest swego rodzaju złem koniecznym, co przejawia się w stwierdzeniu „albo się nie ma
pracy, albo się ma trochę smrodu”, zaś w ostrzejszej formie wyraża się w przeświadczeniu, że „gdyby ten zakład zlikwidować, to gorzej, niż jakby katastrofa ekologiczna
była”. Innymi słowy, mieszkańcy akceptują ryzyko ekologiczne i zdrowotne w imię
minimalizacji ryzyka ekonomicznego; rezygnują z realizacji interesów związanych
z jakością życia (takich jak możliwość rekreacji, możliwość życia w nieskażonym środowisku), na rzecz realizacji interesów związanych z bezpieczeństwem materialnym.
W ostatnich latach władze samorządowe dążyły do rozwiązania owej sprzeczności
interesów, starając się przełamać wspomnianą monokulturę gospodarczą, wytworzoną
na skutek rozwoju przedsiębiorstwa. Podjęto próby rozwoju branży turystycznej.
Ujawniły one tylko swoistą pułapkę, w której zamknięte zostało miasto. Rozwój turystyki
wymaga bowiem dostępności zasobu, który poddawany jest degradacji przez opisywane przedsiębiorstwo. Zasobem tym jest zdolne do dostarczenia możliwości rekreacji
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środowisko, czyli: czyste powietrze (wolne od zapylenia, odorów), czysta woda
w jeziorze (wolna od wycieków chemikaliów), cisza (przestrzeń wolna od hałasu
maszyn produkcyjnych i transportujących surowce). Jak stwierdza jeden z samorządowców: „obecność takiego zakładu nie ułatwia budowy wizerunku zielonego miasta
nad czystą wodą”. Co więcej, obecność ta stwarza dylemat charakterystyczny dla sytuacji
„walki z trucicielem” — nagłośnienie sprawy, chociaż przydatne jako narzędzie uruchamiania krytyki społecznej, może stać w sprzeczności z interesem materialnym danej
społeczności. Rozpowszechnianie informacji o chorobach płuc i oczu, za które odpowiedzialnością obarczane są zanieczyszczenia powodowane przez zakład, nie należy do
strategii zachęcających turystów do odwiedzenia tego pięknego skądinąd regionu.
Powyższe rozważania wskazują, że początkowe przyzwolenie władz na nieograniczony
rozwój zakładu znalazły konsekwencje nie tylko w systemie społecznym i przyrodniczym, lecz również w systemie gospodarczym. Dalekosiężnym kosztem, który nie został
uwzględniony, stał się koszt utraconych możliwości kreowania źródeł dochodu ludności
dzięki rozwojowi nowych gałęzi gospodarki.

1.

Brak partycypacji społecznej
W analizowanym przypadku nie można zaobserwować wykorzystania narzędzi
partycypacyjnych w planowaniu lokalnego rozwoju. Na żadnym z opisywanych
etapów relacji, między przedsiębiorstwem, władzami samorządowymi i lokalną
społecznością, ta ostatnia nie została zaangażowana w wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania. W przeprowadzonych wywiadach dominuje przekonanie
o sytuacji braku wyboru — albo czyste środowisko albo miejsca pracy. Ani na
początku lat 1990., gdy podejmowano strategiczne decyzje w zakresie polityki
rozwojowej, ani później, społeczność nie wypracowała wspólnej wizji swojego
miasta i jego otoczenia w dłuższej perspektywie czasowej. Praca nad taką wizją
mogłaby umożliwić przedstawicielom lokalnej społeczności ocenę alternatywnych
scenariuszy rozwoju i decyzję o tym, co jest dla nich najlepsze. Pomimo faktu, że
podjęte przed laty decyzje ograniczają spektrum możliwych do przyjęcia rozwiązań,
włączenie społeczności lokalnej w planowanie rozwoju „małej ojczyzny” mogłoby
pomóc w wypracowaniu rozwiązań dających wielostronne korzyści (win–win).
Dziesiąta zasada Deklaracji z Rio de Janeiro głosi, że „zagadnienia środowiskowe są
najlepiej rozwiązywane na odpowiednim poziomie, z udziałem wszystkich zainteresowanych obywateli”. Towarzyszy jej założenie, że im więcej opinii weźmie się pod
uwagę, tym więcej zostanie rozważonych aspektów danej sprawy i tym trwalsze będą
przyjęte rozwiązania. Udział społeczny zapewnia bowiem realizację praw i interesów
stron dotkniętych skutkami decyzji. W omawianym przypadku w procesach decyzyjnych nie brali udziału wszyscy interesariusze, decyzje dotyczące lokalnego rozwoju nie
były nawet poddane konsultacjom społecznym. Można zaryzykować hipotezę, że przyczyniło się to do ograniczenia rozważanych alternatyw i krótkowzroczności przyjętych
rozwiązań. Wspomniane decyzje podejmowane były jednak w specyficznych warunkach transformacji systemowej, czyli ogólnej niepewności związanej z niestabilnością
rynku, rosnącym bezrobociem, niską dostępnością kapitału na inwestycje, złą sytuacją
materialną ludności. Tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego stało się
wartością priorytetową w stosunku do innych wartości, takich jak ogólna jakość życia,
czyste środowisko, czy nawet bezpieczeństwo ekologiczne. Jak ujmuje to niemiecki
socjolog Ulrich Beck (2002), społeczeństwa niedostatku skupiają się na produkcji
bogactwa, wypierając społeczną percepcję ryzyka wobec jawności biedy.
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Należy więc zadać sobie pytanie, na ile biorąca udział w procesach decyzyjnych
społeczność lokalna byłaby w stanie przyjąć perspektywę długoterminową pozwalającą dostrzec ryzyko: przyrodnicze, zdrowotne, gospodarcze, związane z działalnością
zakładu. Oznaczałoby to bowiem rezygnację z dostępnego natychmiast bezpieczeństwa ekonomicznego. Tak właśnie działa mechanizm opisany przez Becka: produkcja
bogactwa nie uwzględniająca powiązanego ryzyka ekologicznego i społecznego
powoduje, że te ostatnie stają się coraz większe i ostatecznie przebijają się do świadomości społecznej, przekształcając łączące społeczność więzy ze wspólnoty w biedzie
we wspólnotę w strachu.
Z brakiem zaangażowania społeczności lokalnej w kluczowe decyzje związane
z warunkami rozwoju przedsiębiorstwa wiąże się też brak dostępu do informacji
o środowiskowych skutkach jego funkcjonowania. Brak przejrzystości w zakresie informacji na temat oddziaływań środowiskowych doprowadził do sytuacji, w której możliwości przypisania odpowiedzialności za zanieczyszczenia były ograniczone. Przyczynił się
do tego między innymi kształt miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Sposób jej
skonstruowania uniemożliwiał ustalenie odpowiedzialności za odprowadzane zanieczyszczenia. I to, jak zaznaczają rozmówcy, wszystkim korzystającym podmiotom gospodarczym było na rękę. Wyniki przeprowadzanych przez WIOŚ kontroli nie były rozpowszechniane publicznie, co pogłębiało wrażenie braku sprawcy. Monitoring zanieczyszczeń
prowadzony był w ograniczonym zakresie w związku z ograniczonymi możliwościami
finansowymi. W obliczu nieskuteczności instytucji kontrolnych i braku dostępu do informacji o środowisku oraz do wiedzy eksperckiej z dziedziny ochrony środowiska, opinia
publiczna pozbawiona była kontroli nad wpływem zakładu na środowisko. Ten zaś sprowadzał swoich ekspertów, którzy podważali obawy i oskarżenia mieszkańców. Przyczyniło
się to naturalnie do rozwinięcia pełnych podejrzliwości postaw w stosunku do wszelkich,
również tych pozytywnych, działań podejmowanych przez firmę. W efekcie poniesione
w ostatnich latach znaczne wydatki na minimalizację efektów zewnętrznych nie przełożyły się na poprawę wizerunku firmy. Głównym oczekiwaniem mieszkańców jest obecnie
wprowadzenie wspomnianej przejrzystości i wydaje się, że jest to jedyna droga, na której
udałoby się doprowadzić do normalizacji stosunków między stronami.
Możliwe rozwiązania
Rozwiązaniem, które potencjalnie mogłoby przyczynić się do normalizacji stosunków
wzajemnych, jest umożliwienie społeczności lokalnej bezpośredniego zakomunikowania przedsiębiorstwu swoich oczekiwań. Do tej pory komunikacja ta nawiązana
została jedynie na linii władze samorządowe — przedsiębiorstwo. Pozostawienie
społeczności lokalnej na zewnątrz tej relacji sprawia, że obserwuje ona prowadzone
negocjacje z dużą podejrzliwością. Włączenie społeczności lokalnej wymagałoby jednak
zniwelowania braku równowagi między stronami, który związany jest z dostępem do
informacji. Społeczność lokalna będzie mogła uzyskać poczucie bezpieczeństwa,
konieczne do szczerej prezentacji swoich potrzeb i oceny proponowanych działań
naprawczych, dopiero gdy zbudowane zostanie zaufanie w komunikacji między
zakładem a pozostałymi interesariuszami. Zaufanie jest bowiem podstawą sukcesu
partycypacyjnego procesu dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu, który od
dłuższego czasu ulegał eskalacji. Odbudowanie tego strategicznego dla rozładowania
konfliktu zasobu byłoby możliwe w sytuacji, w której wszyscy uczestnicy procesu:
– będą mieli dostęp do pełnych danych;
– będą mieli możliwości wspólnego wyboru obiektywnych ekspertów, którym
będą mogli zaufać;
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– będą mieli jasność, które działania przedsiębiorstwa wynikają jedynie z przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a które są elementem jego działania
w ramach dobrowolnego przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wyrządzane
szkody.
Do tej pory społeczność lokalna pozostawała raczej widzem, niż uczestnikiem
omawianych procesów. Być może to właśnie jej upodmiotowienie wniosłoby nową
jakość we wzajemne relacje między przedsiębiorstwem a miastem. Trudno na ten temat
wyrokować, ponieważ instytucje dialogu społecznego i partycypacji, zwłaszcza
w zakresie problematyki rozwojowej, mają dość krótką tradycję w polskim systemie
politycznym (pomimo istnienia chlubnych wyjątków). Niektórzy badacze twierdzą
wręcz, że są one rodzajem „ciała obcego w tkance polskiego życia społecznego”
(Zalewski, 2005; por. również Hauser i Marody, 2000; Pańków i Gąciarz, 2001). Unikanie
przez decydentów rozwiązań partycypacyjnych staje się niejednokrotnie przyczyną
konfliktów o charakterze podobnym do wyżej opisanego tym bardziej, że uwarunkowania w których stworzone zostały jego podwaliny, były w całej Polsce takie same.
Uwarunkowania te wynikały z transformacji ustrojowej i towarzyszących jej trudnych
warunków ekonomicznych, w których obawa przed biedą wytworzyła syndrom TINA
(there is no alternative), nakazujący w pierwszej kolejności uwzględniać kwestie gospodarcze, po nich zaś dopiero społeczne i ekologiczne.

1.

Pytania
1. Jakiego rodzaju wpływ na system gospodarczy, społeczny i środowiskowy ma funkcjonowanie zakładu?
2. Jakie są możliwe sposoby wyliczenia kosztów ponoszonych przez miasto i jego
mieszkańców na skutek istnienia negatywnych efektów zewnętrznych, towarzyszących funkcjonowaniu zakładu?
3. Załóżmy, że władze zaplanowały serię spotkań z uczestnictwem przedstawicieli
przedsiębiorstwa i mieszkańcami, celem złagodzenia konfliktu. Uczyniono cię osobą
odpowiedzialną za przebieg procesu. Twoim zadaniem jest zaproponowanie konkretnych rozwiązań ułatwiających dialog między stronami.

1. Związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska
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Rozdział 2.
Podejście systemowe
2.1. Wprowadzenie
Potrzeba myślenia systemowego staje się obecnie coraz bardziej widoczna. Naukowcy
dążą do integracji różnorodnych dyscyplin, zaś menedżerowie i decydenci stoją w obliczu
rosnącej złożoności swojego otoczenia. Jednak ich decyzje przynoszą często skutki inne
od oczekiwanych. W szczególności odnosi się to do związków gospodarki, społeczeństwa
i środowiska, którym przyglądaliśmy się w poprzednim rozdziale. Politycy mówią
o „rozwiązaniach systemowych”, choć często jest to tylko chwyt retoryczny. Jednak wiele
osób zaczyna uświadamiać sobie, że większość kluczowych problemów posiada więcej,
niż jedną przyczynę. Dlatego, aby rozwiązać problem, nie wystarczy zmiana jednego
z elementów systemu. Należy wypracować prawdziwie systemowe rozwiązania, niezbędne
jest zrozumienie całego systemu lub też wielu powiązanych systemów.
Spójrzmy na przykłady rozprzestrzeniania się idei systemowych w dyskursie
publicznym — oto fragmenty publikacji z amerykańskiej prasy, zaczerpnięte ze strony
internetowej Lindy Booth Sweeney <www.lindaboothsweeney.net>, pisarki i nauczycielki myślenia systemowego.
„Przyczyny dziecięcej otyłości są wielowymiarowe… Większość czynników wpływających na otyłość działa zależnie od innych, wobec czego koncentracja na usunięciu
wyłącznie jednego z nich może nie mieć widocznego wpływu na cały problem.”
(Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych)
„Stworzyliśmy system rozwoju gospodarczego, który polegał na budowaniu
coraz większej ilości sklepów, które sprzedawały coraz więcej towarów wyprodukowanych w coraz większej ilości fabryk w Chinach, zasilanych coraz większą
ilością węgla, co powodowało coraz większe zmiany klimatyczne, ale pozwoliło
Chinom zarabiać coraz więcej dolarów i kupować coraz więcej naszych obligacji.
Dzięki temu Ameryka może mieć coraz więcej pieniędzy na budowę coraz
większej ilości sklepów oraz może sprzedawać coraz więcej towarów, produkowanych przez coraz większą liczbę Chińczyków… Nie możemy tak dłużej robić.”
(The New York Times, 07.03.2009)
„W wielu najbiedniejszych krajach bieda, głód i ograniczone możliwości ekonomiczne tworzą błędne koło.”
(The Economist, 31.07.2004)
Co więcej, koncepcje systemowe pojawiają się w środkach masowego przekazu
również w formie diagramów systemowych, które będziemy omawiać szczegółowo
w dalszej części tekstu. Przykładem może być pierwsza strona brytyjskiego dziennika
The Independent z 29 stycznia 2007 r. Artykuł zatytułowany „Globalne ocieplenie —
błędne koło” (Global warming — the vicious circle) został zilustrowany klasycznym
diagramem przyczynowo-skutkowym pokazującym, w jaki sposób wyższe temperatury
prowadzą do zwiększonej ewaporacji (parowania), co z kolei przyczynia się do większej
ilości pary wodnej w atmosferze. Więcej pary wodnej oznacza z kolei zwiększony efekt
cieplarniany, skutkujący dalszym wzrostem temperatur — i koło się zamyka (rysunek
2.1). Nieczęsto zdarza się, aby teksty w prasie popularnej były ilustrowane w ten sposób,
dlatego jest to szczególnie ciekawy przykład.
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2.
Rysunek 2.1. Diagram systemowy ilustrujący błędne koło globalnego ocieplenia (The Independent,
29.01.2007)

Każde z pojęć przedstawionych na rysunku 2.1 opisuje zmianę i jej kierunek, np.
„wyższe temperatury”. W podrozdziale 2.3 przedstawimy technikę „pętli przyczynowych”, w których nazwy zmiennych nie sugerują kierunku zmiany, np. „temperatura”.
Dzięki temu, diagramy tego typu mogą tłumaczyć zmiany zachodzące w różnych kierunkach (por. tab. 2.2).
Powyższe przykłady wskazują na kluczowe elementy podejścia systemowego:
wielość czynników, wzajemne powiązania i zamknięte łańcuchy przyczyn i skutków,
tworzących tzw. sprzężenia zwrotne. Sprzężenia te mogą prowadzić do szybko narastających, pożądanych rezultatów (virtuous cycle) albo też wywoływać efekt znany
potocznie jako błędne koło (vicious cycle).
Systemy są czymś więcej niż tylko prostą sumą ich elementów. Kluczowe dla ich
zrozumienia jest pojęcie powiązań i relacji pomiędzy jego składowymi. Systemy można
rozróżnić ze względu na ich funkcję lub cel (w przypadku systemów zaprojektowanych
przez ludzi). Podział systemów na elementy zależy od naszej percepcji i może zostać
przeprowadzony na wiele różnych sposobów. Tworzymy koncepcje, aby odwzorować
rzeczywistość. Koncepcje można zdefiniować jako „postrzegane regularności w obiektach lub zdarzeniach” (Novak i Cañas, 2006b). Połączenia pomiędzy koncepcjami reprezentują zależności systemowe. Rysunek 2.2 podsumowuje podstawowe koncepcje systemowe za pomocą techniki „map koncepcyjnych” (Cañas i in., 2005; Novak i Cañas,
2006a). Nowe idee, prezentowane w tym rozdziale, przedstawiamy właśnie w ten
sposób.
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Rysunek 2.2. Podstawowe koncepcje systemowe

Koncepcje przedstawione na rysunku 2.2. w języku polskim są sformułowane
w mianowniku (wyrażenia w ramkach). Z racji wielu możliwych powiązań między nimi,
stosowanie odmiany przez przypadki mogłoby powodować niezgodność gramatyczną.
Problem ten nie występuje w języku angielskim.
Jedną z centralnych zasad myślenia systemowego jest to, iż struktura systemu określa
jego zachowanie. Dyskusje toczone w mediach lub na innych forach bardzo często
pozostają na poziomie wydarzeń. Perspektywa systemowa przede wszystkim poszerza
świadomość związaną z danym wydarzeniem, umieszczając je w szerszym kontekście,
co pozwala na odkrycie określonych wzorców (rysunek 2.3). Przykładowo, smog nad
Moskwą w lipcu 2002 r., spowodowany pożarami torfowisk, był konsekwencją decyzji
podjętych 40 lat wcześniej — osuszenia tychże torfowisk. Pożar lasu na Ukrainie jesienią
2002 r. spowodował powstanie smogu nad oddaloną o setki kilometrów Warszawą.
Perspektywa systemowa pozwala również na dokładniejsze spojrzenie w przeszłość,
dzięki czemu trendy stają się bardziej widoczne. Za pomocą myślenia systemowego
definiujemy problemy w sposób dynamiczny, jako wydarzenia występujące w czasie
i przestrzeni.
Wzorce i trendy pojawiają się w wyniku wzajemnego oddziaływania tych składników, które tworzą strukturę systemu. Co więcej, jeśli przyjrzymy się temu bliżej, odkryjemy, że realnie istniejące struktury są współtworzone przez nasze myślenie. Nasze
umysły tworzą wewnętrzne modele świata — modele myślowe — które stosujemy, by
zrozumieć to, co dzieje się w świecie oraz by podejmować określone działania. Jeśli nie
zdajemy sobie z nich sprawy, mogą być one dla nas szkodliwe. Myślenie systemowe
pozwala nam dotrzeć do „czarnych skrzynek” umysłu i świadomie przeanalizować ich
działanie. Przykłady modeli myślowych możemy odnaleźć w wielu różnych kontekstach. Poniżej przytaczamy kilka zaczerpniętych z publikacji Donelli Meadows (1989).
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„Jedna przyczyna wywołuje jeden skutek. Musi być jedna przyczyna, na przykład
kwaśnych deszczy, raka lub efektu cieplarnianego. Musimy ją odkryć i usunąć; to
wszystko.”
„Wszelki wzrost jest dobry — i możliwy. Wzrost nie zna żadnych granic.”
„Istnieje pewne »gdzieś«, gdzie możemy wyrzucać rzeczy. Jeśli się wyrzuci »gdzieś«
daną rzecz, już jej nie ma.”
„Technologia jest w stanie rozwiązać dowolny problem, jaki się pojawi.”
„Przyszłość można przewidzieć, nie wybierzemy jej ani nie stworzymy. Ona po
prostu nastąpi, nie mamy wpływu na jej kształt.”
„Problem nie istnieje lub nie jest istotny, dopóki nie da się go zmierzyć.”
„Pojedyncze osoby nie mogą nic zmienić.”

2.

Rysunek 2.3. Struktura systemu określa jego zachowanie (na podst. Senge, 1990)

Myślenie systemowe zwiększa nasze umiejętności uczenia się w ramach systemów
złożonych. Pozwala nam zacząć rozumieć, że nasze decyzje tworzą zamknięte łańcuchy
przyczyn i skutków — sprzężenia zwrotne. Bardzo często modyfikujemy swoje decyzje
tak, aby osiągnąć zamierzone efekty, ale strategia ta, w sytuacjach o rosnącej złożoności,
coraz częściej nie działa. Musimy zrozumieć, w jaki sposób decyzje są ograniczane przez
określone strategie i polityki, te są z kolei konsekwencją indywidualnych i zbiorowych
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modeli myślowych (rysunek 2.4). Nawet nasza własna percepcja — informacje zwrotne,
jakie otrzymujemy ze świata — jest kształtowana przez modele myślowe oraz kulturę
(organizacyjną i społeczną). W następnym podrozdziale, w oparciu o rysunek 2.4,
opiszemy ogólną strukturę „praktyki systemowej”. Jej celem jest projektowanie i wdrażanie interwencji systemowych, które pozwolą na krótko- i długookresową poprawę
sytuacji, minimalizując jednocześnie szkodliwe skutki uboczne. W podrozdziale 2.3
opiszemy szczegółowo jedną z technik podejścia systemowego — diagramy przyczynowe. Umiejętność przekazywania spostrzeżeń, wynikających z podejścia systemowego, może być znacząco zwiększona dzięki grom i symulacjom uczestniczącym,
którym poświęcimy podrozdział 2.4.

Rysunek 2.4. Decyzje, strategie i polityki w systemach złożonych (na podst. Sterman, 2000)

2.2. Podejście systemowe w praktyce
W poprzednim podrozdziale poznaliśmy kluczowe koncepcje myślenia systemowego.
W tej części odpowiemy na pytanie, w jaki sposób zastosować myślenie systemowe
w praktyce. Jak wiemy z poprzednich stron, wszyscy używamy naszych własnych
modeli myślowych. Sztuka myślenia systemowego polega na tym, aby je sobie uświadomić. Innymi słowy, praktyka myślenia systemowego opiera się na budowaniu modeli.
Od stuleci ludzie rozwijali modele i używali ich jako narzędzi, służących upraszczaniu i uogólnianiu kluczowych zjawisk, zachodzących w świecie. Modele takie umożliwiały społeczeństwu skuteczną komunikację, dyskusję i podejmowanie decyzji. Dziś
modelowanie systemowe może odbywać się za pomocą narzędzi graficznych, takich jak
modele koncepcyjne. Otwierają one dyskusję na temat złożonych systemów dla osób,
które uważają opisy werbalne za zbyt długie i skomplikowane. Jeden rysunek może
często zastąpić wiele stron tekstu opisującego wszystkie zmienne oraz ich powiązania.
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Metody myślenia systemowego dostarczają łatwych do zrozumienia języków graficznych. Języki te umożliwiają nam stworzenie porozumienia pomiędzy interesariuszami
o różnych profilach obejmujących politykę, naukę oraz działania lokalne. Umożliwia to
przekucie tych różnorodnych doświadczeń i perspektyw na wspólny model koncepcyjny lub rodzinę modeli. W przypadkach, w których dostępna jest pogłębiona wiedza
na temat relacji pomiędzy elementami danego systemu, tworzone mogą być modele
ilościowe, które pozwalają na dokładniejsze badanie możliwych przyszłych scenariuszy.
Jednym z bardziej obiecujących podejść tego rodzaju jest dynamika systemowa.
Użyteczność modelu zależy od tego, jak dobrze reprezentuje on różnorodność
elementów oraz ich interakcje, dlatego zaleca się włączanie szerokich grup interesariuszy
w ten proces. Na przykład modelowanie partycypacyjne (rysunek 2.5) integruje różnorodność doświadczeń poprzez bezpośrednie zaangażowanie uczestników w konstruowanie
oraz sprawdzanie poprawności modelu. Jednakże, zgodnie z jedną z perspektyw (Vennix,
1996), podstawowym celem modelowania partycypacyjnego nie jest sama budowa
modelu, ale umieszczenie ludzi w sytuacji umożliwiającej uczenie się o złożonych problemach. Nazywane są one problemami „złośliwymi” (wicked; Rittel i Weber, 1973), ponieważ
odnoszą się do sytuacji, które nie pozwalają na łatwe rozwiązania. Problemy te wyłaniają
się z wielu zróżnicowanych czynników (ekonomicznych, społeczno-kulturowych, środowiskowych), działających w różnej skali.

2.

Rysunek 2.5. Modelowanie partycypacyjne

Zrozumienie jednak nie wystarcza. Wgląd wynikający z myślenia systemowego musi
zostać zastosowany w rzeczywistej sytuacji. Praktyka systemowa powinna być wbudowana w interaktywny cykl uczenia się (rysunek 2.6, por. podrozdział 4.1). Cykl ten składa
się z oceny, sformułowania polityki, wdrożenia oraz monitoringu i jest często określany
mianem zarządzania adaptacyjnego. Modelowanie systemowe, najlepiej w formie modelowania partycypacyjnego, jest stosowane w fazie oceny, przede wszystkim w celu zrozumienia dynamiki problemu. Modele są stosowane w celu sformułowania hipotezy, w jaki
sposób struktura systemu determinuje obserwowane trendy. Stanowią one swoistą mapę
założeń, przyjmowanych przez uczestników tego procesu. Następnie, w trakcie formułowania polityki (strategii), modele są modyfikowane tak, aby przedstawić alternatywną
strukturę systemu w celu naprawy sytuacji. Niemniej jednak, jak zauważyliśmy
w poprzednim akapicie, wyniki modelu nie są tak istotne, jak dialog między interesariuszami. Pozwala on na poddanie próbie indywidualnych modeli myślowych i znalezienie
innowacyjnych rozwiązań lub podjęcie lepszych decyzji strategicznych.
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Rysunek 2.6. Elementy cyklu uczenia się występujące w praktyce systemowej: ocena, formułowanie
polityki, wdrożenie polityki oraz monitoring

Dekady doświadczenia w modelowaniu partycypacyjnym w świecie biznesu
pokazały możliwość trafnej diagnozy oraz wdrażania rozwiązań złożonych problemów
(Bertsche i in., 1996; Vennix, 1996; Sterman, 2000). Wyjście poza tę sferę i formułowanie
i wdrażanie polityki dotyczącej społeczeństwa i środowiska stanowi większe wyzwanie.
Choć przykłady nie są jeszcze zbyt liczne, pierwsze doświadczenia wskazują na możliwość zastosowania modelowania systemowego dla integracji polityki, nauki i działań
lokalnych (van den Belt, 2004). Obejmują one partycypacyjne zarządzanie zasobami
naturalnymi, między innymi w Stanach Zjednoczonych (van den Belt, 2004, s. 99 i 136;
Stave, 2003), Australii (Exter i Specht, 2003), Polsce (Magnuszewski i in., 2005) oraz na
Węgrzech (Sendzimir i in., 2008). Etapy praktyki systemowej szczegółowo przedstawiamy w tabeli 2.1.
Dotychczas zaprezentowaliśmy ogólną strukturę praktyki systemowej. W następnym
podrozdziale przedstawimy diagramy przyczynowe, jako przykład konkretnej metody
myślenia systemowego w ramach tej struktury.
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Tabela 2.1. Metodologia praktyki systemowej
Etap oceny:
sformułowanie problemu

Zdefiniowanie problemu i jego zakresu.

Identyfikacja powiązań między
badanymi systemami: gospodarką,
społeczeństwem i środowiskiem

Jakie są problemy?
Dlaczego są one uciążliwe?
Jakie są cele interesariuszy?

Wybór jednego problemu oraz
identyfikacja zmiennych definiujących ten problem

Jakie kluczowe czynniki odzwierciedlają problem?

Określenie zakresu badanego
problemu (czas, przestrzeń, interesariusze)

Jak daleką przyszłość powinniśmy rozważać?
Jak głęboko w przeszłości tkwią korzenie problemu?
Jak często problem się pojawia?
Na jakim obszarze geograficznym pojawia się problem?
Jacy interesariusze wpływają na problem lub znajdują się
pod jego wpływem?

Analiza trendów definiujących
problem

Jak w przeszłości zachowywały się zmienne definiujące
problem?
Jak może wyglądać ich zachowanie w przyszłości?

Etap oceny:
stworzenie mapy założeń

Zastosowanie technik modelowania w celu wizualizacji
struktury systemu.

Analiza istniejących wyjaśnień
problemu

Jakie są obecne teorie, hipotezy lub przekonania co do tego,
dlaczego problem istnieje?

Budowa modelu (modeli) postrzeganej rzeczywistości

Jaki jest postrzegany obraz świata?
Jakie zmienne powinny być dodane?
Jakie są, istotne dla problemu, wzajemne relacje pomiędzy
zmiennymi?

Identyfikacja głównych niewiadomych i obszarów niepewności

Jakich informacji brakuje?

Sformułowanie polityki

Polityka dopasowuje się elastycznie do zmieniającej się
sytuacji.

Ustanowienie celów

Jakie są spodziewane rezultaty?

Budowa modelu (modeli) idealnej
rzeczywistości

Jak powinna wyglądać rzeczywistość?

Debata na temat potrzebnych
zmian

Jakie są różnice pomiędzy rzeczywistością postrzeganą
a idealną?
Jakie są prawdopodobne scenariusze rozwoju wydarzeń?

Określenie wskaźników

Jakie zmienne powinny być monitorowane?

Wdrożenie polityki

Wdrożenie zmian może wymagać powrotu do poprzednich
etapów, w celu weryfikacji przyjętych założeń pod wpływem
nowych informacji. Mogą np. pojawić się nieprzewidziane
przeszkody, zmieniające w istotny sposób sytuację.

Monitoring

Wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych wskaźników.
Monitoring nie stanowi zakończenia procesu, ale daje możliwość zbadania, czy działania zgodne z przyjętymi założeniami prowadzą do pożądanych rezultatów. Jeśli nie, konieczna jest korekta założeń — inicjuje to ponownie etap oceny
w następnym cyklu.
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2.3. Diagramy pętli przyczynowych
Modelowanie koncepcyjne zostało wypracowane w odpowiedzi na trudności pojawiające się przy użyciu metod ilościowych w rozwiązywaniu złożonych, interdyscyplinarnych problemów. Trudność ta była szczególnie dotkliwa w systemach społecznych,
w których postrzeganie problemu przez przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy może być diametralnie różne. Diagramy pętli przyczynowych (diagramy przyczynowe; causal loop diagrams) są jedną z jakościowych metod systemowych, stosowanych podczas procesu modelowania koncepcyjnego. Proces modelowania zaczyna się
od określenia zmiennych i powiązań przyczynowych pomiędzy nimi, po czym przechodzi do identyfikacji sprzężeń zwrotnych — zamkniętych łańcuchów powiązań
przyczynowo-skutkowych.
W przypadku pracy grupowej, modelowanie koncepcyjne umożliwia wypracowanie
wspólnego języka, w celu wzajemnego zrozumienia podzielanego przez wszystkich
członków grupy. Język graficzny umożliwia włączenie wielu uczestników, o różnym
pochodzeniu i doświadczeniach, we wspólną pracę nad modelem. Proces modelowania
koncepcyjnego może zostać wykorzystany do wydobycia z uczestników ich nieświadomych założeń i modeli myślowych oraz ich graficzne wyrażenie w formie „mapy”,
zawierającej kluczowe elementy i procesy systemu. Model można traktować jako
„pojemnik wiedzy” — otwarty i łatwo modyfikowalny, ponieważ nowe fakty lub idee
ujawnione podczas procesu modelowania mogą zostać wykorzystane do jego udoskonalenia. Diagramy przyczynowe wspierają komunikację między aktorami, kórych dany
problem dotyczy i mogą stanowić pomoc w planowaniu interwencji systemowych.
Rysunek 2.7 oraz tabela 2.2 prezentują zasady i wytyczne do tworzenia diagramów
przyczynowych. Zamknięte ciągi przyczyn i skutków tworzą pętle — sprzężenia zwrotne
(feedback loops), które mogą mieć charakter równoważący (balancing) lub samowzmacniający (reinforcing). Samowzmacniające sprzężenia zwrotne (W) wzmacniają każdą
zmianę w tym samym kierunku, w miarę jak przechodzimy dookoła pętli. Przy nieobecności innych interakcji, w zamkniętej pętli, proces ten powoduje coraz szybszy wzrost
lub spadek wszystkich zmiennych — można sobie to wyobrazić jako spiralę skierowaną
w górę lub w dół. Równoważące sprzężenia zwrotne (R) działają na rzecz równowagi
poprzez „przyciąganie” zmiennych opisujących elementy systemu do określonych
wartości (celów). Przykładami procesów równoważących są: utrzymywanie stałej temperatury ciała przez ssaki i pożądanego poziomu zapasów magazynowych przez firmy.
Tabela 2.2. Jak czytać diagramy przyczynowe?
Strzałki oznaczają relacje przyczynowo-skutkowe.
Podwójne przekreślenie strzałki oznacza, że skutek pojawi się z opóźnieniem.
Plus przy grocie strzałki oznacza, że obie zmienne zmieniają się w tym samym
kierunku. Wzrost przyczyny powoduje wzrost skutku.
Minus przy grocie strzałki oznacza, że kierunek zmian jest przeciwny; wzrost
przyczyny powoduje zmniejszenie się skutku.
Zamknięte łańcuchy przyczynowo-skutkowe tworzą sprzężenia zwrotne (pętle).
Pętle są numerowane i mogą być równoważące lub samowzmacniające. Charakter
oraz numer sprzężenia zwrotnego jest podany wewnątrz symbolu pętli (R lub W).
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Rysunek 2.7. Zasady tworzenia diagramów przyczynowych

Jako prosty przykład diagramu przyczynowego, rozważmy przypadek dorsza bałtyckiego (rysunek 2.8; por. studium przypadku 1.P2). Ponieważ populacja dorsza bałtyckiego się zmniejsza (głównie z powodu nadmiernych połowów), populacja ryb stanowiących jego źródło pożywienia (przede wszystkim szprotów) się zwiększa. To z kolei
sprawia, że biomasa zooplanktonu (na którym żeruje szprot) zmniejsza się, co prowadzi
do zakwitu glonów (pożywienia dla zooplanktonu). Zwiększona sedymentacja obumierających glonów i ich rozkład obniża ilość tlenu w głębszych wodach. To pogarsza
warunki wylęgu dorsza i jeszcze bardziej obniża wielkość jego populacji (Döring
i Egelkraut, 2008). Łańcuch zależności przyczyn i skutków się zamyka, tworząc
samowzmacniającą pętlę sprzężenia zwrotnego, w której zmiana w jednym kierunku,
powoduje dalszy wzrost zmiany w tym samym kierunku. To sprzężenie zwrotne nie
działa w izolacji; wchodzi w interakcję z innymi sprzężeniami zwrotnymi, a dynamika
wynikająca z tej interakcji może być bardzo skomplikowana i trudna do przewidzenia. Samowzmacniające sprzężenia zwrotne mogą stanowić zagrożenie, jako że
powodują destabilizację systemu. Dlatego też wymagają szczególnej uwagi w analizie
systemowej.
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Często popełnianym błędem podczas czytania diagramów przyczynowych jest
dosłowne interpretowanie plusów i minusów przy strzałkach, jako odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie danej zmiennej. Należy pamiętać, że charakteryzują one relację
a nie zmienne; plus — przyczyna i skutek zmieniają się w tym samym kierunku, zaś
minus — przyczyna i skutek zmieniają się przeciwnych kierunkach. Oznacza to, że
wartość zmiennej do której dochodzi strzałka z minusem może zarówno wzrosnąć, jak
i zmaleć, w zależności od kierunku zmiany przyczyny.

Rysunek 2.8. Dorsz bałtycki — przykład diagramu przyczynowego

2.4. Gry i symulacje uczestniczące
Gry i symulacje uczestniczące umożliwiają obserwację funkcjonowania systemu,
pod wpływem wprowadzanych przez nas zmian polityk i strategii (rysunek 2.9).
Symulacje uczestniczące odzwierciedlają zmieniające się sytuacje, w których efekt
końcowy nie jest w żaden sposób z góry przewidziany. Każdy uczestnik może
podjąć określoną rolę, zmierzyć się z problemami pojawiającymi się w danej sytuacji
i doświadczać skutków swoich decyzji. Sytuacja może rozwinąć się w różnych
kierunkach, zależnie od działań i reakcji uczestników. Dlatego też symulacja stanowi
pewnego rodzaju studium przypadku konkretnej społecznej lub fizycznej rzeczywistości, w której uczestnicy odgrywają role o dobrze zdefiniowanych obowiązkach
i ograniczeniach.
Symulacje uczestniczące były z powodzeniem stosowane jako narzędzie odkrywania, w jaki sposób ludzie podejmują złożone decyzje, dotyczące zasobów naturalnych, w sytuacjach związanych m.in. z koniecznością dzielenia się wodą do celów irygacyjnych w Afryce (Barreteau i in., 2001), rolnictwem oraz subsydiami w Ameryce
Północnej (Taff, 1998) oraz ze zmianami w zagospodarowaniu przestrzeni wokół parków
narodowych w Polsce (Królikowska i in., 2007). Symulacje uczestniczące cechują się
wysoką elastycznością i zapewniają warunki dla wykorzystania indywidualnej wyobraźni
i inicjatywy, co jest szczególnie istotne w przypadku gier umożliwiających tworzenie
polityk i strategii działania.
Krótko mówiąc, gry symulacyjne zapewniają wsparcie procesów edukacyjnych,
menedżerskich oraz negocjacyjnych. Mogą być postrzegane jako ważna metoda
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nauczania umiejętności interpersonalnych, strukturyzacji problemu oraz przewidywania
decyzji w sytuacjach konfliktowych. Poniżej opisujemy dwa przykłady symulacji uczestniczących, zastosowanych w edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz na
Węgrzech. Ilustrują one zalety tej metody, odnosząc się do konfliktu wokół infrastruktury narciarskiej wewnątrz oraz wokół Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zrównoważonego zarządzania doliną rzeki Cisy (węg. Tisza).

2.

Rysunek 2.9. Gry i symulacje uczestniczące

Symulacja uczestnicząca została użyta podczas ćwiczenia edukacyjnego
w Karkonoszach (Magnuszewska, 2003; Królikowska i in., 2007). Karkonoski Park
Narodowy, popularny obiekt turystyczny, służył za doskonały przykład konfliktu
pomiędzy ochroną przyrody i rozwojem gospodarczym. Przyrodnicy koncentrowali
się na bioróżnorodności, zaś wielu przedsiębiorców postrzegało Park jako zmarnowany potencjał rozwoju. Konflikt skupiał się wokół tego, gdzie i jak zbudować nową
infrastrukturę narciarską. Pomimo wielu prób pogodzenia skonfliktowanych stron,
trwał on od wczesnych lat 1990. Symulacja uczestnicząca, pod nazwą „Dynamika
zrównoważonego rozwoju”, została opracowana w celu umożliwienia uczestnikom
bezpośredniego doświadczenia wyzwań, towarzyszących rozwiązywaniu trudnych
problemów społeczno-ekologicznych i związanych z nimi konfliktów i napięć.
Projekt miał również na celu wzmocnienie dialogu w lokalnej społeczności zaangażowanej w konflikt, ponieważ zostali również zaangażowani prawdziwi
interesariusze.
Gra „Zarządzanie doliną rzeczną”, dotycząca zrównoważonego zarządzania doliną
rzeki Cisy, została opracowana przez naukowców z International Institute for Applied
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Systems Analysis (Austria) oraz Centrum Rozwiązań Systemowych we Wrocławiu, we
współpracy z węgierskimi instytutami badawczymi i organizacjami pozarządowymi.
Uczestnicy gry wcielają się w role rolników lub lokalnych decydentów. Rzeczywistość
stworzona w tej grze pozwala na przebadanie wielu możliwych scenariuszy rozwoju,
poprzez obserwację konsekwencji decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju
doliny rzecznej. Gra była rozgrywana przez studentów, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców oraz urzędników na Węgrzech, w Hiszpanii, Belgii
i Polsce. Uczestnicy byli zaskoczeni tym, że ich decyzje nie mogły być podejmowane
jednostronnie, ani przez rolników, ani przez decydentów. Gra ujawniła, w jak dużym
stopniu na podejmowane decyzje wpływają: niedokładna wiedza (por. podrozdział 1.4),
zmienność czynników naturalnych, brak integracji różnych polityk, wzajemne interakcje
między różnymi aspektami tych samych zagadnień oraz wcześniejsze ustalenia (dotyczące np. rozbudowy infrastruktury lub wyboru technologii).

2.5. Podsumowanie: zrównoważony rozwój jako
koncepcja systemowa
Ponieważ zrównoważony rozwój staje się coraz bardziej popularną koncepcją, rośnie
potrzeba zapewnienia możliwości jej realizacji. Aby to osiągnąć, potrzeba prawdziwie
interdyscyplinarnego oraz międzysektorowego podejścia. Wymagane są też ramy
koncepcyjne, umożliwiające integrację wiedzy i danych. Stąd po przedstawieniu w tym
rozdziale podejścia systemowego, w następnym przeanalizujemy podstawy teoretyczne
zrównoważonego rozwoju. Myślenie systemowe oraz narzędzia praktyki systemowej
mogą być z powodzeniem stosowane jako wsparcie procesu zrównoważonego rozwoju
(rysunek 2.10). Jak zobaczymy w studiach przypadku, myślenie systemowe jest szczególnie widoczne w badaniu funkcjonowania ekosystemów oraz zastosowaniu zdobytej
wiedzy do wsparcia zrównoważonego rozwoju w systemach stworzonych przez
człowieka.

Rysunek 2.10. Zrównoważony rozwój jako koncepcja systemowa
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systemowego w świecie biznesu.
Senge, P.M. (1998), Piąta dyscyplina, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. Książka
skupiająca się na rozwiązywaniu problemów za pomocą metody systemowej, tak by
firmy przekształcały się w „uczące się” organizacje.
Vennix, J., (1996), Group model building: facilitating team learning using system
dynamics, New York: Wiley. Poradnik stosowania metody partycypacyjnej do
analizy danych jakościowych.
Road maps: a guide to learning system dynamics jest serią poradników stworzonych na
MIT, mających ułatwić uczniom i nauczycielom zdobywanie i przekazywanie wiedzy
o zasadach dynamiki systemowej <www.sysdyn.clexchange.org/road-maps>.
CmapTools jest komputerowym programem, pozwalającym na graficzne modelowanie
wiedzy w postaci map koncepcyjnych <cmap.ihmc.us>.
System Dynamics Society jest międzynarodową organizacją nonprofit, wpierającą rozwój
i stosowanie idei dynamiki systemowej <www.systemdynamics.org>.
Centrum Rozwiązań Systemowych, organizacja pozarządowa z Wrocławia, specjalizuje
się w stosowaniu podejścia systemowego do działań naukowych, edukacyjnych
i doradczych, m.in. przez tworzenie gier symulacyjnych, takich jak Floodplain
Management Game <www.crs.org.pl>.

2.

Pytania
1. Opinia nauczyciela
Paweł ma 13 lat. Twierdzi, że nauczyciel mu dokucza. To sprawia, że chłopiec nie
ma motywacji do nauki. Z drugiej strony nauczyciel uważa, że opinia Pawła opiera
się na jego słabych stopniach. Co jest twoim zdaniem skutkiem, a co przyczyną w tej
sytuacji? Przedstaw tą zależność w formie diagramu.
2. Narysuj diagram przyczynowy — samowzmacniające sprzężenie zwrotne
a) Wzrost populacji
Im większe są rozmiary populacji, tym większa liczba urodzeń, jako że jest więcej
ludzi w wieku rozrodczym.
b) Wieczna zmarzlina
„Uważa się, że ogromne ilości metanu są uwięzione w [pokrywie lodowej] Arktyki. Metan jest jednym z najsilniejszych źródeł efektu cieplarnianego. Naukowcy
obawiają się, że zmniejszenie obszaru pokrywy lodowej uwolni metan do atmosfery. Może się on stać przyczyną zwiększonej absorpcji promieniowania, dalszego wzrostu temperatury atmosfery i coraz bardziej intensywnego kurczenia się
pokrywy lodowej” (Ford, 1999).
3. Narysuj diagram przyczynowy — eutrofizacja płytkich jezior
Przedstaw zależności opisane poniżej jako powiązania w pojedynczych pętlach
samowzmacniających. Połącz trzy pętle w jeden model. Uwzględnij dopływ składników odżywczych.
a) Im wyższa jest zawartość glonów w wodzie, tym wyższy poziom mętności wody.
Wysoka mętność ogranicza możliwość wegetacji. Wegetacja, w postaci kwiatów wodnych i trzciny, jest potrzebna jako schronienie dla zooplanktonu, który
z kolei żeruje na glonach.

2. Podejście systemowe

57

b) Wysokie stężenie składników odżywczych w wodzie stymuluje rozwój glonów. Im większa jest obecność glonów w wodzie, tym wyższa mętność.
Wysoka mętność ogranicza możliwości wegetacji. Składniki odżywcze są niezbędne dla wzrostu wegetacji.
c) Unoszący się w wodzie osad zwiększa mętność. Wysoka mętność ogranicza możliwości rozwoju wegetacji. Wegetacja utrzymuje osad na dnie, poprzez zwalnianie przepływu wody, powodowanie opadania osadu na dno lub przez uniemożliwianie mu uniesienia się.
4. Narysuj diagram przyczynowy — równoważące sprzężenie zwrotne
a) Korki uliczne
„Tradycyjną metodą na zwalczanie korków i zatorów drogowych było budowanie dróg. [...] Wzrost czasu potrzebnego na dojazdy, korki drogowe będące normą
i godzina szczytu trwająca od świtu do zmierzchu powodują rosnące naciski ku
tworzeniu nowych dróg” (Sterman, 2000).
b) Wpływ roślin zielonych na globalne ocieplenie
„Drzewa i inne rośliny zielone mogą reagować na wyższe temperatury powietrza wzmożonym wzrostem. Fotosynteza tych roślin spowodować mogłaby
większą absorpcję CO2, mniejszą ilość CO2 w atmosferze, mniejszą ilość absorbowanego promieniowania i zmniejszenie się temperatury powietrza (Ford,
1999).
5. Odporność systemu na zmiany
Narysuj diagramy, przedstawiające poniższe scenariusze według podanego schematu.

a) Ochrona przeciwpowodziowa
Doświadczenie uczy, że wały i zbiorniki wodne stanowią dobrą ochronę przed
małymi i średnimi powodziami, lecz nie przed naprawdę wysokimi falami
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powodziowymi. Co więcej, systemy ochrony przeciwpowodziowej powodują błędne poczucie bezpieczeństwa na obszarach zagrożonych zalaniem. To
z kolei zachęca inwestorów do budowy infrastruktury na „chronionym” obszarze. W sytuacji takiej, gdy nadejdzie naprawdę duża powódź, straty są o wiele
wyższe niż wcześniej. Duże straty powodują żądania wzmocnienia ochrony
przeciwpowodziowej. W ten sposób tworzy się błędne koło: ochrona → inwestycje → straty → więcej „ochrony” → więcej inwestycji → więcej strat.
Wiele krajów potwierdza, że zwiększone wydatki na ochronę przeciwpowodziową nie zmniejszają strat spowodowanych przez powodzie, lecz zwiększają je.
b) Środki owadobójcze
Spośród wielu gatunków pasożytujących na ziemniakach, pewien żuk powodował szczególnie wysokie szkody. Naukowcy opracowali nowy rodzaj insektycydu, zabójczy dla tego właśnie owada. Rolnicy rozpoczęli masowe opryskiwanie pól. Niedługo po rozpoczęciu akcji, ilość żuków znacząco spadła.
Niestety, po kilku latach ludzie zauważyli, że liczba szkodników tego właśnie gatunku zaczęła rosnąć i że środek owadobójczy, choć początkowo skuteczny, przestał działać.
c) Pożary
Wbrew oczekiwaniom, amerykańska polityka zapobiegania pożarom lasów
doprowadziła do zwiększenia ich dotkliwości i rozmiarów. W rezultacie tej polityki, początkowo częstotliwość pożarów lasów zmalała. To doprowadziło do akumulacji martwych drzew, co było przyczyną, dla której z czasem pożary stały
się większe, gorętsze i bardziej niebezpieczne. Te duże pożary często niszczyły
nawet największe i najstarsze drzewa, które normalnie są odporne na małe pożary
(Sterman, 2000).
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Studium przypadku 2.P1.
Zrównoważony rozwój w Dolinie Baryczy1
Rzeka Barycz jest jednym z największych dopływów Odry. Jej płaska, nisko położona
dolina, ze stromymi wzniesieniami otaczających wzgórz, wpłynęła na powstanie zróżnicowanych siedlisk z mozaiką lasów, łąk i stawów, tworzących duże i małe kompleksy
przyrodnicze. Jednym z kluczowych obszarów pod względem ekologicznym są Stawy
Milickie, przyciągające duże stada ptaków wędrownych.
Zmieniające się warunki polityczne i ekonomiczne zaowocowały zwiększonym
bezrobociem, stanowiącym źródło wielu zagrożeń dla bioróżnorodności Doliny Baryczy.
Wyzwanie związane z zachowaniem bioróżnorodności i jednoczesną poprawą lokalnej
gospodarki, doprowadziło do stworzenia koalicji aktywnych w regionie organizacji
pozarządowych. Uzyskała ona pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów. Dla rozwiązania problemów zastosowano myślenie systemowe oraz modelowanie partycypacyjne.
Aby przedstawić możliwości rozwoju, opracowano model zrównoważonego rozwoju
regionu wraz ze wstępnym zestawem wskaźników umożliwiających pomiar postępów
(por. rozdział 9).
Narzędzia myślenia systemowego pomagały lokalnym interesariuszom lepiej wykorzystać ich doświadczenia przy tworzeniu strategii działania, dokonywaniu pomiaru postępów
oraz kontynuacji rozwoju i innowacji w tym zakresie. Przygotowane w ten sposób osoby
mogą w lepszy sposób adaptować międzynarodowe idee i doświadczenie w swoim
otoczeniu lokalnym, ponieważ mają możliwość wykrywania i naprawiania błędów.
Dlatego też celem projektu było ustanowienie wspólnych ram zarządzania adaptacyjnego
dla różnych organizacji pozarządowych, tak aby umożliwiły one dyskusję nad różnymi
wizjami. Ramy te miały również pomóc w wypracowaniu celów i wskaźników, za pomocą
których organizacje mogłyby mierzyć swój postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju.
W czasie projektu zorganizowano serię warsztatów dla organizacji pozarządowych.
Inni interesariusze oraz studenci od czasu do czasu przyłączali się do spotkań oraz
dyskusji zespołu projektowego. Profesjonalni działacze lokalnych organizacji pozarządowych wnieśli znaczący wkład w zainicjowanie ram zarządzania adaptacyjnego.
Pomagali początkowo w przyswajaniu nowych idei i metod działania, a z czasem działali
jako pomost, ułatwiający zrozumienie procesu lokalnym interesariuszom. Zdobyli u nich
zaufanie, działając długo na danym obszarze. Organizacje pozarządowe stały się odpowiedzialne za przekazanie nowej wiedzy lokalnej społeczności i tym samym również
zaangażowanie jej w projekt. Bezpośrednie zaangażowanie wszystkich interesariuszy
sprawiłoby, że projekt stałby się o wiele bardziej kosztowny i czasochłonny.
Graficzny język diagramów przyczynowych umożliwił skuteczne połączenie różnorodnych doświadczeń i specjalizacji uczestników, we wspólnym modelu regionalnych
zagadnień zrównoważonego rozwoju. W miarę jak sieć relacji nabierała kształtu, a identyfikacja samowzmacniających oraz równoważących sprzężeń zwrotnych zaczęła odsłaniać makrostrukturę systemu, poszczególne obszary stawały się bardziej zrozumiałe.
W ten sposób rozległy „gąszcz” powiązań został zredukowany do mniejszych zestawów
zmiennych, które wykazywały tendencje do wzajemnych interakcji. Diagramy przyczynowe ułatwiły uczestnikom wyrażanie ich modeli myślowych, a następnie graficzną
ekspresję tych założeń w formie „mapy” ilustrującej kluczowe czynniki i procesy zachodzące w regionie. Model, naniesiony na duży arkusz papieru i zawieszony na ścianie
1
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Bardziej szczegółowy opis tego studium przypadku znajduje się w Magnuszewski i in. (2005).

podczas każdej dyskusji, jasno wskazywał złożone relacje pomiędzy przyrodą
i społecznością w krajobrazie rolniczym. Był zrozumiały nie tylko dla uczestników
projektu, ale również dla lokalnych interesariuszy oraz studentów.
Podsumowując — zastosowanie modelu zdyscyplinowało dyskusje grupowe.
Różnice (i podobieństwa) w opiniach wyrażano precyzyjniej, zaś luki w zrozumieniu
były odkrywane bardziej efektywnie.
Regionalny model zrównoważonego rozwoju
Model koncepcyjny, dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie (rysunek 2.11),
został wypracowany w oparciu o cel organizacji pozarządowych biorących udział
w projekcie. Celem tym była analiza oraz pomiar tego, w jaki sposób ich projekty przyczyniają się do poprawy lub zachowania jakości środowiska na obszarze ich działania.
Należy podkreślić, że ten model, stworzony podczas pierwszego cyklu zarządzania
adaptacyjnego, zawiera przede wszystkim założenia przedstawicieli organizacji pozarządowych, dotyczące analizowanego systemu. Przyjrzymy się im w kolejnych akapitach.
Te założenia powinny zostać zweryfikowane i uzupełnione podczas kolejnych cykli.
Kiedy jakość środowiska ulega pogorszeniu, społeczne poparcie dla standardów
środowiskowych rośnie. Widząc złą kondycję środowiska, ludzie są bardziej skłonni
wspierać standardy mające na celu poprawę jego stanu. To poparcie umożliwia wprowadzenie bardziej restrykcyjnych standardów środowiskowych, które z kolei podnoszą
poziom praktyk przyjaznych środowisku. Po pewnym czasie (z opóźnieniem) prowadzi
to do poprawy jakości środowiska. Te relacje tworzą pętlę równoważącą (R1 — ratowanie środowiska), która umożliwia zachowanie jakości środowiska w dobrym stanie.
Zakładamy, że bardziej restrykcyjne standardy środowiskowe zwiększają poziom
praktyk przyjaznych środowisku. Jednak jest to prawdą tylko wówczas, jeśli pozostawimy
liczbę oraz powierzchnię gospodarstw przyjaznych środowisku niezmienioną.
Natychmiastowym rezultatem wprowadzenia standardów środowiskowych może być
spadek zysków z upraw przyjaznych środowisku, co może zniechęcić część rolników
oraz spowodować zmniejszenie liczby lub powierzchni gospodarstw przyjaznych środowisku. To pokazuje, że wprowadzenie nowych standardów środowiskowych może
wpłynąć na poziom praktyk przyjaznych środowisku na dwa różne sposoby. Nie ma
pewności, czy ów poziom wzrośnie czy spadnie. W efekcie może to spowodować, że
pętla R1 (ratowanie środowiska) nie będzie działać w pożądany sposób.
Kiedy zyski z upraw przyjaznych środowisku ulegają zmniejszeniu, społecznie
postrzegane korzyści, które daje środowisko (usługi ekosystemu dostrzegane przez
społeczność regionu) również się zmniejszą. To z kolei obniży społeczne poparcie dla
standardów środowiskowych i następnie utrudni utrzymanie standardów środowiskowych (naszego głównego narzędzia poprawy jakości środowiska). To opisuje kolejną
pętlę równoważącą (R2 — standardy środowiskowe powiększają koszty i pomniejszają
plony, jako konsekwencja mniejszej produktywności), która utrzymuje standardy środowiskowe na niskim poziomie. Ta pętla opisuje opór, jaki bardzo często napotykają organizacje pozarządowe, zajmujące się ochroną środowiska. Jego źródłem jest model
myślowy, według którego dobry stan środowiska oznacza zły stan gospodarki. Kolejne
pętle w naszym modelu pokazują, dlaczego nie zawsze musi to być prawda, nawet jeśli
w pierwszej fazie często tak się dzieje.
Powyższa analiza pokazuje, że aby rozpocząć proces poprawy jakości środowiska
przez zwiększanie ilości gospodarstw przyjaznych środowisku, potrzebny jest impuls
z zewnątrz. Taki impuls może być zapewniony przez organizacyjne wsparcie dla
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gospodarstw przyjaznych środowisku. W praktyce jest ono najczęściej zapewniane przez
organizacje pozarządowe, ale może również pochodzić od władz lokalnych lub innych
instytucji. Zazwyczaj ci interesariusze ustalają cel — pożądany poziom praktyk przyjaznych środowisku — i następnie podejmują działania tak długo, aż luka pomiędzy aktualnym, a pożądanym poziomem praktyk przyjaznych środowisku nie zniknie. Ten
proces stwarza kolejną pętlę równoważącą (R3 — organizacyjna presja na praktyki przyjazne środowisku), która jest niezmiernie istotna dla osiągnięcia celów środowiskowych.
Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której system będzie działał bez wsparcia
zewnętrznego, co oznacza, że ostatecznie gospodarstwa przyjazne środowisku powinny
być samowystarczalne ekonomicznie. Ale by to osiągnąć, należy przez pewien czas
zapewnić tym gospodarstwom odpowiednie wsparcie.
Należy podkreślić, że wsparcie instytucjonalne, udzielane w celu stworzenia gospodarstw przyjaznych środowisku, produkcja i promocja zielonych lokalnych produktów
(ZLP) oraz rozwijanie zielonej turystyki to kluczowe czynniki rozwoju zrównoważonego
w przypadku analizowanego regionu. Badania nad wdrażaniem innowacji (Repenning,
2002) pokazują, że jedną z głównych przyczyn niepowodzenia inicjatyw, mających na
celu poprawę sytuacji problemowej, jest zbyt wczesne odcięcie wsparcia zewnętrznego.
Pętla równoważąca R3 musi działać przez wystarczająco długi czas, aby pozwolić na
uruchomienie pętli samowzmacniających, które działając we właściwym kierunku, będą
stymulować innowację. Rolą organizacji pozarządowych lub innych instytucji zajmujących się ochroną środowiska jest utrzymywanie tego procesu tak długo, aż opisane
poniżej działanie pętli samowzmacniających pomoże jednocześnie osiągnąć cele ekonomiczne i środowiskowe.
Pierwsza pętla samowzmacniająca (W1 — przychody z programów rolno-środowiskowych) łączy praktyki przyjazne środowisku z zyskami z upraw przyjaznych środowisku. Gospodarstwa przyjazne środowisku stają się bardziej zyskowne, co zachęca
innych rolników do zwiększenia standardów środowiskowych i generuje więcej praktyk
przyjaznych środowisku, które ostatecznie umożliwiają uzyskanie jeszcze większych
przychodów z programów rolno-środowiskowych. Należy również zauważyć, że zwiększenie zysków z upraw przyjaznych środowisku ułatwia mieszkańcom regionu dostrzeżenie korzyści środowiskowych i wzmacnia społeczne poparcie dla standardów środowiskowych. Krótkoterminowy spadek zysków z upraw przyjaznych środowisku został
skorygowany przez długoterminowe przychody z programów rolno-środowiskowych.
Inny długoterminowy proces związany jest z możliwościami w zakresie zielonej turystyki, które są realne wówczas, kiedy jakość środowiska jest wystarczająco wysoka. Poprawa
jakości środowiska wpływa na atrakcyjność turystyczną regionu, ale ze znacznym opóźnieniem. Zwiększona atrakcyjność turystyczna umożliwia uzyskanie dodatkowych zysków
z zielonej turystyki, co zwiększa społecznie postrzegane korzyści, które daje środowisko. Ten
proces zamyka kolejną pętlę samowzmacniającą (W2 — natura przyciąga turystów). Wpływa
on również na pętlę równoważącą R2 (standardy środowiskowe powiększają koszty
i pomniejszają plony), ułatwiając utrzymanie standardów środowiskowych.
Standardy środowiskowe nie tylko określają standardy dla rolników, ale mogą
również znaleźć zastosowanie we wprowadzaniu marki dla zielonych lokalnych
produktów (ZLP). Jeśli produkcja ZLP przynosi zyski, część z nich może zostać ponownie
zainwestowana, aby wzmocnić lub zróżnicować produkcję, przynosząc jeszcze więcej
zysków z ZLP. Te połączenia tworzą pętlę samowzmacniającą W3 — wzrost ZLP przez
reinwestowanie. Zyski z ZLP wzmacniają społecznie postrzegane korzyści, które daje
środowisko, więc również przyczyniają się do zaostrzenia standardów środowiskowych.
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Na związek pomiędzy produkcją, a zyskami z ZLP wpływa wiele czynników, takich
jak: atrakcyjność ZLP dla konsumentów, wsparcie dla ZLP, lokalne możliwości przetwórstwa żywności oraz lokalna tożsamość kulturowa. Atrakcyjność marki stanowi kolejny
ważny czynnik, ponieważ udane wprowadzenie marki na rynek może znacznie
wspomóc sprzedaż ZLP.
Gospodarstwa przyjazne środowisku i ZLP są ściśle ze sobą związane. Produkcja
ZLP jest oparta głównie na zbiorach z gospodarstw przyjaznych środowisku. Zwiększony
popyt na zbiory z gospodarstw przyjaznych środowisku prowadzi do większych zysków
z upraw przyjaznych środowisku. To oznacza, że bycie „rolnikiem ekologicznym” jest
bardziej atrakcyjne i prowadzi do zwiększenia liczby i/lub powierzchni gospodarstw
przyjaznych środowisku. Ten proces tworzy kolejną pętlę samowzmacniającą W4 —
gospodarstwa przyjazne środowisku i lokalne produkty wspierają się wzajemnie.
Zielone lokalne produkty są również powiązane z turystyką. Wiele ZLP będzie sprzedawanych w obiektach związanych z zieloną turystyką. W ten sposób atrakcyjność turystyczna wpływa na zyski z ZLP. To połączenie zamyka kolejną pętlę samowzmacniającą
(W5 — zyski z lokalnych produktów sprzedanych turystom). Z kolei atrakcyjność turystyczna poprawia wizerunek regionu, co sprawia, że lokalna marka jest znacznie
bardziej rozpoznawalna i atrakcyjna. Te połączenia zamykają pętlę samowzmacniającą
W6 — przychody z lokalnych produktów dzięki zielonemu wizerunkowi.
Podsumowując, pętla równoważąca R2 działa krótkoterminowo, utrudniając wprowadzenie standardów środowiskowych, mających na celu poprawę jakości środowiska.
W długim okresie, pętle samowzmacniające W1 do W6 sprawiają, że korzyści, jakie daje
środowisko, są znacznie bardziej oczywiste dla lokalnej społeczności. Oznacza to,
że wprowadzanie standardów środowiskowych jest procesem wymagającym cierpliwości — koszty poniesione w krótkim okresie przynoszą długookresowe korzyści.
Model ten pomaga zrozumieć, że „środowisko albo gospodarka” jest fałszywą dychotomią, jeśli ujrzymy sytuację w wystarczająco długiej perspektywie czasowej.

2.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Podczas wypracowywania modelu koncepcyjnego, zrozumiano zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Potem stworzono instrumenty, umożliwiające pomiar postępów — wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wypracowany model był podstawą do identyfikacji
najważniejszych zmiennych (wyróżnionych kolorem na rysunku 2.11), na podstawie
których stworzono wskaźniki (tabela 2.3), które mogą zostać ulepszone na dalszych
etapach procesu zarządzania adaptacyjnego.
Wnioski
Koncepcje i metody systemowe, takie jak analiza modeli myślowych oraz diagramy
przyczynowe, posiadają znaczące możliwości wyjaśniania złożonych procesów, ale
przy początkowym zetknięciu się z nimi mogą onieśmielać. Nauka systemowa
angażuje oraz integruje różnorodne dyscypliny i doświadczenia, a opanowanie jej
zajmuje lata treningu i zastosowań. Jednakże z pomocą doświadczonych facylitatorów, tego typu metody mogą być stosowane w praktyce zarówno przez profesjonalistów, jak i laików. Celem jest wypracowanie regionalnych strategii i wskaźników
zrównoważonego rozwoju. Podczas tego procesu, wiele uwagi należy poświęcić
podstawom: specyficznemu językowi, analizie systemowej oraz zapewnić uczestnikom możliwości zastosowania przekazywanej wiedzy. Diagramy przyczynowe
powinny być wprowadzane stopniowo, zaczynając od pojedynczej pętli i budując
wokół niej cały diagram.
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Projekt opisany w studium przypadku 2.P1 stał się podstawą dłuższej współpracy
pomiędzy naukowcami a organizacjami pozarządowymi w regionie Dolnego Śląska.
Podejście systemowe zostało zastosowane w analizie możliwości stworzenia zielonych
lokalnych produktów, która stanowiła przedmiot kolejnego projektu.

Rysunek 2.11. Zmienne i powiązania przyczynowe w modelu zrównoważonego rozwoju Doliny
Baryczy (wyróżnione kolorem zostały zmienne kluczowe, które posłużyły jako podstawa opracowania wskaźników zrównoważonego rozwoju)
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Tabela 2.3. Kluczowe zmienne i opisujące je wskaźniki
Kluczowe zmienne

Wskaźniki

Jakość środowiska

Bioróżnorodność — liczba gatunków roślin i zwierząt
Jakość wody
Procent nadających się do wykorzystania siedlisk (obszarów
zielonych)

Gospodarstwa przyjazne
środowisku (GPŚ)

Stosunek ilości GPŚ do łącznej ilości wszystkich gospodarstw
Stosunek powierzchni GPŚ do łącznej powierzchni
wszystkich gospodarstw
Współczynnik konwersji gospodarstw rolnych na GPŚ

Przychody z programów
rolno-środowiskowych

Procent maksymalnego całkowitego dofinansowania,
możliwego do uzyskania przez rolnika
Procent minimalnego dochodu rocznego

Produkcja zielonego
lokalnego produktu (ZLP)

Przychody ze sprzedaży, jako procent całkowitej sprzedaży
danej firmy
Liczba zatrudnionych osób
Liczba przedsiębiorstw

Zyski z ZLP

Całkowita ilość pieniędzy zarobiona w regionie
Średnia dochodowość ZLP na jedną firmę

Zyski z upraw przyjaznych
środowisku

Całkowita ilość pieniędzy zarobiona w regionie
Rentowność upraw przyjaznych środowisku
(na gospodarstwo)

Zyski z zielonej turystyki (ZT)

Całkowite zyski z zielonej turystyki w regionie
Średnia dochodowość ZT na firmę

Organizacyjne wsparcie dla
gospodarstw przyjaznych
środowisku

Liczba godzin pracy nad projektami wspierającymi GPŚ
Wsparcie postrzegane przez rolników

Atrakcyjność marki ZLP

Świadomość i akceptacja marki

Poparcie dla ZLP

Liczba godzin pracy nad projektami z zakresu ZLP
Wsparcie w oczach producentów ZLP

Społeczne poparcie dla
standardów środowiskowych

Procent populacji wspierającej bardziej restrykcyjne
standardy środowiskowe

2.

Pytania
1. Jakie rozwiązania w Dolinie Baryczy niosłyby ze sobą korzyści zarówno dla środowiska, jak i lokalnej gospodarki? Dlaczego właśnie te?
2. Jakie inne czynniki mogą wpłynąć pozytywnie na poziom praktyk przyjaznych
środowisku? Jakie potencjalnie niepożądane skutki mogą ze sobą nieść?
3. Na podstawie studium przypadku Doliny Baryczy wyjaśnij, dlaczego dychotomia
„środowisko albo gospodarka” jest fałszywa.
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Studium przypadku 2.P2.
Wizja alternatywnego zarządzania doliną rzeki Cisy2
Cisa to jeden z największych dopływów Dunaju, płynący przez rozległą równinę
na wschodzie Węgier. Jej źródła znajdują się na południowych stokach Karpat, zaś ujście
— w Serbii. Z racji specyficznej topografii, wzdłuż jej biegu występują powodzie, które
należą do najbardziej dramatycznych w Europie. Po obfitych deszczach na zachodniej
Ukrainie i Rumunii poziom Cisy może podnieść się o ponad 12 metrów w ciągu 24
godzin (BME ViKöK, 2003; Sendzimir i in., 2004). Tego typu fale powodziowe zostawiają
po sobie toksyczne osady, niszcząc rzeczną faunę (zwłaszcza populacje ryb) oraz turystykę w regionie. Poważne powodzie mają miejsce przeciętnie co 10–12 lat (BME ViKöK,
2003). Jednakże w ciągu ostatniego stulecia znacznie przybrały na sile pod każdym
względem: poziomu, natężenia, częstotliwości, a co za tym idzie — wyrządzanych szkód
(Sendzimir i in., 2004). Przyczyną tej niepokojącej tendencji mogą być liczne zabiegi
hydrotechniczne, które w ciągu trzech stuleci w znaczny sposób przekształciły bieg
rzeki oraz krajobraz doliny (pogłębienie koryta, znaczące skrócenie biegu rzeki, obwałowanie brzegów itp.). Celem tych zabiegów było głównie przystosowanie krajobrazu
na potrzeby upraw, przede wszystkim zboża. Istniejąca infrastruktura przeciwpowodziowa okazuje się nieskuteczna w obliczu większych fal powodziowych.
Problemy wywołane stojącą w dolinie wodą, utraconą produktywnością oraz częstszymi i bardziej intensywnymi powodziami doprowadziły do zainicjowania w 1871 r.
szeroko zakrojonych prac melioracyjnych i hydrotechnicznych, znanych pod nazwą
Planu Vásárhelyi’ego (Molnar, 2005; Sendzimir i Flachner, 2007). Jego realizacja doprowadziła w ciągu stulecia do ochrony 97% powierzchni dorzecza przed ryzykiem
powodzi, przy pomocy ponad 4500 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Cisy i jej
dopływów. Zgodnie z Planem wzniesiono również obwałowania wokół 840 mniejszych
osad oraz 48 miast i dużych wsi (Siposs i Kis, 2002). Wykopano także ok. 40 000 km
kanałów, w celu obniżenia poziomu wód gruntowych, przyspieszenia procesu osuszania
pól pszenicy i wsparcia systemu irygacji (Szlávik i in., 2000). Różnice pomiędzy pierwotnym kształtem doliny, a krajobrazem po realizacji Planu Vásárhelyi’ego, można
zobaczyć na rysunku 2.12.
W międzyczasie zaszły jednak istotne zmiany (wycinka lasów na Ukrainie na dużą
skalę i postępujące zmiany klimatyczne), które spowodowały, że wały przeciwpowodziowe coraz częściej nie spełniały swojej funkcji. W ostatnich latach, wraz z podwyższaniem wałów, rosną jednocześnie obserwowane maksymalne stany wód, niwecząc
podejmowane działania. Rosnące zagrożenie powodziowe i związane z nim zniszczenia
ograniczają zarobki i możliwości rozwoju turystyki, wpływają na wzrost bezrobocia
i emigracji ludności z tych terenów. Oznacza to również wzrost poczucia niepewności
wśród społeczności lokalnej. Sposób gospodarowania zasobami wodnymi w dolinie
okazał się pułapką, uniemożliwiającą wypracowanie trwałych rozwiązań w tej stale
pogarszającej się sytuacji.
Większość działań podejmowanych w ramach gospodarki wodnej w regionie wciąż
odzwierciedla tradycyjny paradygmat „ochrona krajobrazu przed powodzią” oraz jest
„odgórnie” sterowanych z Budapesztu. Jednak w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci
ukształtowała się nieformalna sieć współpracy (shadow network; Olsson i in., 2006)
2
Więcej informacji na temat podali Sendzimir i in. (2007). Jako jedyne w naszej książce, to studium przypadku nie dotyczy Polski.
Zdecydowaliśmy się jednak je zaprezentować, ponieważ jest to unikalny w Europie Środkowo-Wschodniej przykład zastosowania
zarządzania adaptacyjnego do rozwiązania złożonego problemu, dotyczącego związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska.
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pomiędzy naukowcami, działaczami lokalnymi oraz przedstawicielami administracji
publicznej, zainteresowanymi zgłębieniem możliwych alternatyw gospodarowania
w dolinie. Jej uczestnicy zdołali zainicjować poważną debatę. Jej celem było zrozumienie, w jaki sposób zależności społeczno-ekologiczne wpływają na dotychczasowy
sposób zarządzania doliną. Lata dyskusji wśród węgierskiego społeczeństwa zaowocowały gotowością do rozważenia nowych podejść. Poniższy przykład opisuje zastosowanie modelowania koncepcyjnego w tej dyskusji.
Głównym celem przedstawionego modelu jest uwzględnienie różnorodnych
pomysłów na uniknięcie pułapki dotychczasowego gospodarowania. Określono bariery
i możliwości dawnego sposobu zarządzania doliną rzeczną. Postanowiono go zmienić
na zintegrowany z naturalnymi procesami przyrodniczymi. Szczególnie ważna była
odpowiedź na pytanie, jak prowadzić gospodarkę wodną, opartą na paradygmacie
„życie w harmonii z rzeką” (Smits i in., 2000). Innowacje zaproponowane przez nieformalną sieć współpracy stały się nową strategią, opartą na zintegrowanym zarządzaniu
zasobami wodnymi i całym obszarem.

2.

2.12a

2.12b

Rysunek 2.12. Artystyczna interpretacja różnorodnych wzorów mozaiki krajobrazowej w dolinie
Cisy przed (2.12a) i po (2.12b) realizacji planu Vásárhelyi’ego, mającego na celu regulację rzeki
(Siposs i Kiss, 2002)

Modelowanie czynników, które ułatwiają lub blokują transformację
Rozmowy prowadzone w ramach nieformalnej sieci współpracy spowodowały życzliwe
nastawienie mieszkańców dorzecza Cisy do zmian. Pomogły zidentyfikować główne
czynniki, umożliwiające wdrożenie alternatywnego paradygmatu zarządzania. Te
czynniki powinny zostać połączone w spójną, przejrzystą i przekonującą wizję zmiany
regionu. Barierę w zrozumieniu powodują różnice opinii, które też hamują inicjatywę.
Niepowodzenie w jednoczeniu interesariuszy wokół alternatywnego scenariusza jest
kluczowym wyzwaniem w transformacji regionu. Poniżej opiszemy, w jaki sposób
użyliśmy modelowania partycypacyjnego, wychodząc poza zwyczajową „listę
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czynników” i koncentrując się na sieci zależności leżącej u podłoża obserwowanych
problemów.
Wiele czynników, mających wpływ na transformację, może zostać zebranych
w czterech podstawowych grupach (ramki na rysunku 2.13). Przedstawiają one zbiory
interakcji, uporczywie wzmacniających kluczowe paradygmaty i związane z nimi
procesy. Stary paradygmat „ochrona krajobrazu przed rzeką” (związany z intensyfikacją
gospodarki rolnej), został zastąpiony przez nowy: „życie w harmonii z rzeką” (który
łączy się z produktywnością obszaru). Nowy paradygmat określa także w znacznym
stopniu dynamikę sytuacji w dorzeczu Cisy. Dlatego rozpoczniemy od opisu kluczowych powiązań, stymulujących interakcję wewnątrz wspomnianych powyżej grup oraz
pomiędzy nimi. Owe powiązania tworzą pętle wzmacniające dotychczasowy sposób
zarządzania opisywanym obszarem.
Dwa samowzmacniające sprzężenia zwrotne (W1a, W1b) napędzają obecną spiralę
wzrostu intensyfikacji rolnictwa. Wzrost zysków z hektara gospodarstw wielkoobszarowych
wzmacnia presję na intensyfikację. Ta zaś przynosi dalszy wzrost popytu na ziemię, wynikającego z chęci zwiększenia obszaru intensywnego użytkowania lub też inwestycji w technologię
rolniczą, umożliwiającą bardziej intensywne gospodarowanie (większy i bardziej wydajny
sprzęt, chemiczne środki ochrony roślin oraz nawozy). Owe inwestycje zwiększają zbiory
gospodarstw wielkoobszarowych, co z kolei przynosi większe zyski. Każdy z tych cykli
wzrostu może zostać złagodzony poprzez równoważące sprzężenie zwrotne (R1), łączące
inwestowanie zwiększonych zysków z wyższym poziomem zniszczenia zbiorów spowodowanym powodziami. Obniża to poziom zbiorów i, co za tym idzie, zyski. Jednakże potencjał
sprzężenia R1 do hamowania wzrostu intensywności rolnictwa jest neutralizowany pętlą samowzmacniającą (W2). Łączy ona wyższe zyski z obydwoma czynnikami (presja na intensyfikację, jak i możliwości lobbowania przez rolników gospodarujących intensywnie) zwiększającymi presję na tradycyjną ochronę przeciwpowodziową. Z kolei presja na ochronę przeciwpowodziową zwiększa inwestycje w środki tej ochrony, takie jak: wały przeciwpowodziowe oraz
kanały, które obniżają poziom zniszczenia zbiorów. Te same dwa czynniki działają również
dwiema alternatywnymi ścieżkami pętli samowzmacniającej (W3), która neutralizuje procesy
wspierające paradygmat „życie w harmonii z rzeką”. Ten zaś współzawodniczy z aktualnym
sposobem myślenia leżącym u podłoża intensyfikacji rolnictwa. Zarówno presja na intensyfikację, jak i możliwość lobbowania przez rolników gospodarujących intensywnie, ograniczają
presję na zrównoważone gospodarowanie doliną rzeczną (sustainable floodplain management), w dalszej części tekstu nazywane również ekstensywnym. Odnosi się ono tutaj do
zbioru alternatywnych strategii zarządzania oraz zagospodarowania doliny rzeki, wypracowanych przez nieformalną sieć współpracy. Strategie te zakładają nie tylko mniejsze zużycie
nawozów, pestycydów oraz energii, ale aktywnie eksplorują możliwości wykorzystania usług
ekosystemów (por. podrozdział 1.2). Przejawiać się to może w różnorodności praktyk rolniczych, w dopasowaniu użytkowania ziemi do ukształtowania terenu oraz integracji gospodarowania doliną z naturalnym cyklem podtopień wiosennych.
Niemożność wzmocnienia zrównoważonego gospodarowania doliną rzeczną
zmniejsza możliwości eksperymentalnych modyfikacji infrastruktury przeciwpowodziowej, w postaci obwałowań oddzielających rzekę od krajobrazu. Owe modyfikacje
umożliwiałyby inteligentne kierowanie wód powodziowych (zdolność sterowania przepływami wodnymi) na obszar całej doliny (kontrolowany przepływ wody pomiędzy
rzeką a krajobrazem). Nawet niewielkie fale powodziowe, kierowane na obszar doliny,
wyrządziłyby poważne szkody w monokulturowych uprawach zbóż nietolerujących
nadmiernej wilgoci w gospodarstwach wielkoobszarowych. To w konsekwencji
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doprowadziłoby do zmniejszenia zbiorów, zysków, a ostatecznie — wzrostu presji na
intensyfikację.
Czynniki wzmacniające intensyfikację rolnictwa mogą zostać ostatecznie zneutralizowane
(pętla równoważąca R3a) poprzez skumulowany wpływ na produktywność krajobrazu.
Intensyfikacja technologii rolniczej prowadzi do sprasowania gleby i utraty zawartości materii
organicznej, a ekspansja gospodarstw wielkoobszarowych obniża złożoność przestrzenną
mozaiki krajobrazowej. Skutki tego to obniżenie poziomu bioróżnorodności poprzez zniszczenie siedlisk oraz introdukcję gatunków inwazyjnych, które wypierają lokalne gatunki flory
i fauny. Spadek zawartości materii organicznej w glebie oraz poziomu zmienności topograficznej krajobrazu znacząco zmniejsza poziom wody zmagazynowanej w krajobrazie. W ten
sposób zwiększa również wrażliwość obszaru na przesuszenie, która wraz z pogarszającą się
jakością gleby może negatywnie wpłynąć w dłuższym czasie na zbiory (R3b), chyba że zostaną
zastosowane dodatkowe źródła wody (pompy) lub nawozy (pętla równoważąca R4).
Obecnie w dolinie Cisy sprzężenia zwrotne W4 i W5 wzmacniają zmiany w kierunku
intensyfikacji gospodarki rolnej. Możliwe jest jednak odwrócenie kierunku tych zmian.
Należy zwiększyć presję wywieraną przez nieformalną sieć współpracy na zrównoważone
gospodarowanie doliną rzeki. To doprowadziłaby (choćby w skali pilotażowej) do zwiększenia zdolności sterowania przepływami wodnymi pomiędzy rzeką a krajobrazem. Wtedy
zostałaby zwiększona produktywność krajobrazu, zaowocowałaby większymi zyskami
małych i średnich gospodarstw. Wynika to z faktu, że prowadzona przez nie ekstensywna
gospodarka jest w stanie przynosić korzyści z uprawy zróżnicowanych przyrodniczo,
niewielkich obszarów oraz korzystania ze zmiennej dostępności zasobów zarządzanej
w alternatywny sposób doliny. Konsolidacja prowadząca do powstawania większych
gospodarstw zakłóca złożoną mozaikę przyrodniczą. Natomiast intensywne praktyki rolne
mają przewagę tylko i wyłącznie w statycznym środowisku, w szczególności przy braku
regularnego zalewania wodami z rzeki. Zwiększona zyskowność ekstensywnej gospodarki, połączona z lepszą jakością gleby oraz większą bioróżnorodnością, wzmocni dobrostan społeczności zamieszkującej dolinę. Doprowadzi to do większego zaangażowania jej
członków i wzmocni alternatywny paradygmat. Te procesy mogą z kolei prowadzić do
dalszego zwiększenia produktywności krajobrazu (pętla W5) oraz zredukować oddziaływanie dwóch głównych czynników, stymulujących intensyfikację (W4). Bardziej uwodniony obszar dorzecza prowadzi do zmniejszenia obszaru intensywnych upraw.

2.

Wnioski
W ciągu ostatniej dekady nieformalna sieć współpracy zainicjowała i rozwinęła proces
eksplorujący alternatywne strategie gospodarowania doliną Cisy. Ten nieoficjalny dialog
zaowocował doświadczeniem i wiedzą, która uwiarygodniła alternatywny paradygmat
gospodarowania — „życie w harmonii z rzeką”. Doświadczenia z modelowaniem partycypacyjnym przyczyniły się do głębszego zrozumienia, jakie struktury przyczynowe leżą
u podłoża procesów. Blokują one, bądź wyzwalają, transformację obecnego modelu
gospodarowania doliną w model adaptacyjny.
Pytania
1. Jakie działania i dlaczego doprowadziłyby do bardziej zrównoważonego zarządzania
doliną Cisy?
2. W jaki sposób zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na szanse realizacji alternatywnego paradygmatu zarządzania doliną Cisy?
3. W jaki sposób podniesienie standardów środowiskowych w dolinie Cisy mogłoby
wpłynąć na tradycyjny i alternatywny paradygmat zarządzania tym obszarem?
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Rysunek 2.13. Procesy reprezentowane przez pętle przyczynowe, wspierające tradycyjny lub alternatywny paradygmat zarządzania doliną rzeki Cisy

Rozdział 3.
Elementy teorii zrównoważonego
rozwoju
3.1. Wprowadzenie
„Trwały rozwój” — jak można przetłumaczyć słynną koncepcję sustainable development
— robi błyskotliwą karierę. Wprawdzie w języku polskim posługujemy się terminem
„rozwój zrównoważony”, który nawet znalazł się w artykule 5 Konstytucji RP, ale nie
ulega wątpliwości, że nawiązuje on właśnie do sustainable development.
Trudno sobie wyobrazić dokument polityczny, albo międzynarodową konferencję naukową, bez obowiązkowego odniesienia do tego pojęcia. Jest ono spadkobiercą modnej w ciągu wcześniejszego ćwierćwiecza ochrony środowiska. Nowe
spojrzenie zaczęło częściej przyciągać uwagę opinii publicznej, odkąd ochrona
środowiska na konferencji Narodów Zjednoczonych, tzw. Szczycie Ziemi, w Rio de
Janeiro w 1992 r. została przekonywująco ukazana jako fragment większej całości,
w kontekście światowych przemian gospodarczych i społecznych (Folmer i in., 1996,
s. 11). Podejmując ważne uchwały i powołując do życia pewne ciała międzynarodowe, konferencja w Rio zinstytucjonalizowała pojęcie trwałego rozwoju.

3.

3.2. Próby operacjonalizacji
John Pezzey (1989) dokonał szczegółowego przeglądu definicji sustainable development, jakie w latach 1980. funkcjonowały w literaturze przedmiotu i w polityce.
Jakkolwiek nie istnieje powszechna zgodność, co do znaczenia tego terminu, większość
definicji nawiązuje do ujęcia z raportu Gro Harlem Brundtland (WCED, 1987): „zaspokajanie potrzeb dnia dzisiejszego w sposób, który nie ogranicza przyszłym pokoleniom
możliwości zaspokojenia ich potrzeb”. A zatem rozwój trwały nie tylko oznacza sprawiedliwość w krótkim okresie (zaspokajanie potrzeb bieżących), ale także o wiele głębszą
koncepcję sprawiedliwości międzypokoleniowej. Wynika stąd, że polityka powinna
rozwiązywać bieżące problemy w sposób, który zapewnia zarówno materialne, jak
i społeczne podstawy dalszego rozwoju.
Zakładając, że trwałość wymaga zachowania kapitału na odpowiednim poziomie,
powyższa koncepcja każe postawić dwa pytania. Po pierwsze, czy uszczerbek kapitału
przyrodniczego może być skompensowany przez akumulację kapitału innego rodzaju?
Po drugie — jeśli tak, to jak mierzyć, czy rekompensata jest wystarczająca, aby tę
trwałość zapewnić? Sposób, w jaki odpowiada się na te pytania, wyznacza ekonomiczne
ramy analizy trwałego rozwoju.
Istnieją w teorii ekonomii dwie całkowicie odmienne koncepcje zapewnienia
podstawy dla dalszego rozwoju określane, odpowiednio, jako silna lub słaba trwałość
(strong sustainability, weak sustainability). Pierwsza koncepcja wzywa do zachowania
zarówno zasobów naturalnych, jak i — dodatkowo — wszelkich pozostałych związanych z działalnością człowieka. Według drugiej konieczne jest tylko, aby całkowita suma
zasobów była zachowana. Innymi słowy wyczerpywanie kapitału przyrodniczego może
być zgodne z koncepcją słabej trwałości rozwoju tak długo, jak długo wyrównywane jest
akumulacją pozostałych zasobów: a więc kapitału ludzkiego (na który składają się
wiedza, technika, instytucje i normy zachowania) oraz wytworzonego przez człowieka
(narzędzia pracy i inne sprzęty).

3. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju

71

Wiele badań wskazuje, że poszczególne rodzaje zasobów nie są względem siebie
nieograniczenie substytucyjne. Oczywiście, w pewnych granicach ubytek jednego rodzaju
kapitału może być rekompensowany przyrostem drugiego. Na przykład niedostatki
kapitału ludzkiego lub wytworzonego przez człowieka mogą nie być dotkliwie odczuwane, jeśli towarzyszy im obfitość kapitału przyrodniczego. Jednak, jak zauważyliśmy
w rozdziale 1, do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa potrzebne są wszystkie trzy
składniki kapitału i nawet potoczna obserwacja wskazuje, że nie da się, na przykład, bez
końca zastępować kapitału przyrodniczego pozostałymi jego rodzajami.
Przypuśćmy, że chcemy zbudować dom (Daly, 1990). Potrzeba do tego wszystkich
trzech rodzajów kapitału: przyrodniczego (drewna jako budulca), wytworzonego przez
człowieka (siekiery i piły) oraz ludzkiego (wiedzy inżynierskiej). Oczywiście dysponując
lepszymi narzędziami można oszczędzić trochę drewna — na przykład precyzyjniej
przycinając deski. Również wiedza inżynierska pozwala na mniejsze zużycie budulca,
bo z obliczeń wyniknie, jaka grubość desek jest rzeczywiście niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji. Ale czy zastępowanie kapitału przyrodniczego
innymi jego rodzajami może odbywać się bez końca? Czy jakaś super-piła z laserowymi
zębami pozwoli na całkowitą eliminację budulca? Albo czy pozwoli na to komputerowa
optymalizacja konstrukcji?
Ograniczoność substytucji poszczególnych podstawowych rodzajów kapitału przemawia przeciwko koncepcji słabej trwałości. Pozostawienie następnemu pokoleniu niezmienionej sumy kapitału może pogorszyć szansę zaspokojenia potrzeb, jeśli w sumie tej zabrakło
któregoś z kluczowych składników. Teoria ekonomii jest w stanie rozwiązać ten problem,
ale tylko kosztem wywołania innego. Mianowicie, gdyby któryś ze składników kapitału miał
się okazać kluczowy dla zaspokojenia potrzeb, jego wartość powinna to odzwierciedlać.
Jeśli zaś został zastąpiony innym, „niepełnowartościowym” substytutem, to przecież suma
ich wartości spadnie, co przeczy wyjściowemu założeniu. Jednak patrząc na tę kwestię realistycznie trudno oczekiwać, że ktokolwiek będzie dysponować w pełni adekwatną wyceną
różnorodności biologicznej, naturalnego krajobrazu, czy choćby czystej wody. Przy tym
miałaby to być wycena według preferencji pokolenia przyszłego, a nie obecnego, które
podejmuje bieżące decyzje gospodarcze. Tak więc możliwość praktycznej operacjonalizacji
pojęcia słabej trwałości rozwoju jest wysoce dyskusyjna.
Jednak wysoce dyskusyjne jest też pojęcie mocnej trwałości. Przecież na kapitał
przyrodniczy składają się zasoby odnawialne, które można eksploatować w sposób
trwały, ale i zasoby wyczerpywalne. Te ostatnie, z definicji, nie mogą zostać przekazane
następnemu pokoleniu nieuszczuplone, chyba że pokolenie bieżące w ogóle zrezygnuje
z ich wykorzystania. Skoro zaś wizja współczesnego świata bez ropy naftowej i innych
surowców mineralnych jest nie do pomyślenia, nie do pomyślenia jest również zachowanie zasady mocnej trwałości w jej rygorystycznej formie. Powstała nieco łagodniejsza
wersja tej zasady dopuszczająca wykorzystanie zasobów wyczerpywalnych, byleby
w tempie odpowiadającym tempu tworzenia ich odnawialnych substytutów (Daly,
1990). Nawiązuje ona do tzw. reguły Johna Hartwicka (1977) w teorii wzrostu gospodarczego, postulującej inwestowanie rent z tytułu eksploatacji zasobów wyczerpywalnych.
Reguła Hartwicka nie precyzuje wszakże kierunku tych inwestycji; mogą one tworzyć
którykolwiek rodzaj kapitału. Przeciwnie zaś, jeśli renty te są konsumowane, a nie inwestowane, wzrost gospodarczy nie będzie trwały.
Postulat Hermana Daly’ego nie ma w istocie oczywistego uzasadnienia logicznego.
Zakłada substytucyjność dwóch składników kapitału przyrodniczego — zasobów wyczerpywalnych i odnawialnych — choć relacja, jaka pomiędzy nimi zachodzi, może być
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w rzeczywistości bardziej skomplikowana. Tym niemniej jest on dość chętnie uznawany,
ponieważ pozwala na złagodzenie mocnej zasady trwałości bez uciekania się do zasady
słabej, która zbyt łatwo „poświęca” kapitał przyrodniczy na rzecz innych jego rodzajów.
Niezależnie od wątpliwości towarzyszących próbom operacjonalizacji pojęcia
trwałego rozwoju, jest to kwestia poddająca się badaniu empirycznemu. Znacznie
bardziej kłopotliwy okazuje się problem racjonalnego uzasadnienia postulatu równych
szans, a więc samego fundamentu koncepcji trwałości.
Zasadę sprawiedliwego podziału bogactwa pomiędzy pokoleniami wywodzi się
zazwyczaj z kantowskiego imperatywu kategorycznego, zwłaszcza w ujęciu Johna
Rawlsa (1971). Osią takich rozważań jest idea hipotetycznej konwencji, w ramach której
dochodzi do spotkania przedstawicieli różnych pokoleń, którzy mają zdecydować
o podziale bogactwa pomiędzy nimi. Zasadnicze znaczenie ma przy tym fakt, że przedstawiciele nie powinni wiedzieć, do jakiego pokolenia należą, tzn. powinni działać „za
zasłoną niewiedzy” (behind the veil of ignorance).
Oczywiste jest, że nie sposób doprowadzić do tego, by ludzie działali tak, jakby
nie wiedzieli kim są; choć w pewnych okolicznościach możliwe jest negocjowanie
porozumienia „za zasłoną niewiedzy”. Przykładem może być przygotowanie
i zaaprobowanie konwencji o zapobieganiu zmianom klimatycznym, spowodowanym przez spalanie paliw kopalnych, zanim uczestniczące strony będą posiadały
całkowicie pewną wiedzę na temat tego, kto straci więcej a kto mniej, na skutek tych
zmian. (Konwencja taka faktycznie została przyjęta przez społeczność międzynarodową w 1992 r.) Regułą jest jednak, że strony są świadome swych pozycji i własnych
interesów, toteż jest mało prawdopodobne, by instrumenty trwałego rozwoju, takie
jak np. opodatkowanie źródeł energii lub dotowanie czystych technologii, były
wprowadzone na skalę rzeczywiście uzasadnioną ekonomicznie. Albowiem przyszłe
pokolenia — które nie są reprezentowane — nie mogą zabiegać o swoje interesy tak
skutecznie, jak czynią to osoby obecnie żyjące.
W oryginalnym sformułowaniu Rawlsa porozumiewanie się „za zasłoną
niewiedzy” oznaczało bezstronność w sensie oderwania się od specyficznych cech
poszczególnych podmiotów, takich jak zdolności, siła, płeć, wiek, stan zdrowia,
zamożność itp. Sprawiedliwość miała oznaczać ogólnie taki rodzaj ładu, w którym
nikogo a priori nie faworyzuje się, zaś ewentualne nierówności są uprawnione
jedynie o tyle, o ile działają korzystnie dla wszystkich. Pewne nierówności mogą się
bowiem okazać korzystne nawet dla tych którzy mają się relatywnie gorzej. Będzie
tak wtedy, gdy dzięki tym, którzy się mają relatywnie lepiej podniesie się średni
poziom bogactwa, poprawiając położenie nawet najbiedniejszym, w stosunku do
wariantu egalitarnego.
W kontekście międzypokoleniowym koncepcję Rawlsa wykorzystał po raz pierwszy
Talbot Page (1977). W jego ujęciu bezstronność polega na nie faworyzowaniu jakiegokolwiek pokolenia. Jedyny podział bogactwa, który może być zaakceptowany przez
każdego, niezależnie od tego, do jakiego pokolenia należy, jest to podział dający
każdemu równe szanse: żadne pokolenie nie żyje wówczas kosztem innego.
Można formalnie dowieść (Buchholz, 1997), że sprawiedliwy podział bogactwa
(majątku) pomiędzy pokoleniami zostanie osiągnięty, jeśli decyzje o podziale zapadną
„za zasłoną niewiedzy”. To twierdzenie nie gwarantuje jednak wcale, że możliwe jest
w praktyce zapewnienie bezstronności działania zaangażowanych stron. Chociaż
wiemy zatem, że istnieje teoretyczne rozwiązanie problemu sprawiedliwości między
pokoleniami, być może nigdy nie będziemy w stanie wprowadzić go w życie.
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Warto na marginesie odnotować, że David Pearce (1987) poszedł znacznie dalej w interpretacji zasady Rawlsa, rozciągając ją na sprawiedliwość międzygatunkową. Tutaj konstruowanie światowego ładu „za zasłoną niewiedzy” polegałoby na zapewnieniu równych szans
każdemu gatunkowi. Pomysł Pearce’a należy traktować jedynie jako ćwiczenie intelektualne, ponieważ urzeczywistnienie odpowiedniej konwencji jest oczywiście niemożliwe.
Podejście Rawlsa było na rozmaite sposoby stosowane przez ekonomistów, ale samo
w sobie nie należy do teorii ekonomii. Teoria ta posługuje się bowiem pojęciem użyteczności jako miary zaspokojenia ludzkich potrzeb, zaś w porównaniach międzyokresowych stosuje pojęcie dyskonta. Każdą wartość, która miałaby się zrealizować w przyszłości, łącznie z użytecznością, z punktu widzenia bieżącego okresu należy zdyskontować, czyli pomniejszyć o czynnik związany z odległością w czasie. Przy tym wielkość
tego czynnika zależy od preferencji, jaką dany człowiek przywiązuje do teraźniejszości
i wyraża się stopą dyskontową. Zrozumiały sprzeciw wewnętrzny, jaki wiele osób
odczuwa wobec dyskontowania przyszłych zdarzeń nie przekreśla jednak faktu, że
obecność dyskonta w ludzkim postępowaniu potwierdza się empirycznie, zaś próby
jego ignorowania prowadzą do logicznych nonsensów i arbitralności w polityce gospodarczej (Żylicz, 1989, s. 81–87).
Tak więc kryterium wyboru ścieżki rozwoju oparte na konwencjonalnej analizie
ekonomicznej należałoby wyprowadzić z postulatu maksymalizacji sumy zdyskontowanych użyteczności będących udziałem kolejnych pokoleń:
,
gdzie ut wyraża użyteczność zapewnioną pokoleniu t, zaś δ jest stopą dyskonta.
Łatwo jednak sprawdzić, że tak obliczone optimum nie może spełniać postulatu
trwałości; jakakolwiek stała i dodatnia stopa dyskonta sprawia, że dobrobyt przyszłych
pokoleń „opłaca się” poświęcić na rzecz dobrobytu pokoleń wcześniejszych. Rezultat
ten jest dość oczywisty i nie trzeba wyrafinowanych metod matematycznych, by go
przewidzieć. Preferując teraźniejszość względem przyszłości, konwencjonalna analiza
ekonomiczna z zasady przekreśla istotę trwałego rozwoju.

3.3. Sformalizowane podejścia do sprawiedliwości
międzypokoleniowej
Natomiast interesująca idea została sformułowana przez Grazielę Chichilnisky
i znana jest obecnie jako Chichilnisky criterion. Kryterium to posługuje się kombinacją
sumy zdyskontowanych użyteczności oraz granicy, do której zmierza (niezdyskontowana) użyteczność przyszłych pokoleń:
,
dla pewnej α [0,1]; przy tym, jak wyżej, ut wyraża użyteczność zapewnioną pokoleniu
t, zaś δ jest stopą dyskonta.
Jeżeli decydującą wagę w tej kombinacji przypisuje się pierwszemu składnikowi
(parametr α bliski 1), wynik będzie zbliżony do optimum konwencjonalnego, a więc
ścieżka rozwoju nie będzie trwała. Jeżeli tymczasem decydującą wagę przypisze się
składnikowi drugiemu (parametr αbliski 0), na wynik będzie wpływał tylko dobrobyt
pokoleń z odległej przyszłości, teraźniejszość zaś nie będzie miała znaczenia.
Kwintesencja tego podejścia zawarta jest w twierdzeniu (Chichilnisky, 1996), iż
każdą ścieżkę rozwoju, spełniającą jakąkolwiek rozsądną definicję trwałości, da się
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wyprowadzić z powyższego kryterium po zastosowaniu pewnych wag α i 1–α, ale
stopa dyskonta δ nie może być stała: wraz z upływem czasu musi się zbliżać do
zera. Tak więc w ramach analizy ekonomicznej sprawiedliwość międzypokoleniowa może być wprawdzie wyprowadzona, ale tylko jako bardzo szczególny
przypadek optymalizacji gospodarowania, po przyjęciu pewnych niezbyt oczywistych założeń.
Na gruncie teorii Rawlsa, sprawiedliwość międzypokoleniowa da się osiągnąć
jako wynik pewnego porozumienia, które nie ma jakichkolwiek szans praktycznego urzeczywistnienia. Na gruncie ekonomii — postulatu równych szans dla
wszystkich pokoleń nie da się uzasadnić inaczej, jak tylko przyjmując dość arbitralne założenia. Kto miałby bowiem decydować o wartości wagi α? Kto miałby
wyznaczyć tempo obniżki stopy δ? Ekonomia stara się być nauką empiryczną
i swoje stwierdzenia weryfikuje za pomocą badań opartych na obserwacji rzeczywistości. Można sobie ewentualnie wyobrazić test pozwalający na oszacowanie
parametru α jako wyrazu preferencji dla konwencjonalnego rachunku opartego na
dyskoncie, w przeciwieństwie do preferencji dla dalekiej przyszłości sprzecznej
z zasadą dyskonta. Ale szacowanie przyszłych stóp δ musi pozostać czystą spekulacją; nie istnieją bowiem jeszcze na świecie podmioty, których preferencje miałyby
być nimi wyrażane.
Dyscypliny naukowe, od których powszechnie oczekuje się dostarczania odpowiedzi na wiele trudnych pytań, okazują się bezradne wobec problemu sprawiedliwości
międzypokoleniowej, będącej podstawą koncepcji trwałego rozwoju. Zarówno w ujęciu
Rawlsa, jak i w teorii ekonomii, analiza sprawiedliwości międzypokoleniowej jest kłopotliwa i dla wielu osób wysoce nieprzekonywująca. A jednak część tych osób akceptuje
postulat trwałego rozwoju jako oczywisty sam przez się.
Dlaczego wiele osób popiera — przynajmniej werbalnie — postulat sprawiedliwości
międzypokoleniowej, mimo iż rozciąga się on na tak odległą przyszłość, że trudno go
uzasadnić naturalną troską o własne potomstwo? Najwyraźniej postulat ten jest zgodny
z wewnętrznymi przekonaniami, jakie ludzie kultywują niezależnie od tego, czy można
dla nich znaleźć naukowe lub polityczne oparcie. Dla wielu źródłem przekonania
o potrzebie sprawiedliwości międzypokoleniowej jest wiara religijna (Żylicz, 2001).

3.

3.4. Wskaźniki trwałego rozwoju
Dla ekonomistów istotna jest tymczasem możliwość statystycznego potwierdzenia trwałości rozwoju. Na uwagę zasługuje w szczególności koncepcja „zazielenionego” produktu
krajowego, który kontrastuje z alternatywnymi wskaźnikami, opartymi na wskaźnikach
nieekonomicznych. Nawet jeśli te drugie dobrze oddają pewne szczegółowe kwestie, to
przecież pierwsza odzwierciedla ideę funkcji dobrobytu społecznego, której celem jest
ujęcie ogólnego położenia społeczeństwa. Łatwo wprawdzie wyśmiać pomysł pojedynczego wskaźnika, odnosząc go do takich problemów jak „bezpieczeństwo lotu” lub
„zdrowie pacjenta”; oczywiście nie mogą one być w sensowny sposób scharakteryzowane przez jedną liczbę. W istocie, im bardziej złożony jest przedmiot badania, tym
więcej wskaźników potrzebnych jest, by scharakteryzować jego położenie. Tym niemniej
często nurtują nas proste pytania, np. „czy gospodarka rozwija się w sposób trwały?”, na
które chciałoby się odpowiedzieć po prostu „tak” lub „nie”.
Ekonomiści posługują się pojęciem użyteczności w celu uchwycenia istoty „zaspokojenia ludzkich potrzeb” wzmiankowanych w klasycznej definicji trwałego rozwoju.
Pojęcie takie wykracza poza to, co jest zawarte w analizach statystycznych, opartych na
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produkcie krajowym brutto (PKB). Sprawozdawczość związana z PKB zakłada bowiem,
że dobrobyt ogranicza się do spożycia dóbr i usług dostępnych za pośrednictwem
rynku. A przecież nie wszystko, co określa dobrobyt może być zakupione na rynku. Po
pierwsze, wiele usług dostarczanych jest bezpośrednio przez gospodarstwa domowe
swoim członkom. Po drugie, pewne dobra lub usługi czerpane są bezpośrednio ze
środowiska przyrodniczego. Po trzecie, na dobrobyt mają również wpływ takie czynniki
psychologiczne, jak np. subiektywne odczucie sprawiedliwości, spójność społeczna,
poczucie sensu istnienia itd. W przeciwieństwie do wartości rynkowej spożywanych
dóbr i usług, użyteczność może odzwierciedlać powyższe uwarunkowania. Obejmuje
ona również zjawiska, które nie poddają się wycenie rynkowej.
Z przytoczonej argumentacji nie można jednak wyciągać pochopnego wniosku, że
PKB należy czym prędzej zastąpić alternatywnymi wskaźnikami. Istotną zaletą PKB jest
jego niezależność od arbitralnych wycen. Wielkości fizyczne są zawarte w statystyce,
a ceny są ustalane przez rynek. Nie daje to możliwości arbitralnego manipulowania
przez badaczy. W przeciwieństwie do tego, wiele innych wskaźników dobrobytu ma
charakter arbitralny, nawet jeśli niektórzy badacze są tego nieświadomi. Na przykład
typowy wskaźnik dobrobytu oderwany od PKB jest kombinacją wskaźnika podobnego
do PKB (jak, powiedzmy, spożycie pewnych dóbr i usług) oraz szeregu innych wskaźników odzwierciedlających dobrobyt społeczny (jak, powiedzmy, dostępność pewnych
usług medycznych, oczekiwana długość życia, ilość zieleni przypadająca na mieszkańca
itp.) (Moldan i Billharz, 1997; a w Polsce: Borys, 1999). O ile wszystkie te wskaźniki są
rzeczywiście ważnymi składnikami dobrobytu, o tyle uzyskane liczby zależą od repertuaru uwzględnionych składników i od wyboru jednostek. Jakikolwiek wybór jednostek
implikuje wagi, jakie badacz przypisuje (być może nieświadomie) do danych
składników.
Oczywiście istnieją procedury, których celem jest uwolnienie takich złożonych
wskaźników od arbitralności, ale nie mają one żadnych podstaw naukowych. Każda
opinia ekspercka i metoda grupowania statystycznego albo standaryzacji uwalnia
badacza od poczucia winy świadomej manipulacji, ale bynajmniej nie „obiektywizują”
one jego działania (Kobus, 2002).
Trwałość rozwoju wiąże się z jego zrównoważeniem. Wymaga to oczywiście sprecyzowania, co z czym miałoby być równoważone. Mówi się, że równoważyć należy cele
gospodarcze ze społecznymi w ramach ograniczeń przyrodniczych. Jest to rozsądne
ujęcie, choć — jak wszystko — nie pozbawione arbitralności. Przede wszystkim, na
podkreślenie zasługuje priorytetowa rola przyznana przyrodzie. Ograniczenia przyrodnicze mają być po prostu zachowane; nie jest możliwe częściowe zużycie kapitału przyrodniczego w zamian za lepszą realizację jakichś celów gospodarczych lub społecznych.
Stąd koncepcja ta bliska jest silnej trwałości, albo wręcz ekorozwojowi. (Nie przypadkiem ważny krajowy Institute for Sustainable Development posługuje się polską nazwą
„Instytut na rzecz Ekorozwoju”.) Samo zaś równoważenie wymaga oceny, czy perspektywa korzyści gospodarczych uzasadnia poniesienie jakichś strat społecznych lub vice
versa. Próba kwantyfikacji takiej oceny wymagałaby nadania konkretnych wag składnikom takiego rachunku, a to zwraca nas z powrotem ku ekonomii.
Popularna jest w świecie koncepcja „śladu ekologicznego” (ecological footprint).
Wiele osób kojarzy ją z trwałym rozwojem, choć samo liczenie wskaźników ma się nijak
do trwałości (Wackernagel i Rees, 1996). „Ślad ekologiczny” przypisuje każdemu dobru
i każdej usłudze powierzchnię terenu, który był potrzebny do jego wyprodukowania.
Tak więc osoba zjadająca rocznie 100 kg kartofli jest pośrednim użytkownikiem terenu,
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z którego te kartofle pochodzą. Dodatkowo, zużycie bielizny bawełnianej także wymaga
„zajęcia” jakiegoś terenu. Podobnie — wybudowanie domu, odpoczynek nad jeziorem
itd. Z kolei spalenie węgla w celu ogrzania się lub podróży pociągiem ciągniętym przez
lokomotywę przekłada się na hektary, obliczając powierzchnię lasu potrzebnego dla
pochłonięcia dwutlenku węgla, który w wyniku tego spalenia dostał się do atmosfery.
Metodologia wydaje się przekonywująca, dopóki poprzestaje się na produkcji w ramach
jednej gospodarki. Natomiast współczesny człowiek zużywa wiele dóbr i usług
z importu. Niestety nie istnieją dostępne dane statystyczne, które pozwalałyby importowane wyroby precyzyjnie skojarzyć z miejscem ich powstawania, a więc i z określonymi
hektarami. Aby przełamać tę trudność, przyjmuje się uśrednione wskaźniki, które jednak
podważają rzetelność rachunków (Stachowiak, 2001).
Kłopoty z obliczaniem „śladu ekologicznego” są jednak drugorzędne w porównaniu
z jego znaczeniem praktycznym. Wykonane szacunki zawsze pokazują, iż przeciętny
„ślad ekologiczny” obywatela bogatego kraju jest większy niż „ślad ekologiczny” kogoś
z kraju ubogiego. Albo że „ślad ekologiczny” mieszkańców miast jest większy niż zajmowany przez nich teren, a mieszkańców wsi — na odwrót. Nie są to frapujące konstatacje,
ponieważ od kilku tysięcy lat wiadomo, że ludzie się specjalizują i jedni produkują to,
co wymaga większego nakładu jakiegoś zasobu i sprzedają drugim, którzy wykorzystują
dla swojej produkcji głównie inne zasoby. Nie jest również odkrywcza inna generalna
wskazówka motywowana badaniami „śladu ekologicznego”: żyjąc skromniej wywiera
się mniejszą presję na środowisko. Natomiast badania te nie są w stanie dostarczyć praktycznych wskazówek dotyczących właściwego opodatkowania lub innych regulacji
gospodarczych.
Podobnie mała jest praktyczna rola innych wskaźników kojarzonych z trwałym
rozwojem, jak np. wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI).
W zamierzeniu miał on zastąpić PKB, sięgając po takie wskaźniki, jak przeciętne trwanie
życia, analfabetyzm, ilość dentystów przypadających na 10 000 mieszkańców, które
abstrahują od transakcji dokonywanych na rynku (UNDP, 2008). W istocie jednak jest on
całkowicie arbitralny, a jego wysokością można dowolnie manipulować dodając bądź
odejmując poszczególne składniki, zmieniając im jednostki albo przydzielając wagi.
Nawet jeśli w trakcie tych procedur badacz sięgnie po jakieś „zobiektywizowane”
kryteria, to i tak ich wynik będzie pośrednio nadawał relatywne wagi poszczególnym
składnikom, które bynajmniej nie muszą odzwierciedlać ludzkich preferencji (jak
w ekonomii) albo szans na utrzymanie trwałości (jak w nauce o trwałym rozwoju).
Jeszcze inne podejście oparte jest na pojęciu krytycznego kapitału przyrodniczego
(Ekins i in., 2003). Tutaj zakłada się, że istnieją granice substytucji pomiędzy różnymi
składnikami dobrobytu: brak jednego zasobu nie może być zrekompensowany dostępnością innego. Zasadniczym powodem studiowania krytycznego kapitału przyrodniczego jest identyfikacja pewnych minimalnych albo bezpiecznych poziomów dostępności zasobów naturalnych istotnych dla zachowania trwałości gospodarowania. Jest to
obiecujący kierunek badań, ale upłynie jeszcze dużo czasu, zanim zostanie uzgodniony
powszechnie akceptowany zbiór wskaźników (Ekins, 2003).
Jedynymi wskaźnikami dobrobytu, które mogą się obronić jako spójne z teorią
ekonomii są te, które bazują na PKB, jak wspomniany „zazieleniony” PKB. Mianem
takim opatruje się wariant PKB, w którym wprowadzono poprawki na rzecz czynników
środowiskowych nieujętych w standardowym PKB. Zanim przyjrzymy się mu bardziej
szczegółowo w podrozdziale 3.6, musimy odwołać się do ekonomicznej koncepcji
dobrobytu społecznego, na której jest oparty.
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3.5. Ekonomiczna koncepcja dobrobytu
W teorii ekonomii, dobrobyt pojedynczego konsumenta i jest reprezentowany za
pomocą funkcji użyteczności ui(xi,G), gdzie xi oznacza indywidualne spożycie tzw. dóbr
prywatnych (tj. takich, które są nabywane, być może w różnych ilościach, przez każdego
z konsumentów), zaś G — spożycie tzw. dóbr publicznych (z definicji identyczne dla
wszystkich konsumentów). Od połowy XX wieku w teorii ekonomii używa się funkcji
dobrobytu społecznego Bergsona–Samuelsona W (x1,...,xk,G), gdzie konsumenci są
ponumerowani od 1 do k. Nie nakłada się na funkcję W żadnych warunków oprócz
tego, iż jeśli wszyscy konsumenci preferują jakiś wariant, to również W musi wskazywać
na ten wariant jako preferowany. Zasada powyższa może być sformalizowana w następujący sposób. Jeśli dla każdego i =1,...,k ui(x’i,G’)  ui(xi,G), to również W (x’1,...,x’k,G’)
 W (x1,...,xk,G). Ta ogólna definicja funkcji Bergsona–Samuelsona nie pozwala przewidzieć, jaki wpływ na dobrobyt ogólny będzie miała zmiana poprawiająca dobrobyt
jednym konsumentom, zaś drugim — pogarszająca. Należałoby dokonać dodatkowych
założeń, aby wyciągać dalsze wnioski.
Teoria ekonomii specyfikuje wiele szczególnych postaci funkcji dobrobytu społecznego. Zwłaszcza trzy spośród nich często występują w badaniach (por. dowolny zaawansowany podręcznik mikroekonomii, np. Mas-Colell i in., 1995, s. 825–828).
1. Funkcja Benthama (utylitariańska):
W (x1,...,xk,G) = α1u1(x1,G)+...+αkuk(xk,G), gdzie α1,...,αk  0
2. Funkcja Rawlsa:
W (x1,...,xk,G) = mini{u1(x1,G),...,uk(xk,G)}
3. Funkcja Nietzsche’go:
W (x1,...,xk,G) = maxi{u1(x1,G),...,uk(xk,G)}
Funkcje te różnią się pod względem założenia, jak dobrobyt społeczny zależy od
dobrobytu poszczególnych konsumentów.
Funkcja Benthama zakłada, że dobrobyt społeczny wzrasta, w sytuacji gdy konsument
j odnotował spadek użyteczności, jeśli tylko konsument h odnotował wyższy wzrost
użyteczności (uwzględniając stosunek αj/αh). Przyjąwszy funkcję Benthama z identycznymi współczynnikami α (α1=...= αk), co odpowiada założeniu, że żaden konsument nie
jest uprzywilejowany względem innego, można stwierdzić, że dobrobyt społeczny zostanie
zmaksymalizowany wtedy, gdy zasoby będą przydzielone konsumentom, którzy najbardziej je cenią. W przeciwieństwie do tego, funkcja Rawlsa zakłada, że dobrobyt społeczny
jest równoznaczny z dobrobytem konsumenta, który się ma najgorzej. Według Rawlsa
zmiana dobrobytu wśród konsumentów, którzy mają się stosunkowo lepiej, nie ma
wpływu na dobrobyt społeczny. Poprawa dokonuje się dopiero wówczas, gdy podnosi się
dobrobyt najbardziej upośledzonego. Wreszcie funkcja Nietzsche’go (nawiązująca do
anty-egalitarnych przekonań niemieckiego filozofa) zakłada, że dobrobyt społeczny jest
równoznaczny z dobrobytem konsumenta, który ma się najlepiej. Gdyby kierować się
funkcją Nietzsche’go, to zasoby powinny być tak alokowane, aby poprawić położenie
tych, którzy mają się najlepiej, choćby kosztem tych, którzy się mają gorzej.
Przytoczone przykłady funkcji dobrobytu społecznego ukazują, jak elastyczna może
być teoria ekonomii w badaniu zmian społecznych i gospodarczych. Jest w stanie dostarczyć narzędzi analitycznych niezależnie od przekonań politycznych badacza. Funkcje
dobrobytu społecznego Bergsona–Samuelsona mogą odzwierciedlać dowolny system
alokacji zasobów — zarówno czysto egalitarny, jak i całkiem do niego przeciwny.
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W oparciu o to teoria ekonomii może dostosować się do dowolnej relacji pomiędzy
środowiskiem przyrodniczym a dobrobytem społecznym. Badać można, jak środowisko
przyrodnicze wpływa na satysfakcję czerpaną ze spożywania dóbr prywatnych (xi) oraz
dóbr publicznych (G). W szczególności teoria ekonomii nie zajmuje a priori żadnego
stanowiska w kwestii „prywatyzacji” lub „uspołecznienia” usług czerpanych z zasobów
naturalnych. Na przykład, popyt na czystą wodę może być zaspokojony albo dzięki
poprawie jakości naturalnych zbiorników wodnych (tj. przez podaż dobra publicznego),
albo dzięki rozwojowi rynku na pitną wodę butelkowaną (tj. przed podaż dobra prywatnego). Pierwsza metoda pozwala dosięgnąć wszystkich konsumentów ponieważ, z definicji, każdy ma dostęp do dobra publicznego. Druga natomiast pozwala zaspokoić
potrzeby przede wszystkim tych, którzy najbardziej cenią czystą wodę, ponieważ popyt
jest zaspokojony w drodze indywidualnego nabywania; a przeto nie wszyscy konsumenci muszą nabyć taką samą jej ilość.
Funkcję W upraszcza się czasem tak, by nie była wrażliwa na konsumpcję poszczególnych osób (x1,..., xk), tylko ich sumę x1+...+ xk i jakiś parametr rozkładu. Często w roli
parametru rozkładu przyjmuje się współczynnik Giniego koncentracji dochodów. PKB
może być traktowany jako najprostszy wariant wskaźnika dobrobytu bez uwzględnienia
rozkładu.
Najbardziej kontrowersyjne zagadnienia związane są z badaniem wpływu środowiska przyrodniczego na dobrobyt w przyszłości. Pewne decyzje są podejmowane na
podstawie aktualnych preferencji, mimo iż będą oddziaływać na przyszłe pokolenia,
których preferencje nie są znane. Na przykład decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym — w szczególności te, które determinują proporcje pomiędzy terenem zabudowanym i pozostawionym dzikiej przyrodzie — są podejmowane bez wiedzy o tym,
czy są zgodne z preferencjami przyszłych pokoleń (por. rozdział 10).
Ekonomiści spierają się o to, czy środowisko jest tak zwanym dobrem luksusowym,
czyli dobrem, na które popyt rośnie szybciej niż dochody konsumentów. Istnieją pewne
dowody, że może tak w istocie być. Tym niemniej w pełni satysfakcjonująca i uniwersalna odpowiedź nigdy nie zostanie udzielona, ponieważ nigdy nie będziemy umieli
przewidzieć preferencji przyszłych pokoleń.

3.

3.6. „Zazielenienie” konwencjonalnego PKB
Powracamy obecnie do koncepcji PKB. Zgodnie z najprostszą definicją jest to wartość
wszystkich nowowytworzonych dóbr i usług. Koncepcja taka była przez ekonomistów
kontemplowana przez wiele pokoleń, ale sformalizowana została dopiero w latach
1930. Powstała w celu kwantyfikacji globalnego popytu w gospodarce, aby lepiej dało
się kontrolować cykl koniunkturalny. Sprawdziła się w tej roli tak dobrze, że zarówno
ekonomiści, jak i zwykli obywatele zaczęli ją traktować jako ogólny wskaźnik działalności gospodarczej i dobrobytu, pomimo że stworzono ją przecież w innym celu.
Nadużywanie PKB i udawanie, że jest wskaźnikiem również tego, czego zmierzyć
nie może, wywołało krytykę także z punktu widzenia ochrony środowiska. Krytycy
powtarzają, że „PKB liczy to, co się nie liczy, a nie liczy tego, co się liczy” sugerując, że
nie jest on właściwą miarą dobrobytu. Faktycznie, PKB nie zależy od stanu środowiska.
Stan ten może się poprawiać albo pogarszać bez żadnego wpływu na PKB. Co gorsza,
produkcja pewnych dóbr — np. okien dźwiękoszczelnych — może rosnąć powodując
wzrost PKB, podczas gdy dobrobyt — na skutek wzmożonego hałasu na zewnątrz —
ulega pogorszeniu. Podobny efekt może być zaobserwowany, gdy PKB rośnie w następstwie wzrostu produkcji pestycydów stosowanych w celu przeciwdziałania osłabionej

3. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju

79

odporności ekosystemów. Analogicznie, wyciek ropy naftowej z tankowca może
wpłynąć na wzrost PKB w następstwie podjęcia akcji ratunkowej.
Ważna jest również różnica między produktem brutto i netto. Teoretycznie rozróżnienie
jest łatwe. Produkt brutto obejmuje wszystkie nowowytworzone dobra łącznie
z tymi, które mają zastąpić umorzony lub zlikwidowany kapitał. Ale eliminacja kapitału
powoduje zubożenie społeczeństwa. Tak więc wyeliminowany kapitał powinien zostać
odjęty od nowowytworzonych dóbr inwestycyjnych. Otrzymany wynik nazywamy
produktem krajowym netto (PKN). A zatem PKN obejmuje tylko te dobra inwestycyjne,
które nie służą po prostu zastąpieniu zużytego kapitału, ale go powiększają. Wprawdzie
PKN wydaje się znacznie lepszym wskaźnikiem materialnego dobrobytu, ale to PKB jest
powszechniej w tej roli wykorzystywany, ponieważ ekonomiści nie mają zaufania do statystyk amortyzacji. Każdy, kto zna się na rachunkowości wie, jak arbitralne potrafią być zasady
odpisów amortyzacyjnych; nie muszą one odzwierciedlać faktycznej deprecjacji kapitału.
Opinia publiczna domaga się jakiegoś liczbowego wskaźnika działalności gospodarczej
i PKB doczekał się powszechnej akceptacji w tej roli. W związku z tym wielu zwolenników
ochrony środowiska podejmuje starania, aby go „zazielenić”. Zrodziły się pomysły, aby
wykluczyć z PKB tak zwane dobra ochronne, które w istocie nie tyle poprawiają dobrobyt,
co raczej zapobiegają jego ubytkowi, spowodowanemu zniszczeniem środowiska. Na
przykład, produkcja związana ze zwalczaniem rozlewów ropy naftowej powinna być wykluczona z PKB. Nie jest to jednak satysfakcjonujące rozwiązanie, ponieważ zakwalifikowanie
produktów do dwóch rozłącznych kategorii, takich które poprawiają dobrobyt społeczny
i takich, które tylko zapobiegają jego spadkowi — musi być arbitralne. Musiałaby się pojawić
kategoria produktów wątpliwych — jak np. komputery, które mogą zarówno poprawiać
dobrobyt, jak i chronić przed jego utratą. Dlatego też wszelkie korekty oparte na zdrowym
rozsądku muszą być traktowane ostrożnie (Dasgupta i Mäler, 2001).
Dopiero w ostatnich dwóch dekadach XX wieku ekonomiści wypracowali spójną
koncepcję tego, jak uzupełnić PKB (i PKN), aby systemowo uwzględnić w nim ochronę
środowiska. Koncepcja ta opiera się na aproksymacji hipotetycznej Benthama funkcji
dobrobytu W za pomocą przybliżenia liniowego. Wyjściowa funkcja W nie musi liniowo
zależeć od spożycia dóbr prywatnych lub publicznych, co utrudniałoby jej operacjonalizację nawet wówczas, gdyby znany był definiujący ją wzór. W istocie ów wzór nie jest
znany, co czyni sytuację nawet jeszcze trudniejszą. Tym niemniej przy spełnieniu
pewnych założeń matematycznych (które nie będą tutaj omawiane), owa nieznana
funkcja może być przybliżona za pomocą funkcji liniowej, skonstruowanej jako suma
iloczynów ilości oraz cen równowagi (Aronsson, 2000):
Produkt krajowy = p1q1+...+pnqn,
gdzie p1,..., pn oznaczają ceny n dóbr i usług wyprodukowanych w gospodarce, zaś
q1,..., qn — ich ilości.
A zatem odpowiednio zdefiniowany PKN może być interpretowany jako liniowe
przybliżenie nieznanej funkcji dobrobytu. Problem sprowadza się zatem do tego, jakie
produkty uwzględnić i jakie przypisać im ceny. Można dodatkowo wykazać, że
w przypadku wielu dóbr wystarczą ich ceny rynkowe (oczyszczone z subwencji
i podatków). Tylko w odniesieniu do dóbr nierynkowych — łącznie z ochroną środowiska — należy poszukiwać alternatywnych sposobów wyceny.
Tak więc odpowiednio „zazieleniony” PKN ma podobną postać, co i tradycyjny
prototyp z tym tylko, że pewne dobra są systematycznie pomijane w sumowaniu (jeśli
nie poprawiają dobrobytu), inne zaś są systematycznie dodawane (jeśli poprawiają
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dobrobyt, ale nie są ani sprzedawane ani nabywane na rynku), zaś ceny nie zawsze są
wzięte bezpośrednio z rynku. Punktem wyjścia jest „zazieleniony” PKB stanowiący sumę
spożycia, oszczędności i tych usług środowiskowych, które są bezpośrednio konsumowane (nie nabywane na rynku). „Zazieleniony” PKN jest wówczas obliczany przez
zamianę wartości brutto na netto, a więc zamiast wszystkich oszczędności należy wziąć
pod uwagę tylko te, które powiększyły wartość kapitału, zaś od wartości usług środowiskowych należy odjąć szkody środowiskowe, czyli koszty poniesione w celu zrekompensowania utraconych korzyści środowiskowych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wartość kapitału i oszczędności netto. We
współczesnej teorii ekonomii, do kapitału zalicza się trzy główne składniki: wytworzony przez człowieka, przyrodniczy i ludzki. Każdy z nich może ulegać deprecjacji
i każdy może być odbudowywany dzięki inwestycjom. Deprecjacja kapitału przyrodniczego następuje w wyniku takich działań jak wydobycie surowców, utrata różnorodności biologicznej i zniszczenie środowiska. „Zazieleniony” PKN pomija zatem
przychody z tytułu sprzedaży kapitału (łącznie z zasobami naturalnymi). W myśl
współczesnej teorii ekonomii nie każdy „dochód”, nazwany tak w języku potocznym,
jest prawdziwym dochodem (Aronsson, 2000, s. 585). Przynajmniej od czasu opublikowania fundamentalnej pracy Hicksa (1939), przez dochód ekonomiczny rozumie
się strumień przychodów, który może być utrzymany w przyszłości. Innymi słowy,
gotówka pochodząca ze sprzedaży domu nie stanowi dochodu, ponieważ jest
wynikiem transakcji jednorazowej, zaś dotychczasowy właściciel po prostu zamienił
pewną formę bogactwa na inną. W przeciwieństwie do tego, wynajem domu może
przynosić dochód.
W kontekście ochrony środowiska można stwierdzić, że dochód jest tym, co wypływa
z trwałego użytkowania zasobów. Jeżeli wykorzystanie zasobów nie jest trwałe, kapitał
przyrodniczy ulega deprecjacji, która powinna być wzięta pod uwagę. Koncepcja „zazielenionego” PKN ujmuje sedno hicksowskiego dochodu, a zatem uwzględnia pojęcie
trwałości gospodarowania.
Podsumowując, PKN „zazieleniony” w sposób wyjaśniony powyżej różni się od
tradycyjnego pod trzema względami. Po pierwsze, uwzględnia bezpośrednie spożycie
usług środowiska. Po drugie, dodaje inwestycje w zasoby naturalne, albo odejmuje ich
deprecjację. Po trzecie, odejmuje straty środowiskowe. Poprawiony w ten sposób
wskaźnik odzwierciedla zmiany w dobrobycie lepiej niż PKB, ale nadal jest tylko przybliżeniem ich prawdziwej wielkości.
Podjęto wiele praktycznych prób obliczenia „zazielenionego” PKB. Jedną z najbardziej znanych inicjatyw tego typu jest wskaźnik trwałego dobrobytu gospodarczego
(Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW), obliczony dla Stanów Zjednoczonych
przez Daly’ego i Cobba (1989). Zasadniczym wnioskiem płynącym z tych obliczeń było
stwierdzenie iż — w przeciwieństwie do obrazu opartego na tradycyjnej statystyce PKB
— amerykański trwały dobrobyt gospodarczy ustabilizował się na poziomie z lat 1970.
i przestał rosnąć. Jeśli „zazieleniony” PKN spada, albo rośnie w tempie niższym niż
wskaźnik tradycyjny, to znaczy, że gospodarka nie rozwija się w sposób trwały. Innymi
słowy, obecne pokolenie stara się zaspokoić swoje potrzeby ze szkodą dla szans na
zaspokojenie takich potrzeb w przyszłości. Posługując się zaś wcześniejszym przykładem, jeśli ktoś sprzedaje dom (który mógłby jeszcze służyć następnemu pokoleniu),
to wprawdzie może poprawić swój dobrobyt gospodarczy, ale kosztem dobrobytu
dzieci. Obliczenia Daly’ego i Cobba sugerują, że właśnie to stało się w ostatniej ćwierci
XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
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Podobne obliczenia zostały przeprowadzone w Polsce w latach 1990. (Gil
i Śleszyński, 2003). Jak można się było spodziewać, stopa wzrostu mierzona za pomocą
ISEW była niższa niż wskazywana przez PKB. Jednakże amerykańskie i polskie
badania ukazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne słabości metodologii ISEW. Te
ostatnie spowodowane są brakiem danych statystycznych, koniecznych do obliczenia
kosztów degradacji środowiska i korzyści wynikających z poprawy jego stanu. Jeśli zaś
nie ma potrzebnych informacji, to metodologia zezwalała na przybliżenie tych wartości
za pomocą kosztów ochrony środowiska. Było to wątpliwe rozwiązanie, ponieważ
zmiany w tych kosztach nie muszą odzwierciedlać zmian w szkodach środowiskowych; podejście takie miałoby rację bytu tylko wówczas, gdyby polityka ekologiczna
była prowadzona na poziomie społecznie optymalnym. Zresztą w późniejszych zastosowaniach ISEW starano się unikać sięgania po koszty ochrony środowiska. Bardziej
fundamentalny problem obliczeniowy wynika z faktu, iż surowe dane PKB (korygowanego w procesie „zazieleniania” jak wyjaśniliśmy powyżej) są następnie mnożone
przez współczynnik koncentracji dochodu. Im rozkład dochodów jest mniej egalitarny, tym mniejszy otrzymuje się ISEW. Ma to odzwierciedlać założenie czynione
w ogólnej teorii funkcji dobrobytu społecznego Bergsona–Samuelsona; teoria bowiem
zakłada, że nie tylko suma, ale i rozkład indywidualnego bogactwa może mieć wpływ
na W. Tym niemniej wykorzystanie konkretnej miary koncentracji dochodów —
zazwyczaj współczynnika Giniego — jest arbitralne i odzwierciedla pewną filozofię
społeczną wyznawaną przez autorów ISEW. W szczególności, może odzwierciedlać
częste założenie, iż indywidualne funkcje użyteczności są wklęsłe. O ile jednak
samego kierunku analizy można bronić, o tyle wybór specyficznych form tych funkcji
musi pozostać arbitralny.

3.7. Trwałość a skala działania
Popularność pojęcia sustainable development jest ogromna. Odpowiednie programy
przygotowywane są nie tylko przez ministrów, ale i władze niższych szczebli: zarządy
korporacji i samorządy terytorialne. Niestety programy te są często problematyczne,
ponieważ zejście poniżej poziomu gospodarki (a więc na szczebel gminy lub firmy)
otwiera wiele nierozwiązywalnych kwestii.
Najbardziej oczywiste są problemy z udokumentowaniem trwałości firmy. Wprawdzie
wielkie korporacje powołują wiceprezesów ds. zrównoważonego rozwoju i wydają na
ten temat raporty, ale sprawa jest w dużej mierze uznaniowa. Producent mebli stara się
udokumentować, że używane do produkcji drewno nie pochodzi z lasu poddanego
rabunkowemu wyrębowi, albo fabryka tekstylna stara się udokumentować, że bawełnę
wyhodowano przestrzegając wymagań ochrony środowiska, albo wydawca książki
zapewnia, że do produkcji papieru nie używano chloru (por. rozdział 7). Są to stwierdzenia chwalebne i możliwe do weryfikacji; tym niemniej nie gwarantują trwałości
gospodarowania. Nie da się wszystkich działań korporacji sprawdzić pod tym kątem,
więc „trwałość” przedsiębiorstwa jest pojęciem niemożliwym do określenia za pomocą
kategorii rozpatrywanych przy zrównoważonym rozwoju gospodarek. Metodom stosowanym w tym kontekście przyjrzymy się w części II książki.
Istnieje tendencja do badania cykli życia produktów (Life Cycle Assessment, LCA;
narzędzie 5.N1). Na przykład firmy samochodowe szczycą się, że ich nowe modele
mają nie tylko mniejsze zużycie paliwa, ale są również łatwiejsze w rozbiórce.
Sygnalizuje to — być może — krok we właściwym kierunku, choć ekonomia zna tzw.
efekty zwrotne (rebound effects), które podważają poprawność takich prognoz.
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Poprawa jakiejś charakterystyki produktu (np. efektywności energetycznej) sprzyja
wzrostowi popytu, który sprawia, że finalny efekt jest inny aniżeli przewidywany.
William Stanley Jevons (1865) był pierwszym ekonomistą który to zauważył, słusznie
przewidując, że poprawa efektywności energetycznej maszyny parowej wywoła falę
nowych zastosowań, które doprowadzą do wzrostu wydobycia węgla.
Dla ilustracji efektu zwrotnego możemy posłużyć się przykładem samochodu
o napędzie hybrydowym (Kahn i Vaughn, 2009). Toyota jest dumna ze swojego modelu
Priusa, który — dzięki zaawansowanej technologii — spala nieco mniej paliwa niż
samochody tradycyjne. Ale dokładniejsze badania nakazują ostrożność w optymistycznych ocenach. Po pierwsze, Prius kupowany w Stanach Zjednoczonych bywa nie przez
przeciętnych, tylko przez zamożniejszych użytkowników, dla których nie jest to pierwszy
posiadany pojazd. Co więcej, zakup samochodu oszczędniejszego w eksploatacji skłania
do dłuższych podróży. Łącznie prowadzi to nie do mniejszego, ale do większego zużycia
paliwa. Jest to klasyczny efekt zwrotny. Po drugie — i jest to może nawet bardziej pesymistyczny efekt — Prius bywa kupowany z myślą o zakwalifikowaniu się do klubu ludzi
cnotliwych i odpowiedzialnych za los planety. Posiadanie Priusa stanowi niejako
widoczny znak „ekologiczności”, co powoduje, że jego użytkownicy mają czyste
sumienie i pozwalają sobie na mniej poprawne zachowania, niż by to było w przeciwnym razie. Czy tak ma wyglądać staranie o trwałość rozwoju?
Drobiazgowe badania nad efektem zwrotnym potwierdzają jego występowanie
w praktyce, ale jego siła zależy od wielu czynników. Z reguły, im rynek bardziej dojrzały,
tym efekt jest słabszy. Być może z tego powodu, badanie sprzedaży Priusa w Szwajcarii
(De Haan i in., 2006) nie potwierdziło efektu zwrotnego, zaś generalnie jego skala
zależy od bardzo wielu czynników, które tylko w małym stopniu są możliwe do łatwego
przewidzenia (Sorrell, 2007). Tak więc, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo, nie można bezkrytycznie polegać na wynikach LCA w celu udokumentowania
kroku w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Tym niemniej przedwczesna byłaby dyskredytacja wysiłków zmierzających do
porządkowania spraw w bezpośrednim otoczeniu. W następstwie Światowego Szczytu
w Rio de Janeiro w 1992 r. przyjęto Agendę 21, jako katalog działań na rzecz trwałego
rozwoju. Rozwijają się także lokalne Agendy 21 — na poziomie regionów, a nawet
zupełnie małych wspólnot (por. rozdział 9). Działaniom z zakresu zrównoważonego
rozwoju prowadzonym na poziomie lokalnym, przyjrzymy się w części III książki. Ich
rola jest niewątpliwie korzystna dla budzenia troski i odpowiedzialności za los planety.
Jednak nie mogą one zastąpić działań na szczeblu państwowym i globalnym, które są
konieczne po to, by nie następowało pozorne rozwiązywanie problemów przez przeniesienie ich gdzie indziej albo przez wywołanie efektu zwrotnego. „Zdrowy rozsądek”
jest potrzebny, ale nie może zastąpić głębszej refleksji nad złożonymi powiązaniami,
które łączą gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.

3.

3.8. Podsumowanie
Trwałość rozwoju może być rozumiana na wiele sposobów. Ekonomiści preferują posługiwanie się definicją Brundtland, która problem sprowadza do zaspokajania potrzeb,
czyli obszaru wszechstronnie zbadanego przez ich dyscyplinę. Nie oznacza to bynajmniej ignorowania potrzeb niematerialnych — obejmujących także życie w niezdegradowanym środowisku przyrodniczym — które są nie mniej realne niż potrzeba jedzenia
i schronienia. Najtrudniejszym problemem jest zadowalające ujęcie sprawiedliwości
międzypokoleniowej. Definicja postuluje bowiem, że zaspokajanie potrzeb bieżących
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nie może się odbywać kosztem przyszłych pokoleń; tymczasem preferencje tych pokoleń
nie są znane, a więc muszą być przyjmowane arbitralnie.
Zakładając stałość preferencji w czasie można pokusić się o statystyczną ocenę trwałości rozwoju. Służy temu wiele wskaźników, z których jednak tylko nieliczne są w stanie
sprostać zdroworozsądkowym lub teoretycznym wymaganiom. „Zazielenienie” PKB
pozwala na pomiar dobrobytu społecznego, bez konieczności przyjmowania arbitralnych
założeń o względnych wagach, przypisywanych poszczególnym aspektom ludzkich
upodobań. To nie jedyna alternatywa, jaką ekonomiści wypróbowywali po przekonaniu
się, że tradycyjny PKB źle odzwierciedla dobrobyt. Istnieje również silna tendencja do
tego, by analizować przepływy fizyczne, jako trafniej reprezentujące jakość i intensywność
działań gospodarczych (Ayres, 1998). Podejście takie najlepiej wyraża się w koncepcji
krytycznego kapitału przyrodniczego. O ile jednak owe alternatywne wskaźniki są interesujące, a nawet nieraz uzasadnione, o tyle „zazieleniony” PKN pozostaje najbliżej tego, do
czego przyzwyczajeni są politycy i specjaliści analizujący politykę.
Główną teoretyczną zaletą „zazielenionego” PKN jest jego pokrewieństwo z pojęciem
trwałego rozwoju. Na mocy samej swojej definicji, wskaźnik ten jest wrażliwy na przypadki uszczuplania kapitału przyrodniczego. Analogicznie, dodatnio reaguje na inwestowanie w jakość środowiska. Z powodu tych charakterystyk, jego zmiany są symptomatyczne dla procesów poprawy lub pogarszania długookresowych perspektyw wzrostu
gospodarczego. Ponadto, dzięki porównaniu ze wskaźnikami konwencjonalnego PKB,
pozwala wnioskować, czy bieżące pokolenie gospodaruje w sposób trwały, czy też
przejada kapitał, który powinno przekazać następcom. Jeśli „zazieleniony” PKN jest
niższy od tradycyjnego, to znaczy, że bieżące pokolenie odbiera szanse następcom na
zaspokojenie ich potrzeb. W przeciwnym razie bieżące pokolenie akumuluje bogactwo,
które będzie mogło być wykorzystane przez następców. W związku z tym, „zazieleniony” PKN nie stanowi wskaźnika aktualnego dobrobytu. Niski lub malejący wskaźnik
sygnalizuje, że bieżące pokolenie żyje kosztem następców, ale jego własny dobrobyt
może być wysoki, a być może nawet rosnący.
Jest wiele zagadnień, które muszą zostać wyjaśnione, zanim da się obliczyć „zazieleniony” PKN. Jednym z najtrudniejszych jest wycena dóbr nierynkowych, takich jak
czyste powietrze, gleba i różnorodność biologiczna. Ekonomiści posługują się hipotetycznymi lub zastępczymi rynkami w celu oszacowania tych cen, które nie mogłyby
zostać zaobserwowane w rzeczywistych transakcjach (Shechter, 2000; por. narzędzie
1.N1 i studium przypadku 1.P1). Na przykład w celu oszacowania wartości, jaką ludzie
przywiązują do ciszy, można analizować różnice w cenach nieruchomości, spowodowane różnicami hałasu panującego w sąsiedztwie. Podobnie, w celu oszacowania
wartości, jaką ludzie przywiązują do zachowania gatunków, badacze tworzą scenariusze
hipotetycznych działań ochronnych, które mogłyby zostać podjęte i pytają ludzi, ile
byliby gotowi zapłacić za to, żeby takie działania faktycznie zostały podjęte. Wartości
ujawnione w ten sposób bywają wątpliwe, ale w ostatnich dekadach dokonano ogromnego postępu w ich wiarygodnym szacowaniu.
Pozostaje wszakże otwarta ważna kwestia: czy da się w ogóle ocenić trwałość gospodarowania za pomocą pojedynczego wskaźnika? Trwałość jest zagadnieniem złożonym,
wieloaspektowym i multidyscyplinarnym, a więc nigdy nie uda się jej wyrazić jedną
liczbą. Przeto poszukiwać należy raczej zbioru wskaźników, a nie całościowego wskaźnika (podrozdział 9.3). Tym niemniej ekonomiści mają tendencję do poszukiwania
zagregowanych wielkości, aby przybliżyć ludzkie postrzeganie pewnych zjawisk. Skoro
zatem trwałość na dobre zagościła w umysłach i programach politycznych, należy
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spodziewać się powracania fundamentalnych pytań wymagających odpowiedzi „tak”
lub „nie”. Gdyby więc trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czy dana gospodarka
rozwija się w sposób trwały, to — niezależnie od sięgnięcia po cały zbiór wskaźników
trwałości, z których nie wszystkie mogą sugerować ten sam kierunek — warto posłużyć
się wskaźnikiem złożonym. Można proponować wiele takich wskaźników, ale większość z nich grzeszy arbitralnością, czy to z powodu wyboru składników, czy też
z powodu przyjętych wag. Pojęcie „zazielenionego” PKN przezwycięża problem arbitralności i najbardziej zbliża się ku temu, co wiele osób identyfikowałoby z trwałym
dobrobytem.

3.

Źródła praktyczne
Folmer, H., Gabel, L., Opschoor, H. (red.) (1996), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa: Krupski i S-ka. Polskie wydanie międzynarodowego podręcznika, w którym teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju zestawiono z praktycznymi przykładami.
Żylicz, T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa: PWE.
Podręcznik zawierający liczne pytania i zadania (z rozwiązaniami).

Pytania
1. Czym różni się rozwój trwały od rozwoju zrównoważonego i ekorozwoju?
2. Czy koncepcja Hermana Daly’ego jest związana z „silną” trwałością?
3. Czy stosowana w analizie ekonomicznej technika dyskontowania da się pogodzić
z trwałością rozwoju?
4. Jakie wskaźniki trwałości rozwoju stosuje się w praktyce?
5. Co ekonomiści mają do zarzucenia wskaźnikowi rozwoju społecznego (Human
Development Index)?
6. Jakie wady tradycyjnego PKB można wyeliminować w drodze jego „zazielenienia”?
7. Co to jest efekt zwrotny (rebound effect) i dlaczego należy się nim interesować,
badając trwałość rozwoju?

3. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju

85

86

część

II.
Biznes

Wprowadzenie do części II
„Jeśli Ziemia nie ma przed sobą przyszłości, to nie mogą jej mieć również globalne
korporacje”. To zdanie, wypowiedziane przez R. Kabu, honorowego przewodniczącego Canon (cyt. za Laszlo, 2008, s. 34), doskonale odzwierciedla zależność gospodarki od środowiska, o której była mowa w poprzedniej części naszej książki. Można
je zresztą rozciągnąć również na inne rodzaje firm, nawet najmniejsze, a także inne
organizacje i indywidualnych ludzi. W studium przypadku 1.P2 zauważyliśmy podobną
prawidłowość — „bez ryb nie będzie i rybaków”; w studium przypadku 2.P1 dostrzegliśmy dodatkowo możliwości, jakie stwarza ochrona środowiska, zwłaszcza jeśli
system społeczno-gospodarczy rozpatrujemy w długim okresie.
Istotę długoterminowego myślenia o rzeczywistości gospodarczej, a zarazem zrównoważonego rozwoju, wyraził już w 1923 r. John Maynard Keynes w słynnym stwierdzeniu: „w długim okresie wszyscy będziemy martwi”. Keynes pisał, że kiedy burza
szaleje na morzu, nie wystarczy pocieszać się, iż za jakiś czas morze się uspokoi, gdyż
w długim okresie wszyscy będziemy martwi. Wzywał do podejmowania działań
mających zabezpieczyć nas przed burzą, łagodzić jej przebieg i skutki, a po jej przejściu cieszyć się z osiągniętego dobrobytu.
Ochrona środowiska, a także uwzględnianie w działalności gospodarczej interesu
społecznego, to zagadnienia istotne dla przedsiębiorców poważnie myślących
o długoterminowej działalności. Rozumieją oni, że do prowadzenia firmy niezbędne
są zasoby naturalne oraz energia, a także zdolność środowiska do neutralizacji powstających w wyniku działalności gospodarczej zanieczyszczeń (rysunek 1.1b). Jeśli
w wyniku swej działalności przedsiębiorca zmniejszy dostępność zasobów naturalnych w przyszłości, albo jeśli doprowadzi do zmniejszenia zdolności regeneracyjnej
środowiska, to pogorszą się wyniki jego przyszłej działalności. Choć możliwe pozostanie przeniesienie się do innego sektora gospodarki, wiązałoby się to z budowaniem
od podstaw pozycji na rynku, a zatem zwiększałoby koszty i obniżało zyski.
Zależność biznesu od społeczeństwa szczególnie dobrze opisali Porter i Kramer
(2007). Aby odnieść sukces, firmy potrzebują zdrowego, dobrze wykształconego
społeczeństwa, zapewniającego równe możliwości wszystkim jego członkom.
Bezpieczne produkty i warunki pracy nie tylko przyciągają konsumentów i pracowników, ale także zmniejszają koszty działalności gospodarczej. Wykształcone społeczeństwo jest w stanie stworzyć sprawne instytucje, w tym system prawny, które są
kluczowe dla tworzenia innowacji i efektywności działania firm. Zdrowe i zamożne
społeczeństwo zgłasza wreszcie popyt na dobra i usługi oferowane przez biznes.
Zatem te korzyści firm, które wynikają z działań powodujących koszty społeczne, są
iluzoryczne i krótkotrwałe.
Biorąc pod uwagę powyższe zależności, zrównoważony rozwój w przypadku
przedsiębiorstw utożsamiamy ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate
Social Responsibility, CSR). Obie koncepcje wymagają od przedsiębiorstw dostrzeżenia
ich działalności w szerokiej i długoterminowej perspektywie. Choć w tej części książki
akcentujemy głównie argumenty ekonomiczne za ich przyjęciem (redukcja kosztów,
presja ze strony opinii publicznej, zaspokajanie potrzeb konsumentów, nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej), ważne jest także ich uzasadnienie
etyczne (por. Chappell, 1998; Chryssides i Kaler, 1999).
Etykę tradycyjnie postrzegano jako jeden z głównych filarów odpowiedzialnego
biznesu. Wielu menedżerów deklaruje podejmowanie odpowiedzialnych działań
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w oparciu o własne przekonania moralne lub religijne, a także prowadzoną wcześniej
aktywność społeczną. Na etykę w biznesie składają się przekonania, normy, wartości
i inne formy nakazów moralnych, o których wiemy, że powinniśmy się nimi kierować.
Do najbardziej elementarnych należą: uczciwość i przejrzystość. To na nich buduje się
zaufanie będące podstawą długoterminowego funkcjonowania firm w gospodarce.
W ostatnich latach wyszło na jaw wiele przypadków nieetycznych zachowań
w biznesie (fałszowanie sprawozdań finansowych, nieuczciwe kampanie reklamowe,
korupcja, konflikty interesów, zasłanianie nagannego postępowania globalnych korporacji w krajach rozwijających się działaniami budującymi wizerunek w krajach rozwiniętych). W ich wyniku firmy zaczęły powszechnie podkreślać w swych komunikatach
dotyczących społecznej odpowiedzialności etyczny wymiar tej koncepcji. Ich działania
mają służyć zbudowaniu zaufania wśród konsumentów, partnerów biznesowych
i innych interesariuszy. Działania te podkreślają, że postępowanie etyczne w biznesie
opłaca się, podobnie jak postępowanie odpowiedzialne w ogóle.
Firmy, które dostrzegają powyższe wyzwania zrównoważonego rozwoju i potrafią
je wykorzystać, to liderzy. Ich przykładami posłużymy się w tej części książki.
Dla ilustracji wyzwań i możliwości związanych z wdrażaniem zrównoważonego
rozwoju w biznesie, posłużymy się diagramem pętli przyczynowych przedstawionym
na rysunku II.1 (narzędziem wprowadzonym w podrozdziale 2.3). Rysunek II.1 jest
oczywiście uproszczeniem i mógłby być dalej rozbudowywany, aby odzwierciedlić
większą ilość zależności. Skoncentrujmy się jednak na najważniejszych.
Konsumenci mają często dość niskie mniemanie o działaniach przedsiębiorstw
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, co wynika z rosnących w ostatnich dekadach
oczekiwań wobec biznesu oraz z rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej
konsumentów. Zjawiska te przekładają się na sprzeciw wobec nagannych praktyk,
niejednokrotnie prowadzący do bojkotu produktów lub usług dopuszczających się ich
przedsiębiorstw. W odpowiedzi na presję ze strony konsumentów, przedsiębiorstwa
podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, eliminujące problemy środowiskowe i społeczne, dzięki czemu presja ze strony konsumentów maleje (pętle
równoważące R1a i R1b).
Biznes znajduje się pod presją nie tylko ze strony konsumentów, ale i innych interesariuszy. Należą do nich: lokalna społeczność, partnerzy biznesowi, pracownicy, związki
zawodowe, banki i inne instytucje finansowe, ubezpieczyciele, analitycy oceniający ryzyko
angażowania kapitału w dane przedsięwzięcie, media, organizacje pozarządowe, urzędnicy i społeczne instytucje kontrolujące, konkurenci. Przedsiębiorcy muszą zidentyfikować
ich oczekiwania i podjąć z nimi dialog, co jest niezbędne dla powodzenia systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem (rozdział 4).1 Ważna jest w tym kontekście partycypacja społeczna, do której nawiązujemy w wielu innych rozdziałach (np. 1, 9, 10 i 15,
a w szczególności studium przypadku 1.P3). W przypadku biznesu polega ona na współdecydowaniu o losach firmy, w tym o jej związkach z bezpośrednim otoczeniem. Partycypacja
może przyjąć postać wspólnych komitetów lub komisji służących konsultowaniu poszczególnych decyzji, tak aby zyskać zgodę na działanie ze strony lokalnej społeczności.
W rzeczywistości, jak zobaczymy w rozdziale 7, większość działań z zakresu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa podejmują właśnie w odpowiedzi na presję wywieraną
przez interesariuszy, a nie z własnej nieprzymuszonej woli (Esty i Winston, 2009, s. 68).
1
Analogiczny system zarządzania zrównoważonym rozwojem można zaproponować dla samorządów lokalnych (por. rozdział 9
oraz Borys, 2003, s. 250–279).
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Zdarza się, że w odpowiedzi na dostrzeganą przez przedsiębiorców presję ze
strony konsumentów i innych interesariuszy, podejmują oni tylko działania pozorne
(greenwash i bluewash), zilustrowane pętlą równoważącą R2. Zamiast znacząco
zmieniać swe działania, przedsiębiorcy zwiększają wysiłki z zakresu public relations,
próbując przedstawić się w jak najlepszym świetle. Choć działania pozorne mogą
poprawić wizerunek przedsiębiorstwa, wiąże się z nimi wysokie ryzyko. Jeśli zostaną
zdemaskowane, wizerunek firmy może ulec znacznemu pogorszeniu. Przy
powszechnym dostępie do informacji z całego świata i poszukiwaniu sensacji przez
media i niezależnych bloggerów, a także w obliczu wspomnianej rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej, prawdopodobieństwo wykrycia, że nie wypełniają
swoich deklaracji, rośnie. Kilka prostych zasad, na które warto zwrócić uwagę
oceniając działania firm z zakresu zrównoważonego rozwoju, wymieniamy w narzędziu 14.N1. Krytycznego podejścia wymagają również rankingi odpowiedzialnych lub
„zrównoważonych” firm, które często opierają się na danych dostarczanych przez
samych zainteresowanych. W szczególności zastrzeżenia mogą budzić rankingi, stanowiące źródło utrzymania tworzących je firm lub organizacji.

Rysunek II.1. Wyzwania i możliwości dla firm związane z podejmowaniem działań z zakresu zrównoważonego rozwoju (ZR) (opracowanie Piotr Magnuszewski i Jakub Kronenberg)
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Coraz częściej jednak firmy podejmują działania z zakresu zrównoważonego
rozwoju, dostrzegając związane z tym korzyści, a nie tylko w odpowiedzi na presję ze
strony interesariuszy zewnętrznych. Jedną z najbardziej oczywistych jest redukcja
kosztów związana z oszczędnością energii i zasobów — prowadząca do eko-efektywności (pętla wzmacniająca W1). Eko-efektywność może odnosić się zarówno do
produkcji (rozdział 5), jak i do budynków wznoszonych i użytkowanych przez firmy
(rozdział 6). Korzyści ekonomiczne związane z efektywnym zagospodarowaniem
zasobów dostrzegano zresztą od początku rewolucji przemysłowej, a w wielu obszarach działalności również znacznie wcześniej (Desrochers, 2000). Dzięki tym działaniom, firmy ograniczają koszty związane z wypełnianiem przepisów prawa, nie tylko
spełniając je, ale i wyprzedzając; przewidując potencjalne zagrożenia i przeciwdziałając im; a także spełniając wymogi odbiorców (rozdział 7).
Uznanie dla działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez
firmę prowadzi również do wzrostu jej atrakcyjności jako pracodawcy (pętla wzmacniająca W2). Zarówno obecni, jak i potencjalni pracownicy utożsamiają się z wartościami firmy — praca dla firmy przestrzegającej określonych wartości poprawia ich
samoocenę. Prowadzi to do wzrostu produktywności pracy, zarówno bezpośrednio
— dzięki większemu zaangażowaniu, jak i pośrednio — przez zmniejszenie rotacji
pracowników i kosztów rekrutacji.
Jak zauważyliśmy, zrównoważony rozwój wymaga przede wszystkim podejścia
długookresowego. W długim okresie problemy społeczne i środowiskowe mogą negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw — prowadząc do ograniczenia popytu
lub utrudnienia dostępu do zasobów niezbędnych do produkcji. Z drugiej strony,
dobra sytuacja społeczna i czyste środowisko sprzyjają również prowadzeniu biznesu
i tworzą dla niego nowe możliwości. Ilustruje to pętla wzmacniająca W3.
Aby osiągnąć korzyści, trzeba jednak najpierw zainwestować. Przedsiębiorstwa
muszą ponieść koszty związane z przestrzeganiem wyższych standardów społecznych i środowiskowych. Koszty te mogą stanowić barierę, zwłaszcza z punktu
widzenia presji na osiągnięcie krótkoterminowych zysków, której wiele firm
doświadcza ze strony swych właścicieli — akcjonariuszy (pętla równoważąca R3).
Laszlo (2008, s. 35) zauważył, że zarządy wielkich firm rzadko mogą sobie pozwolić
na ryzyko związane z innowacyjnymi działaniami z zakresu zrównoważonego
rozwoju, z uwagi na zagrożenie pozwania ich do sądu przez akcjonariuszy za to, że
nie wypracowują krótkookresowych zysków. Choć uwaga ta odnosi się przede
wszystkim do rynku amerykańskiego, pokazuje, że w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju łatwiej mogą się zaangażować mniejsze firmy, przede wszystkim te,
które nie są notowane na giełdzie, a mają bardziej prywatny charakter (zwłaszcza
zarządzane przez właścicieli). Przykładem firmy, której założyciel nie zdecydował
się na wprowadzenie na giełdę, obawiając się, że krótkoterminowe oczekiwania
inwestorów mogłyby podważyć długoterminowe strategie firmy, jest IKEA (studium
przypadku 7.P1).
Presja na krótkoterminowe zyski jest dodatkowo wzmocniona przez konkurencję
ze strony przedsiębiorstw, które nie postępują zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Sytuacja ma znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy wymagania prawne
dotyczące ochrony środowiska lub społeczeństwa nie są na danym rynku zbyt wysokie.
Firmy, które podejmują działania z zakresu zrównoważonego rozwoju mogą się w tej
sytuacji stać mniej konkurencyjne od firm, które tych działań nie podejmują, zwłaszcza
w krótkim okresie. Ostatecznie może to ograniczyć skłonność do zachowań odpowie-
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dzialnych (pętla równoważąca R4). Dużą rolę mają więc do odegrania spójne i wymagające przepisy narzucane odgórnie przez państwo.
Problemem może być w tym kontekście postawa władz, które często zamiast
promować innowacyjne przedsiębiorstwa, wspierają te, które głośniej wyrażają swe
poglądy. Pod koniec października 2009 r., w czasie dyskusji na forum Unii
Europejskiej, dotyczącej wysokości składki na pomoc dla krajów najbiedniejszych
w zakresie efektywności energetycznej i walki z globalnym ociepleniem, polski rząd
twardo negocjował, aby stawka ta w przypadku naszego kraju była jak najniższa.
Choć zasadniczo odzwierciedlało to stanowisko polskich przedsiębiorstw, pojawiły
się z ich strony również głosy krytyki wobec podważania przez polski rząd prowadzonych przez UE działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia. W opinii
wydanej 30 października 2009 r. przez Business Centre Club zadano retoryczne
pytanie: „czy prawie zawsze zagrożenia środowiskowe w Polsce muszą być traktowane jako pasmo nieszczęść narodowych, a nie jak wyzwanie dla polskiej
gospodarki?”.
Brak wsparcia rządu dla innowacyjnych przedsiębiorstw w ich działaniach na rzecz
zrównoważonego rozwoju nie jest zresztą tylko polską specyfiką. W Wielkiej Brytanii,
14 września 2005 r. w czasie konferencji, na której spotkali się przedstawiciele biznesu
i rządu, przedstawiciele firm domagali się zaostrzenia przepisów prawnych, dotyczących ochrony środowiska, a przedstawiciele rządu odmawiali. Bardziej restrykcyjne
przepisy pozwoliłyby na poprawę konkurencyjności firm podejmujących działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju również w krótkim okresie. Przedstawiciele rządu
obawiali się jednak podejmowania takich działań, aby nie zaszkodzić innym, mniej
innowacyjnym firmom (The Guardian, 20.09.2005).
W obu powyższych przypadkach postawa rządu jest jednak sprzeczna z argumentami dotyczącymi budowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej krajów i przedsiębiorstw, które podkreślamy w tej części książki (por. Porter, 1991; Porter i van der
Linde, 1995a,b). Istnieją jednak również liczne możliwości zewnętrznego finansowania
innowacyjnych działań firm z zakresu zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim
ochrony środowiska (przykładem takiej innowacji może być zastępowanie produktów
usługami, które omawiamy w rozdziale 8). Ich celem jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki UE, z zachowaniem zrównoważonego rozwoju jako warunku
nadrzędnego. Do najważniejszych należą:
– fundusze strukturalne, a w szczególności Regionalne Programy Operacyjne
(priorytet 3) oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (priorytet 4);
– program „Eko-innowacje”, skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzony przez Agencję ds. Konkurencyjności i Innowacji Komisji
Europejskiej;
– program LIFE, w ramach którego wspierane są m.in. działania mające na celu
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wywieranego przez
przedsiębiorstwa;
– programy badawcze UE.
Jednym z kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na wsparcie przestrzegania
zasad zrównoważonego rozwoju przez firmy, jest wreszcie uznanie i premiowanie
działań z tego zakresu przez rynki finansowe. Zjawisko to w rzeczywistości odgrywa
coraz większą rolę. Tworzone są indeksy giełdowe, w których skład wchodzą notowania firm spełniających określone kryteria z zakresu zrównoważonego rozwoju
(najbardziej znanymi przykładami są Dow Jones Sustainability Index oraz FTSE4Good;
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podobny indeks w 2009 r. został stworzony również na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie). Posiadanie przez firmę systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem, opisanego w rozdziale 4, świadczy o tym, że zagadnienia z tego
zakresu są uporządkowane, przez co np. banki mogą postrzegać taką firmę jako mniej
ryzykowną. W kontekście zmian klimatycznych i związanych z nimi nietypowych
zjawisk pogodowych, rosnące znaczenie do zagadnień związanych przede wszystkim
z przeciwdziałaniem globalnemu ociepleniu przywiązuje również sektor ubezpieczeniowy. Tradycyjnie sektor ten zwraca również uwagę na przeciwdziałanie problemom
społecznym (np. wypadkom drogowym), co w obu przypadkach wyjaśnić można
chęcią ograniczenia płatności z tytułu ubezpieczeń dla ofiar problemów środowiskowych lub społecznych.
Zależności przyczynowe przedstawione na rysunku II.1 mogą działać z różnym
natężeniem, w zależności od wielu dodatkowych okoliczności. Zrozumienie tych
podstawowych zależności może jednak pozwolić przedsiębiorcom na sformułowanie
bardziej skutecznych strategii wprowadzania zmian mających na celu zrównoważony
rozwój. Może również pozwolić zewnętrznym interesariuszom (klienci, organizacje
pozarządowe, decydenci) na zrozumienie sytuacji, w której znajdują się przedsiębiorstwa i stworzenie ram, w których działania na rzecz zrównoważonego rozwoju byłyby
łatwiejsze.
Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu wybranych zagadnień w kolejnych
rozdziałach, warto przyjrzeć się powodom, dla których działania z zakresu zrównoważonego rozwoju mogą skończyć się niepowodzeniem (tabela II.1). Zrównoważony
rozwój przyniesie firmom korzyści pod warunkiem zrozumienia tych powodów
i odpowiednio wczesnego podjęcia działań zapobiegawczych. Problemy te omawiamy
w różnych podrozdziałach; odnoszą się one jednocześnie do kolejnych pętli przedstawionych na rysunku II.1. Oczywiście w kolejnych rozdziałach poruszamy również
szereg innych zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
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Tabela II.1. Powody, dla których działania z zakresu zrównoważonego rozwoju mogą kończyć
się niepowodzeniem (na podst. Esty i Winston, 2009)
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Podrozdział
w książce

Pętla
na rysunku
II.1

Problem

Sposób przeciwdziałania

Zaskoczenie, niewiedza, nieprzewidziane konsekwencje działań, działania dotyczące innych problemów, niż
główne powodowane przez
daną firmę

Badanie wpływu firmy na otoczenie
Badanie wpływu na środowisko i
społeczeństwo, wywieranego przez
firmy połączone łańcuchem dostaw

1.4
5.N1
7.2
7.N1

W3

Ignorowanie interesariuszy
i ich potrzeb

Dialog z interesariuszami; identyfikacja i uwzględnienie ich potrzeb; partnerstwo publiczno-prywatne

1.N3
4.8
13.2

R1a, R1b

Brak zrozumienia potrzeb
rynku

Analiza korzyści, jakie firma przynosi
społeczeństwu; funkcji, jakich dostarczają produkty i możliwych sposobów zaspokajania potrzeb rynku

4.3
8.2

Brak zrozumienia specyfiki klientów, w szczególności, gdy konieczna jest zmiana ich zachowania

Precyzyjne odpowiadanie na potrzeby klientów; sprzedawanie funkcji,
których potrzebują

8.1
8.3
14.3
14.4

Próby rozwiązywania problemów, które już powstały

Przeciwdziałanie problemom zanim
powstaną

5.2
5.3
7.3
7.N1

W1

Oczekiwanie, że dzięki działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju można podnieść
ceny; zaniedbywanie ekonomicznej strony działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju

Ceny rozwiązań przyjaznych środowisku i społeczeństwu powinny pozostać konkurencyjne wobec cen innych rozwiązań dostępnych na rynku

1.3
1.N2
5.2
6.2
7.3
14.2

R3
R4

Brak zaangażowania ze strony kierownictwa średniego
szczebla

Angażowanie w działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju głównego
kierownictwa, kierownictwa średniego szczebla i wszystkich pracowników

4.5
4.7

Powierzanie zarządzania środowiskowego pojedynczym
menedżerom, w oderwaniu od
całościowych zmian w firmie

Zrównoważony rozwój musi stać się
centralną częścią strategii firmy
Precyzyjne określenie odpowiedzialności za poszczególne zadania

4.3
4.4
4.P2

Inercja — opór ludzi wobec
zmian

Motywowanie, budowanie świadomości i zaangażowania

4.5
4.7

Przedwczesne obietnice
i działania pozorne
(greenwash, bluewash)

Uczciwe informowanie o działaniach,
ciągła ocena podejmowanych działań

4.6
4.9
14.N1

R2

Brak informacji o podejmowanych działaniach

Sporządzanie raportów na temat prowadzonych działań

4.9
4.P1

W2

Rozdział 4.
System zarządzania zrównoważonym
rozwojem
4.1. Wprowadzenie
Pod koniec XVIII wieku w New Lanark, niedaleko Glasgow w Szkocji, działała
fabryka bawełniana, której właścicielem był David Dale. Kapitalistę tego
uznawano za filantropa, ponieważ za swój cel stawiał poprawę losu dzieci
z sierocińców. W tym celu nie tylko zatrudniał dzieci z sierocińców (w szczytowym momencie ok. 2000), ale także zapewniał im naukę — 1,5 godziny
dziennie. Nauka następowała jednak po 13 godzinach pracy, co jak na owe
czasy i tak było ewenementem. Kolejnym właścicielem fabryki był utopijny
socjalista Robert Owen. Los dzieci poprawił się jeszcze bardziej — obok fabryki
powstał Institution for the Formation of Character, gdzie odbywały się śpiewy
i inne formy rekreacji, otwarte zostało przedszkole, zamknięte gospody i bary,
wprowadzono zakaz picia alkoholu. Czas pracy dzieci skrócony został do 10,5
godzin, a dzieci do 12 lat nie pracowały w ogóle (Galbraith, 1977, s. 29–30).
System ten powszechnie uważano za bardzo pobłażliwy, a obu przedsiębiorców
za wzór społecznej odpowiedzialności.
Dziś społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility,
CSR), którą w odniesieniu do przedsiębiorstw utożsamiamy ze zrównoważonym
rozwojem, rozumiana jest znacznie szerzej. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym,
zakaz pracy dzieci stał się jedną z podstawowych zasad CSR, obecnie podkreślaną zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działania
w skali globalnej, w tym w krajach rozwijających się. Dbałość o pracowników,
zarówno w kontekście warunków pracy, jak też edukacji i rekreacji, jest jednym
z czterech filarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozostałe to: minimalizacja wpływu na środowisko, odpowiedzialne i etyczne zachowania biznesowe w odniesieniu do partnerów, dostawców i klientów oraz bycie tzw.
dobrym sąsiadem, czyli odpowiedzialność za wpływ na społeczność lokalną,
wspieranie jej dobrobytu i rozwoju celem uzyskania i utrzymania tzw. licencji na
działanie.
Klasycznym koncepcjom i narzędziom zarządzania w sferze ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyka i jakości brakuje podejścia holistycznego. Dodatkowo, często cechuje je wybiórcze i jednostkowe
traktowanie problemu, w związku z czym nie jest możliwe ich zintegrowanie
z całościowym systemem strategicznego zarządzania, monitoringu i kontroli.
Tym samym takie narzędzia i sposoby zarządzania nie mogą zapewnić zrównoważonego rozwoju firmy. Bank Światowy, w raporcie dla polskiego rządu
(Mazurkiewicz, 2006), wskazał cztery obszary kluczowe dla efektywnego
wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, a mianowicie:
– zintegrowana struktura zarządzania;
– plan realizacji z wskaźnikami i systemem monitoringu;
– zaangażowanie i edukacja pracowników;
– komunikacja z kluczowymi interesariuszami.
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W tym rozdziale zaprezentujemy koncepcję systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem (Sustainability Management System, SMS), który stanowi złożone
narzędzie systemowe do zarządzania biznesem w sposób zrównoważony.1 System
ten powinien zostać tak zaprojektowany, by był spójny z całym systemem zarządzania organizacją. Ma on na celu uzupełnienie luki między orientacją strategiczną
a działaniami operacyjnymi. Dzięki swojej strukturze, SMS wspiera i umożliwia
proaktywne wdrażanie wizji i strategii przedsiębiorstwa na wszystkich poziomach
działania, w oparciu o koncepcję ciągłego doskonalenia, tzw. cykl Deminga (Plan–
Do–Check–Act, PDCA). Działania są więc najpierw planowane, a następnie wdrażane,
po czym ich efekty są weryfikowane i w oparciu o to podejmowane są kolejne
odpowiednie działania, mające zapewnić zgodność z pierwotnymi planami. Ciągłe
doskonalenie wymaga powtarzania tego cyklu, tak aby wciąż dostosowywać nasze
plany i działania do zmieniającego się otoczenia określającego warunki ich realizacji (rysunek 4.1; por. koncepcja zarządzania adaptacyjnego opisana w podrozdziale 2.2).

Rysunek 4.1. Cykl ciągłego doskonalenia PDCA

Ponieważ trudne byłoby jednoczesne ukierunkowanie wszystkich obszarów SMS
na zrównoważony rozwój, SMS jest zaprojektowany w taki sposób, by każdy komponent mógł być wdrażany niezależnie, w dowolnym momencie. Podczas gdy niektóre
przedsiębiorstwa rozpoczynają od kwestii społecznych, takich jak współpraca
z lokalną społecznością, inne w pierwszej kolejności koncentrują działania na obszarach: środowiskowym i zarządzania zasobami ludzkimi. Dla niektórych firm proces
wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju rozpoczyna się od opracowania
raportu zrównoważonego rozwoju, w którym ujmują zbiorczo wszystkie pojedyncze,
często nie powiązane ze sobą projekty. Innym punktem startowym w tym procesie
1
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Nasz opis SMS powstał w oparciu o Strigl i in. (2007).

może być wypracowanie wizji, misji i strategii. Należy podkreślić, że dążąc do zrównoważonego rozwoju, firmy muszą być świadome wagi wszystkich elementów SMS
i interakcji między nimi. Biorąc to pod uwagę, celem powinno być wdrożenie całego
systemu.
SMS składa się z elementów pokazanych na rysunku 4.2, które kolejno następują po
sobie. Poszczególne elementy opiszemy w dalszej części rozdziału, zaczynając od fazy
przygotowawczej (opisanej w podrozdziale 4.2):
– wizja (4.3);
– program (4.4);
– wdrażanie (4.5);
– ewaluacja (4.6);
– innowacja (4.7);
– dialog z interesariuszami (4.8);
– raportowanie z zakresu zrównoważonego rozwoju (4.9).

4.

Rysunek 4.2. Struktura systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem (SMS)

4.2. Faza przygotowawcza
Zanim przedsiębiorstwo może rozpocząć proces stopniowego wdrażania SMS konieczna
jest faza przygotowawcza, podczas której proces rozpoczyna się od szeroko zakrojonej
oceny stanu wyjściowego.
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4.2.1. Rozpoczęcie procesu
Ze względu na strategiczne znaczenie SMS, rozpoczęcie procesu powinno zostać
zainicjowane przez zarząd przedsiębiorstwa. Wsparcie i zaangażowanie zarządu firmy
są niezbędne do zapewnienia właściwej alokacji zasobów ludzkich i finansowych. Są
one konieczne dla wdrożenia systemu i jego strategicznego umiejscowienia w ogólnym
systemie zarządzania organizacją.
W początkowej fazie wdrażania SMS konieczne jest również budowanie świadomości oraz uwrażliwienie na temat zrównoważonego rozwoju wszystkich pracowników. Można to osiągnąć wykorzystując spotkania informacyjne, dyskusje, programy
edukacyjne i inne formy komunikacji. Celowe jest stworzenie stanowiska menedżera
ds. zrównoważonego rozwoju. Taka osoba powinna być odpowiedzialna za prawidłowy przebieg całego procesu, przy wsparciu zespołu zadaniowego, składającego się
z przedstawicieli wszystkich kluczowych działów firmy (finansowego, zasobów
ludzkich, produkcji, komunikacji, zarządzania). Pracownik ten powinien posiadać
konieczne kompetencje oraz moc decyzyjną oraz zasoby, takie jak czas i budżet.
Warto również, by był osobiście zainteresowany i zaangażowany w temat.

4.2.2. Ocena
W fazie przygotowawczej konieczna jest inwentaryzacja dotychczasowych działań
celem zestawienia i sprawdzenia wszystkich aspektów istotnych z punktu widzenia
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Proces ten powinien dostarczyć właściwego obrazu sytuacji wyjściowej. Należy przyjrzeć się m.in.:
– strukturze organizacyjnej;
– systemom zarządzania;
– stosowanym wskaźnikom i systemom kontroli;
– procesom decyzyjnym;
– komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
– interakcjom z pracownikami, stopniowi zadowolenia pracowników;
– wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz innym formom wpływu na
środowisko.
Rezultaty analizy stanu wyjściowego stanowią podstawę tworzenia wizji, misji
i strategii ukierunkowujących przedsiębiorstwo na zrównoważony rozwój. Dokumenty
te stanowią zwieńczenie cyklu iteracyjnego wdrażania SMS (rysunek 4.2).

4.3. Wizja
Zdefiniowanie orientacji firmy (głównego kierunku jej rozwoju) wymaga, aby cel
i korzyści społeczne przez nią generowane były zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy. Przedsiębiorstwo powinno zaspokajać pewne potrzeby społeczeństwa, takie
jak dostarczenie dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia istniejącego popytu. Firma
nie powinna dążyć do czerpania zysków z dostarczania produktów lub usług, które
nie przynoszą korzyści społeczeństwu jako całości. Co równie ważne, pracownicy
czerpią więcej satysfakcji i inspiracji z pracy, która nadaje sens ich życiu. Społeczeństwo,
a w szczególności klienci, w dłuższej perspektywie, będą nagradzali firmę za realizację
również innych celów, a nie tylko zysku.
Wizja, misja i wartości mogą zostać sformułowane w oparciu o odpowiedź na
pytanie — „jakie korzyści nasza firma przynosi społeczeństwu?”. Te trzy elementy
razem mogą być traktowane jako „konstytucja” firmy. Z tego powodu powinny
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zachować aktualność w długiej perspektywie i ukierunkowywać całe zarządzanie
przedsiębiorstwem. Określają wytyczne, którymi kieruje się firma.
W procesie wypracowywania ww. trzech elementów „konstytucji”, można wykorzystać wiele narzędzi. Pierwsza wersja może zostać sformułowana przez zespół zadaniowy, składający się z przedstawicieli wszystkich kluczowych działów firmy.
Dokument powinien zostać przekazany do zaopiniowania pracownikom, a nawet
zewnętrznym interesariuszom. Dobrze jest robić to, organizując warsztaty lub konsultacje. Zespół zadaniowy po rozważeniu zgłoszonych uwag będzie mógł wypracować
ostateczną wizję, misję i wartości.
„Konstytucja” firmy będzie od tego momentu służyła jako punkt odniesienia dla
wielu kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. W cyklu SMS może ona służyć
jako przewodnik do tworzenia programu zrównoważonego rozwoju lub być wdrażana
w jego procesach i podlegać ewaluacji w fazie kontroli. Wyniki uzyskane w tej fazie
będą stanowiły podstawę do innowacji w ramach współpracy z interesariuszami oraz do
tworzenia raportu zrównoważonego rozwoju. Zaleca się przejście przez pełny cykl raz
do roku. Nie oznacza to potrzeby przeformułowania wszystkich elementów programu,
ale regularną ocenę ich aktualności i istotności.
Jednym z najbardziej znanych przykładów takiej „konstytucji” jest credo firmy
Johnson & Johnson, które ponad 50 lat temu sformułował dyrektor generalny Robert
Wood Johnson (rysunek 4.3). Określiło ono obowiązki firmy w stosunku do klientów,
pracowników, społeczności i udziałowców. „Nasze credo” jest główną zasadą codziennej
pracy dla wszystkich pracowników firmy. Obszernie potraktowana wizja firmy ilustruje
różne aspekty, które mogą być uwzględnione w tego typu dokumencie.

4.4. Program zrównoważonego rozwoju

4.

Program zrównoważonego rozwoju jest rdzeniem SMS. Składa się z następujących
elementów, przedstawionych również w nagłówku tabeli 4.1:
– polityki;
– celów;
– środków (działań służących realizacji celów);
– wskaźników;
– wartości docelowych;
– osób odpowiedzialnych;
– terminów realizacji i budżetu.
Kolejne wiersze tabeli 4.1 odzwierciedlają zagadnienia, na które kładziony jest nacisk
w ramach programu zrównoważonego rozwoju. Wybór tych zagadnień zależy od podejścia do zrównoważonego rozwoju, stosowanego w danej firmie. Poniższe przykłady
mogą być traktowane jako potencjalne kategorie:
– uwzględnianie aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (tzw.
triple bottom line);
– rozbudowana zrównoważona karta wyników (sustainable balanced scorecard;
finanse, rynek, zarządzanie procesami, rozwój, społeczeństwo);
– wartości będące podstawą „konstytucji” przedsiębiorstwa (udział pracowników,
decentralizacja, różnorodność, uczciwość);
– działy firmy (zarząd, dział odpowiedzialny za rozwój oraz działy: zasobów
ludzkich, innowacji, zakupów, komunikacji/dialogu społecznego, ochrony
środowiska).
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NASZE CREDO
Wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec lekarzy,
pielęgniarek i pacjentów, wobec matek i ojców,
i wszystkich ludzi korzystających z naszych produktów i usług.
Aby zaspokoić ich potrzeby wszystko, co robimy musi być wysokiej jakości.
Musimy nieustannie dokładać starań,
aby obniżyć i utrzymać rozsądne ceny.
Zamówienia klientów powinny być realizowane szybko i dokładnie.
Nasi dostawcy i dystrybutorzy powinni mieć szansę dobrego zysku.
Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych pracowników — mężczyzn i kobiet,
którzy pracują dla nas na całym świecie.
Każdy z nich musi być traktowany jak jednostka.
Musimy szanować ich godność i uznawać ich zasługi.
Musimy im zapewnić poczucie bezpieczeństwa w pracy.
Wynagrodzenie musi być odpowiednie i uczciwe,
a warunki pracy powinny zapewniać czystość, porządek i bezpieczeństwo.
Musimy pamiętać o obowiązkach,
jakie nasi pracownicy mają wobec swoich rodzin
i starać się dopomóc w ich wypełnianiu.
Powinniśmy umożliwiać pracownikom swobodne zgłaszanie uwag czy zażaleń.
Wykwalifikowanym pracownikom powinniśmy zapewnić
równe szanse zatrudnienia, rozwoju i awansu.
Powinniśmy zapewnić kompetentne kierownictwo, działające
sprawiedliwie i etycznie.
Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczeństw,
w których żyjemy i pracujemy i wobec społeczności międzynarodowej.
Musimy być dobrymi obywatelami — popierać akcje dobroczynne,
uczciwie wypełniać nasze zobowiązania podatkowe.
Musimy popierać postęp społeczny,
rozwój lecznictwa i edukacji.
Musimy utrzymać w dobrym stanie majątek,
którego mamy przywilej używać,
chronić środowisko i bogactwa naturalne.
Naszym końcowym obowiązkiem jest odpowiedzialność wobec akcjonariuszy.
Działalność firmy musi przynosić znaczne zyski.
Powinniśmy wprowadzać nowe rozwiązania, prowadzić badania naukowe,
opracowywać innowacyjne programy, ale również płacić za błędy.
Trzeba inwestować w nowy sprzęt,
wprowadzać nowe urządzenia i nowe produkty.
Trzeba tworzyć rezerwy, aby zapewnić dostawy w niepomyślnych okresach.
Jeśli będziemy działać zgodnie z tymi zasadami,
nasi udziałowcy powinni osiągnąć godziwe zyski.
Rysunek 4.3. Credo firmy Johnson & Johnson <www.janssen-cilag.pl>
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Tabela 4.1 pokazuje przykładowy fragment programu zrównoważonego rozwoju,
z wykorzystaniem perspektywy triple bottom line. Posłużymy się zagadnieniami dotyczącymi środowiska, jako wzorem — przyjmując, że gospodarka i społeczeństwo zostałyby
opisane w analogiczny sposób. Przedstawione w tabeli przykładowe elementy programu
zrównoważonego opisujemy poniżej dokładniej.
Polityka
Polityka to zwięzły zestaw wytycznych dotyczących konkretnego obszaru. Powinna się
ona wywodzić z „konstytucji” i być zgodna z zawartymi w niej wartościami.
Tabela 4.1. Przykładowa struktura programu zrównoważonego rozwoju
Triple
bottom
line

Polityka

Cele

Środki

Wskaźniki

Środowisko

Jesteśmy
ostrożni
i oszczędni
wobec zasobów naturalnych. Utrzymujemy zużycie energii
i emisje zanieczyszczeń
na najniższym
możliwym
poziomie.

1. Ograniczenie wykorzystania zasobów nieodnawialnych
oraz emisji
zanieczyszczeń.
2. Internalizacja wszystkich środowiskowych
kosztów zewnętrznych.
3. Wytwarzanie produktów w sposób jak najmniej szkodliwy dla
środowiska.

1. Zastąpienie paliwa ropopochodnego
przez biomasę (pelet).
2. Informowanie o
wpływie
produktów
i działalności firmy na
środowisko.

1. Ilość
nieodnawialnych
zasobów
energetycznych wobec
ilości zasobów odnawialnych
(ropa w litrach/rok
wobec peletu w tonach/rok)
2. Postrzeganie produktów firmy
jako „przyjaznych dla
środowiska”

Wartości
docelowe

Osoby
odpowiedzialne

Terminy
realizacji
i budżet

4.

Społeczeństwo
Gospodarka

Cele
Sformułowanie celów służy konkretyzacji polityki, czyli przełożeniu jej na konkretne
działania do realizacji. W tym kroku należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
– każdy z celów powinno cechować wysokie znaczenie strategiczne i wysoka jakość;
– celów nie może być zbyt dużo;
– powinny istotnie przyczyniać się do realizacji polityki;
– muszą być możliwe do osiągnięcia;
– powinny być jasne i zrozumiałe;
– należy zachować równowagę między celami krótko- i długoterminowymi;
– należy zachować równowagę między celami jakościowymi i ilościowymi.
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Przy ich definiowaniu należy kierować się koncepcją SMART (odnoszące się do
danej sytuacji — Specific, mierzalne — Measurable, osiągalne — Achievable, realistyczne
— Realistic, określone w czasie — Time-boud). Ponieważ tylko tym celom, które są
mierzone poświęca się uwagę, konieczne jest znalezienie również sposobów mierzenia
celów jakościowych, co jest możliwe przykładowo poprzez przypisanie im odpowiednich wskaźników, uzyskiwanych metodami kwestionariuszowymi.
Środki: działania służące osiąganiu celów
Sformułowanie konkretnych działań, adekwatnych do celów, ma umożliwić operacjonalizację wizji. Realizacji każdego z celów powinny służyć 1–2 adekwatne działania. Jeśli
możliwych do zastosowania działań jest więcej, należy uszeregować je w zależności od
potencjału poprawy sytuacji, kosztów wdrożenia oraz poziomu kompleksowości.
Wskaźniki
Wskaźniki służą do oceny stopnia realizacji celów. Na potrzeby SMS mogą zostać wykorzystane wskaźniki już stosowane w ramach funkcjonujących w firmie systemów kontroli
lub mogą zostać zdefiniowane nowe. Szeroki wybór wskaźników możliwych do wykorzystania zaproponowano w „Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego
rozwoju” (GRI, 2006; por. podrozdział 4.9).
Wartości docelowe
Wartość docelowa wskaźnika to określona liczba i jednostka, w której jest ona wyrażona.
Podstawą ciągłego doskonalenia jest określenie wartości bieżącej danego wskaźnika
i regularne porównywanie jej z wartością docelową i wyjściową. Przykładowo, jeśli
naszym celem jest redukcja wykorzystania zasobów nieodnawialnych (utrzymując
wymaganą wartość energetyczną na tym samym poziomie), a wybranym wskaźnikiem
jest ilość energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych w stosunku do tej pochodzącej
ze źródeł odnawialnych, aktualna wartość zużycia może wynosić 1000 l ropy i 100 kg
peletu na rok, podczas gdy wartość docelowa może wynosić 100 l ropy i 1900 kg peletu
na rok (1 l ropy jest ekwiwalentem 2 kg peletu).
Odpowiedzialność
W celu wprowadzenia w życie zaplanowanych działań, konieczny jest przejrzysty
podział odpowiedzialności za poszczególne działania. Idealnie byłoby, gdyby każdemu
działaniu przypisana była jedna osoba. Nie oznacza to, że cała praca niezbędna do realizacji tego działania ma być wykonana przez tę osobę. Może ona delegować pewne
zadania, jednak ostatecznie odpowiedzialność za osiągnięcie celu i ukończenie działania
powinna spoczywać na niej. Taki przejrzysty podział odpowiedzialności zwiększa efektywność kontroli i zapewnia przejrzystość programu zrównoważonego rozwoju.
Według badania przeprowadzonego w Polsce na zlecenie Harvard Business Review
Polska i CSR Consulting w 2008 r. (Greszta, 2009), 37% dużych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia osoby, w których odpowiedzialności leżą zagadnienia społecznej
odpowiedzialności biznesu. W większości przypadków jednak osoby te nie zajmują się
CSR na cały etat, lecz łączą te obowiązki z zadaniami z zakresu komunikacji, relacji
zewnętrznych, bądź zarządzania zasobami ludzkimi.
Terminy realizacji i budżet
Egzekwowane, jasne i realistyczne terminy dają orientację, pomagają w ewaluacji oraz
stanowią motywację i zachętę do działania. Jak wspomnieliśmy wcześniej, programy
zrównoważonego rozwoju wymagają krótko- i długoterminowych celów. Terminy
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realizacji, daleko odsunięte w czasie, często są ignorowane aż do ostatniego momentu.
W następstwie założone cele często nie są osiągane albo jakość ich realizacji jest niska.
Dlatego zaleca się, by pracownicy, którzy realizują cele długoterminowe, dzielili je na
cele i działania pośrednie wraz z odpowiednimi terminami ich realizacji. Odpowiedzialność
za realizację poszczególnych celów pośrednich może być wtedy jasno rozdzielona
między członków danego zespołu.
Czas i zasoby finansowe w firmach są zwykle ograniczone. Dlatego, aby wszyscy
interesariusze zaangażowani w proces wdrażania SMS zrozumieli wagę, jaką przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju, na jego wdrożenie muszą zostać przydzielone
zarówno środki finansowe, jak i odpowiedni limit czasu. Umożliwi to osobom, odpowiedzialnym za poszczególne działania, wykonywanie ich w odpowiednim momencie
i w sposób profesjonalny.
Jednym z najbardziej znanych na świecie przykładów programów zrównoważonego rozwoju jest „Plan A” firmy Marks & Spencer, którego nazwa jest wiele
znacząca. Zainaugurowany w 2007 r. plan zakłada ambitne cele: 100 zobowiązań
odnoszących się do zmian klimatu, redukcji odpadów, zrównoważonej gospodarki
zasobami naturalnymi, etycznego handlu, promocji zdrowego trybu życia.
Zobowiązania te mają zostać osiągnięte we współpracy z dostawcami i klientami
w ciągu pięciu lat. Firma tłumaczy, iż zdecydowała się na podjęcie takich działań,
gdyż tego chcieli klienci oraz ze względu na przekonanie, iż tak właśnie należy
działać. Stwierdzono, iż nie ma innej możliwości prowadzenia biznesu, nie ma
planu B.

4.5. Wdrażanie

4.

Jak pokazuje praktyka, dopracowany program zrównoważonego rozwoju jest
nieodzowny dla reorientacji całej firmy w stronę zrównoważonego rozwoju. Opracowanie
programu nie gwarantuje jednak jeszcze egzekwowania jego postanowień w codziennym
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Aby SMS funkcjonował, konieczny jest entuzjazm
i identyfikacja z nim wszystkich zaangażowanych pracowników. Dlatego rzeczywiste
wdrożenie i działanie SMS wymaga, aby wszyscy interesariusze widzieli jego przydatność i rozumieli, dlaczego został rozpoczęty. Zapewnienie takiej akceptacji wymaga
prowadzenia działań mających na celu podnoszenie świadomości. Na takie działania
mogą składać się wydarzenia edukacyjne, warsztaty, wykłady lub inne sposoby otwartej
komunikacji (dyskusje internetowe, możliwość kierowania pytań i uwag do menedżerów oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi).
Dodatkowo warto rozważyć organizację krótkoterminowych praktycznych
projektów, które nie tylko komunikują fakty, ale odnoszą się do emocjonalnych
aspektów zrównoważonego rozwoju, tak by idee te trafiły pracownikom do serca.
Przykładowe działania angażujące pracowników, to włączenie ich w działania społeczne
przedsiębiorstwa, poprzez wolontariat pracowniczy lub umożliwienie przeznaczania
odpisów od pensji na wsparcie wybranej organizacji pozarządowej i podwajanie
uzyskanej w ten sposób kwoty przez firmę (tzw. pay-roll). Inną możliwością jest zachęcenie pracowników do działań przyjaznych dla środowiska, zarówno w firmie, jak też
w domu, co można osiągnąć przez działania edukacyjne powiązane np. z konkursem
wiedzy.
Firma może też zorganizować wspólny wyjazd w atrakcyjne przyrodniczo miejsce,
a następnie wizytę studyjną w innym przedsiębiorstwie, które rozpoczęło proces
reorientacji w kierunku zrównoważonego rozwoju już kilka lat wcześniej. Może też
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połączyć wyjazd integracyjny z działaniami prospołecznymi lub prośrodowiskowymi,
jak np. sadzenie drzew lub realizacja projektu społecznego z lokalną organizacją pozarządową. Miłym akcentem może być zakończenie takiego dnia piknikiem, na którym
wspólnie przygotuje się i zje lokalne, sezonowe produkty. Tego rodzaju projekty
w prosty sposób angażują pracowników i włączają ich w proces zrównoważonego
rozwoju.

4.6. Ewaluacja
Ewaluacja zrównoważonego rozwoju polega na weryfikacji osiągania celów (por.
rysunek 4.1). Dla każdego z wskaźników powiązanych z poszczególnymi celami zbiera
się dane, prowadzi obliczenia i analizuje je. W zależności od wagi SMS w przedsiębiorstwie,2 kontrola może dotyczyć wszystkich wskaźników działalności firmy lub tylko
tych, które są wymienione w programie zrównoważonego rozwoju.
Proces kontroli wymaga przejrzystej struktury przepływów informacji i właściwej
komunikacji. Konieczne jest określenie, jakie dane, od których pracowników i w jakich
okresach muszą zostać zebrane i przekazane do jednostki kontrolującej. Należy również
określić jakość i częstość przepływu informacji między jednostką kontrolną a innymi
działami firmy, w szczególności zarządem.
W przypadku większych firm, zalecane jest wprowadzenie automatyzacji tego
procesu przy użyciu służącego mu oprogramowania komputerowego. Może być ono
wykorzystywane do zarządzania jakością, środowiskiem i zrównoważonym rozwojem,
może też wspierać rozwój organizacyjny, poprzez ustanowienie i ciągłe doskonalenie
systemu zarządzania zorientowanego na proces i opartego na wiedzy. Może również
ułatwiać dokumentowanie przebiegu procesów i zarządzanie wiedzą w organizacji,
zbieranie i ewaluację ważnych wskaźników i różnych elementów związanych z przygotowywaniem raportów.
Ostatnim etapem ewaluacji jest porównanie jej rezultatów z celami programu zrównoważonego rozwoju i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
Przykładem oceny działań w zakresie zrównoważonego rozwoju może być doskonalenie standardów zarządzania w Danone. Służy temu stworzony w 2001 r. program
Danone Way, który od 2007 r. — już jako Danone Way Fundamentals — stanowi zbiór
podstawowych wytycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Program z jednej
strony ma stale podnosić wyniki w kluczowych obszarach, z drugiej — służy wprowadzaniu innowacji społecznych do nowych projektów, jako ich stały element. Na Danone
Way Fundamentals składa się 16 kluczowych zasad w pięciu obszarach: prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko przyrodnicze, konsumenci i zarządzanie
(tabela 4.2). Dla każdej z zasad zdefiniowane są instrumenty przestrzegania wytycznych,
a także wskaźniki służące pomiarowi efektów wdrożenia polityki w praktyce. Określono
cztery poziomy oceny, z których firma sama wybiera ten, na którym się znajduje. Proces
oceny wewnętrznej jest integralną częścią corocznej kontroli wewnętrznej oraz podlega
weryfikacji przez spółkę matkę i audytora zewnętrznego. W każdym z wymienionych
obszarów oceniane są zarówno istniejące polityki, procedury i działania firmy, jak
i bardzo konkretne wskaźniki, dzięki czemu ocena oparta jest na obiektywnych i porównywalnych kryteriach. Zakres zagadnień jest taki sam dla wszystkich spółek grupy
Danone, co zapewnia porównywalność wyników.
2
SMS może być jednym z systemów zarządzania, włączonych w ogólny system zarządzania organizacją lub może pełnić nadrzędną
funkcję, obejmując pozostałe systemy zarządzania.
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Tabela 4.2. Obszary podlegające ocenie w ramach programu Danone Way Fundamentals
Prawa człowieka

równouprawnienie, bezpieczeństwo, zdrowie w miejscu pracy

Prawo pracy

czas pracy, współpraca ze związkami zawodowymi, wynagrodzenie i korzyści dodatkowe, rozwój pracowników

Ochrona środowiska

emisje dwutlenku węgla, zużycie wody, recykling

Jakość

poziom reklamacji, weryfikacja składu produktów

Zarządzanie CSR

kodeks etyczny, współpraca z dostawcami, działalność społeczna

W proces weryfikacji wbudowany jest mechanizm programów naprawczych i planowania działań w przypadku, gdy w danym obszarze firma nie osiąga satysfakcjonujących
wyników. Podczas ostatniej oceny, w 2008 r. polski oddział Danone uzyskał 854 punkty na
960 możliwych, co było jednym z najlepszych wyników w regionie Europy Środkowej.

4.7. Proces innowacji
Weryfikacja efektów wdrażania zrównoważonego rozwoju wskazuje nowe zadania do
realizacji (przechodzimy do działania, które ma być podstawą aktualizacji planów
w cyklu PDCA na rysunku 4.1). Może to nastąpić na wszystkich poziomach organizacyjnych i powinno prowadzić do zdefiniowania działań, które umożliwią odnowę i innowację. Innowacje nie dotyczą jedynie produktów, bądź procesów produkcyjnych, lecz
powinny się odnosić również do innych sfer, takich jak funkcjonowanie organizacji,
aspekty społeczne i środowiskowe (por. rysunek 8.1). W wielu firmach międzynarodowych, zadania dotyczące zrównoważonego rozwoju powierzane są zresztą właśnie
działom innowacji.
Zdolność do innowacji zmniejsza się wraz z wzrostem formalizacji struktury
i związanych z tym ograniczeń. W konsekwencji, tworzenie przestrzeni dla autonomicznego działania wspiera uruchomienie potencjału kreatywności i umożliwia pojawienie
się innowacji dla zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów wykorzystania tego
mechanizmu jest tzw. metoda presencing (Scharmer, 2007). Ma ona na celu ułatwienie
dochodzenia do innowacji przez zespół i znajdowanie nowatorskich rozwiązań
problemów. Jej nazwa wywodzi się od słów „obecność” (presence) oraz „odczuwanie”
(sensing). Pozwala na tworzenie innowacji, które są zorientowane na pożądaną przyszłość i wizję. Nie opiera się na przewidywaniu przyszłości na podstawie ekstrapolacji
obecnych trendów, ale na fundamentalnej zmianie w podejściu do problemów. Ilustruje
to przyjęcie perspektywy systemowej, którą omówiliśmy w podrozdziale 2.1. Podejście
to można scharakteryzować za pomocą następujących trzech podstawowych zasad.
1. „Od myślenia oceniającego do myślenia odkrywczego”. Jednostka poszerza
zakres informacji i koncepcji, które bierze pod uwagę w procesie innowacji.
Ludzie przyjmują pełną pokory postawę, w której nie mają gotowych odpowiedzi
i chcą otworzyć się na szersze spektrum możliwości niż wcześniej.
2. „Od reakcji emocjonalnej do odczuwania”. Reagowanie emocjonalne wywodzi się
z wcześniejszych doświadczeń, nawyków mentalnych. Ogranicza to możliwe
rozwiązania. Odczuwanie natomiast polega na otwartym, pozbawionym oceny
rozważaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, które zdają się kiełkować
z wewnętrznej mądrości jednostki.
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3. „Od podejścia egocentrycznego do otwartości na potrzeby innych”.
Presencing stwarza możliwość i warunki do uzupełnienia naszego myślenia racjonalnego o wiedzę nieracjonalną, którą posiadamy i dzięki temu tworzy przestrzeń do
kreacji nowych form innowacji.

4.8. Dialog z interesariuszami
Dialog z interesariuszmi jest coraz powszechniej uznawany za niezwykle istotny
i korzystny dla przedsiębiorstw. Może stanowić doskonałe źródło inspiracji dla innowacji i pomaga ograniczyć różnorodne ryzyka (gospodarcze, społeczne, środowiskowe)
w funkcjonowaniu firmy. W przeciwieństwie do zasady wartości dla akcjonariuszy, która
koncentruje się jedynie na potrzebach i oczekiwaniach właścicieli firmy, zasada kreacji
wartości dla interesariuszy umieszcza przedsiębiorstwo w szerszym kontekście społeczno-ekologicznym, w którym ono funkcjonuje, i stara się odpowiadać na wszystkie
potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy. Stałe, systematyczne zarządzanie
relacjami z interesariuszami składa się z trzech faz:
– analizy;
– tworzenia koncepcji;
– wdrożenia.

4.8.1. Analiza
Faza ta obejmuje identyfikację i klasyfikację interesariuszy. Po zidentyfikowaniu najważniejszych z nich, np. w drodze wewnętrznej burzy mózgów, można ich klasyfikować
w zależności od bliskości relacji z firmą (rysunek 4.4) lub innych cech charakterystycznych. Zazwyczaj kluczowa jest ocena wpływu, jaki poszczególni interesariusze wywierają na firmę oraz wpływu firmy na nich. Inne kryteria, jakie mogą być wykorzystanie
do klasyfikacji interesariuszy, to:
– ich gotowość do współpracy;
– potencjalne konflikty;
– potencjał do innowacji;
– reputacja interesariuszy.

Rysunek 4.4. Klasyfikacja interesariuszy w oparciu o bliskość ich relacji z firmą (Strigl i in., 2007, s. 26)
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Związki firmy z interesariuszami, ze względu na charakter powiązań, przedstawiamy
na rysunku 4.5 na przykładzie mapy interesariuszy firmy Danone.
Rysunek 4.6 pokazuje wizualizację przykładowej klasyfikacji, w oparciu o kryterium
innowacji, reputacji i gotowości do współpracy. Poza klasycznymi kryteriami, wykorzystywanymi do klasyfikacji, kluczowa jest również identyfikacja wzajemnych potrzeb
i oczekiwań między firmą a poszczególnymi interesariuszami. Przykładowo, dla
dostawców istotna jest terminowa realizacja płatności oraz oparcie warunków współpracy na uczciwych zasadach. Dla klientów kryteria mogą obejmować jakość, cenę,
przyjazność produktów dla środowiska oraz powiązania między firmą a regionem,
w którym prowadzi działalność. Dla pracowników najważniejszymi kwestiami mogą być
uczciwe wynagrodzenie, przejrzyste zasady zatrudnienia i kultura korporacyjna.
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satysfakcji
Programy pracowników Badanie
wspierające
satysfakcji
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Program
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z organizacjami
pozarządowymi
Współpraca
z Rekopolem

Udziałowcy

Rysunek 4.5. Mapa interesariuszy Danone (Danone, Przegląd CSR 2006)

Rysunek 4.6. Przykładowa klasyfikacja interesariuszy (Strigl i in., 2007, s. 28)
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W celu zaprojektowania efektywnego dialogu społecznego, firma musi przeprowadzić przegląd już istniejących kanałów kontaktu z interesariuszami. W realizacji tego
zadania mogą pomóc poniższe pytania.
– Jakie kontakty już występują? Z którymi interesariuszami jesteśmy w stałym
kontakcie, a z którymi kontaktujemy się sporadycznie?
– Jaka jest jakość tych kontaktów? Czy jest to komunikacja dwustronna, czy jednostronna? Czy interesariusze mają możliwość wyrażenia swoich potrzeb i interesów
i jaki mogą mieć wpływ na wewnętrzne procesy podejmowania decyzji w firmie?
– Jaka jest forma kontaktów? Czy są to kontakty osobiste, takie jak regularne
rozmowy z pracownikami (przypadkowe lub ustrukturyzowane), wydarzenia
integracyjne, infolinie, wydarzenia zawodowe? Czy są to kontakty pośrednie,
z wykorzystaniem materiałów drukowanych, takich jak biuletyny informacyjne,
kartki okolicznościowe, czy jedynie mediów elektronicznych (stron internetowych, grup dyskusyjnych, telewizji, radia)?

4.8.2. Koncepcja
Po dokonaniu analizy istniejących kontaktów z interesariuszami, należy zidentyfikować
mocne i słabe strony tych kontaktów. Na podstawie takiej oceny i analizy dobrych
praktyk w tym zakresie, należy zaprojektować nową lub ulepszoną koncepcję kontaktów
z interesariuszami. W tym procesie mogą być pomocne poniższe pytania.
– Co chcemy osiągnąć tworząc nową koncepcję?
– Jak dużego wysiłku będzie ona wymagała?
– Jak wykorzystamy informacje, które uzyskamy od interesariuszy?
– Jak często będziemy mieć kontakty z każdą z grup interesariuszy?
– Jak zamierzamy wynagrodzić każdej grupie interesariuszy jej zaangażowanie?
Odpowiedzi na te pytania mogą stanowić podstawę szczegółowego planu komunikacji z każdą z grup interesariuszy. Plan ten powinien składać się z analogicznych
elementów, jak plan zrównoważonego rozwoju:
– cele;
– działania;
– wskaźniki;
– wartości docelowe;
– terminy realizacji;
– odpowiedzialne osoby;
– budżet.

4.8.3. Wdrożenie
Odpowiedzialność za wdrożenie powinna spoczywać na wybranych osobach. Będą one
musiały mieć zapewniony czas i budżet niezbędny do realizacji zaplanowanych działań.
Przegląd nowego podejścia do dialogu z interesariuszami powinien mieć miejsce po
około roku. Zaobserwowane koszty i korzyści (wskaźniki) powinny zostać poddane
analizie i porównane z założonymi celami, w celu zidentyfikowania koniecznych zmian
i usprawnień.
Ciekawym przykładem dialogu z interesariuszami jest badanie oczekiwań społecznych przeprowadzone przez firmę Vattenfall wiosną 2008 r. Firma poprosiła kluczowych
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o określenie, jaką wagę przykładają do
poszczególnych oczekiwań, dokonanie wyboru istotnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i ustalenie priorytetów. W badaniu wzięli udział interesariusze
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z poszczególnych kategorii: finansowej (dostarczyciele kapitału i właściciele), klientów
handlowych i przemysłowych, społecznej (przedstawiciele władz, organizacje pozarządowe, politycy, potencjalni pracownicy i środowisko akademickie) oraz wewnętrznej
(przedstawiciele pracowników i wyższe kierownictwo). Wyniki można zaobserwować
na rysunku 4.7.

4.

Rysunek 4.7. Dialog z interesariuszami Vattenfall <www.vattenfall.pl>
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Zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni interesariusze najwięcej punktów przyznali emisji gazów i odpadom, co podkreśla duże znaczenie zmian klimatycznych,
wynikające ze specyfiki branży. Inne kwestie, uznane za ważne przez obie grupy, to
korupcja i praktyki monopolistyczne oraz otwartość i jawność. Wskazuje to, jak
ważne dla firmy Vattenfall powinno być uczciwe prowadzenie działalności i przejrzystość informacyjna.

4.9. Raport zrównoważonego rozwoju
Raporty zrównoważonego rozwoju obrazują, w jakim stopniu firmy są zakorzenione
w swoim otoczeniu gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Opisują instytucjonalne ramy wdrażania zrównoważonego rozwoju: zespół zadaniowy ds. zrównoważonego rozwoju, wizję, misję i strategię. W raporcie firma ujawnia postępy we wszystkich
projektach w obrębie zrównoważonego rozwoju, próbując wykazać swą wiarygodność
interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. Raport powinien zawierać wyważony
opis sytuacji firmy, obejmujący zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne.
Może on wyjaśniać:
– jakie są gospodarcze, społeczne i środowiskowe szanse i zagrożenia w chwili
obecnej oraz w przyszłości (na poziomie lokalnym i globalnym);
– jak firma postrzega swoje obowiązki i odpowiedzialność wobec społeczeństwa
i w jakim stopniu je wypełnia;
– jak przebiega komunikacja firmy z interesariuszami na różnej skali geograficznej
(lokalnymi, regionalnymi, globalnymi);
– które cele programu zrównoważonego rozwoju zostały osiągnięte i w jakim
stopniu.
Ostatni punkt obrazuje bliskie powiązanie raportu zrównoważonego rozwoju
z całym SMS, który jest podstawą i przyczyną powstania raportu, który z kolei stanowi
integralną część wdrażania SMS. Istotne jest również, by przywiązać wagę do samego
procesu przygotowania raportu, podczas którego można wykorzystać szeroko stosowane i uznane na świecie wytyczne Global Reporting Initiative (GRI, 2006) oraz szereg
innych standardów (np. Kanatschnig, 2003). Oparcie procesu opracowania raportu
o uznane normy i wytyczne jest korzystne zarówno z przyczyn wewnętrznych (wsparcie
budowy SMS, określania wskaźników), jak i zewnętrznych (przejrzystość procesu przekładająca się na wiarygodność raportu, a tym samym firmy).
W Polsce sporządzanie raportów zrównoważonego rozwoju jest stosunkowo nową
praktyką. W odniesieniu do naszego rynku warto wspomnieć o dwóch istotnych inicjatywach: konkursie „Raporty Społeczne” oraz opublikowaniu w 2009 r. polskiej wersji
językowej „Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” GRI.
Konkurs „Raporty Społeczne — Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu” skierowany jest do firm publikujących raporty
z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony
środowiska lub zaangażowania społecznego. Inicjatywa ta powstała w wyniku współpracy PricewaterhouseCoopers, ACCA Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR
Consulting w 2007 r. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi na istotę i wagę przygotowywania raportów społecznych oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.
W oparciu o zdefiniowane kryteria jury ocenia co roku raporty zgłoszone do konkursu.
Spośród różnych wytycznych w zakresie sporządzania raportów dostępnych na
świecie, najbardziej znane i najczęściej stosowane są „Wytyczne do raportowania kwestii
zrównoważonego rozwoju” GRI, która jest niezależną siecią wielu interesariuszy. Jej
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misja to tworzenie jednolitych, międzynarodowych standardów sporządzania raportów,
wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu sfer: ekonomicznej, społecznej
i środowiskowej. Inicjatywa ta ma na celu także wspieranie przejrzystości działalności
gospodarczej poprzez podnoszenie jakości raportów.
Szkic wytycznych GRI po raz pierwszy opublikowano w marcu 1999 r. Następnie
w latach 1999–2000 przeprowadzono fazę pilotażową, w której przetestowano 21 przedsiębiorstw w kontekście wprowadzanych wytycznych. Wyniki zostały przedyskutowane
przez wielu przedstawicieli przedsiębiorstw, jak również przez szerokie grono ekspertów
zewnętrznych — przedstawicieli świata akademickiego, organizacji pozarządowych
i konsultantów. W 2002 r. opublikowano drugą wersję wytycznych — „G2”. Po kolejnych czterech latach doświadczeń i kolejnej sesji międzynarodowych konsultacji
z udziałem organizacji, które już wdrożyły ten standard, w październiku 2006 r. ogłoszono „G3” — trzecią wersję wytycznych GRI. Od połowy 2009 r. jest dostępne polskie
tłumaczenie trzeciej wersji wytycznych.
„Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” są przede wszystkim
podstawą sporządzania raportów. W opinii wielu praktyków, odpowiednio zastosowane
mogą również stanowić podstawę strategii czy wręcz bieżącego zarządzania zrównoważonym rozwojem. Umożliwiają zarządzanie, monitoring i ewaluację działań, zaś swoją
uniwersalność zawdzięczają prezentacji zarówno wskazówek odnośnie do tego, co należy
zawrzeć w raporcie, jak również tego — jak go przygotować. Wytyczne formułują zasady
odnoszące się do definiowania zawartości raportu (zasady: istotności, uwzględniania interesariuszy, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności) oraz zapewniania
odpowiedniej jego jakości (zasady: wyważenia, porównywalności, dokładności, terminowości i przejrzystości oraz wiarygodności). Dostarczają wreszcie wskaźników, które mogą
być wykorzystane w ramach programu zrównoważonego rozwoju. Cytując wytyczne
(s. 6): „raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju jest dynamicznym procesem oraz
narzędziem i nie zaczyna się ani nie kończy z momentem publikacji dokumentu. Powinno
być częścią szerszego procesu tworzenia strategii organizacji, implementacji jej planów
działania i oceny wyników. Przygotowanie raportu ułatwia gruntowną ocenę funkcjonowania organizacji, może też pozytywnie wpłynąć na stałe, rozłożone w czasie zwiększanie
efektywności. Służy również jako narzędzie angażowania interesariuszy i pozyskiwania
ich cennego wkładu w funkcjonowanie procesów organizacyjnych”.

4.

4.10. Podsumowanie
W rozdziale opisaliśmy, jak powinien wyglądać system zarządzania zrównoważonym
rozwojem (SMS) w przedsiębiorstwie. A jak wyglądała sytuacja w polskich realiach?
Mówiąc o zarządzaniu zrównoważonym rozwojem lub społeczną odpowiedzialnością
w polskich przedsiębiorstwach, należy pamiętać o specyficznym kontekście, na który
składają się uwarunkowania historyczno-gospodarcze rozwoju przedsiębiorczości oraz
obecność na rynku zarówno międzynarodowych korporacji, jak i polskich firm prowadzonych przez profesjonalnych menedżerów, ale także samouków biznesowych.
Polskie firmy coraz częściej na wzór korporacji międzynarodowych zaczynają
wdrażać kompleksowe strategie CSR, jak wynika z badania przeprowadzonego na
zlecenie Harvard Business Review Polska i CSR Consulting w 2008 r. wśród 212 przedsiębiorstw (Greszta, 2008). Jest to domena firm dużych, wśród których istnienie planu
działań w zakresie CSR zadeklarowało 32% badanych. 7,6% respondentów stwierdziło,
iż ich strategia społecznej odpowiedzialności ma charakter całościowy, kompleksowy
i odnosi się do wszystkich obszarów biznesu.
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Niestety, nawiązując do badania przeprowadzonego w 2006 r. przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations (Wierzbowska
i Kuraszko, 2006), działania z zakresu CSR są w Polsce najczęściej inicjowane przez
działy public relations (PR). Od momentu badania zaszły wprawdzie pewne zmiany na
polskim rynku, jednak mimo coraz częstszego zatrudniania „specjalistów” lub „kierowników ds. CSR”, kompetencje te wciąż najczęściej ulokowane są w dziale PR. Sytuacja ta
utrudnia strategiczne podejście do tematu i pełne wdrożenie SMS.
Odnosząc się do modelu CSR Value Curve, stworzonego przez IBM Institute for
Business Value (rysunek 4.8), nie jest możliwe jednoznaczne umiejscowienie
polskich przedsiębiorstw na którymkolwiek z etapów wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez CSR. Zgodnie z modelem, w miarę jak przedsiębiorstwa przesuwają się
wzdłuż krzywej wzrostu wartości, osiągają coraz większe przychody z CSR, która
staje się coraz bardziej integralną częścią strategii biznesowej. Z jednej strony,
w Polsce mamy do czynienia z tradycją dobroczynności i wspierania inicjatyw lokalnych, choć trudno to nazwać filantropią strategiczną w amerykańskim rozumieniu.
Z drugiej strony, mamy też do czynienia z licznymi działaniami mającymi na celu
dostosowanie się, czy też przygotowywanie do przyszłych regulacji (np. wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej); działaniami poszczególnych branż
na rzecz samoregulacji; jak również szeregiem inicjatyw ukierunkowanych na zwiększanie efektywności i rozwój innowacji.

Rysunek 4.8. Krzywa wzrostu wartości przedsiębiorstwa dzięki CSR (Pohle i Hittner, 2008, s. 4)

W wielu polskich przedsiębiorstwach można zaobserwować działania z zakresu
zrównoważonego rozwoju. Wspólnym ich mianownikiem jest jednak brak koordynacji
i spójnego zarządzania, a przede wszystkim powiązania stricte biznesowych założeń
strategicznych z filozofią zrównoważonego rozwoju. A zatem brak jest całościowego
systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem (SMS), obejmującego wszystkie
szczeble organizacyjne, z odpowiedzialnością przypisaną najwyższemu kierownictwu,
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umożliwiającego zrównoważony wzrost wartości przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że
niniejsza publikacja stanie się inspiracją oraz pomocą we wdrażaniu takiego systemu
zarządzania.

Źródła praktyczne
„Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” Global Reporting
Initiative dostępne są na stronie <www.globalreporting.org>. Polskie tłumaczenie
wytycznych GRI: <www.globalreporting.org/home/languagebar/polishlanguagepage>.
Borys, T., Rogala, P. (red.) (2002), Jak opracować raport środowiskowy? Poradnik dla
małych i średnich przedsiębiorstw, Jelenia Góra: Fundacja Karkonoska.
Bibliotekę polskich raportów można znaleźć na stronie <www.raportyspoleczne.pl>.
ISO 26000 — zalecenia Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczące CSR.
Podobnie, jak w przypadku innych działań ISO, również tu chodzi o harmonizację
i ujednolicenie zróżnicowanych dotychczas działań <www.iso.org/sr>.
<www.csrinfo.org>, <www.odpowiedzialnybiznes.pl> portale z aktualnymi informacjami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu oraz licznymi przykładami
i praktycznymi wskazówkami z tego zakresu.
Laszlo, C. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Studio EMKA. Książka,
która proponuje „jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”.
Smith, N.C., Lenssen, G. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Warszawa:
Studio EMKA. Obszerny zbiór tekstów i międzynarodowych studiów przypadku
z zakresu CSR.

Pytania

4.

1. Czy system zarządzania zrównoważonym rozwojem powinien stanowić część ogólnego systemu zarządzania, czy też — system nadrzędny wobec wszystkich innych?
Jaki powinien być optymalny model zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w firmie lub innej instytucji, w której pracujesz, działasz lub studiujesz?
2. Departament ds. CSR, kierownik/specjalista ds. CSR, a może komitet na poziomie
zarządu, tudzież członek zarządu — kto i jak powinien odpowiadać za wdrożenie
SMS/CSR w przedsiębiorstwie? Omów wady i zalety umiejscowienia odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach. Podaj kluczowy zestaw obowiązków, możliwych do przypisania takiej osobie lub komórce organizacyjnej.
3. Czy dialog z interesariuszami to „fanaberia CSR”, czy może wymóg konkurencyjności w dzisiejszych czasach?
4. Czy publikacja raportów nt. zrównoważonego rozwoju to jedynie działanie z zakresu
public relations, czy integralna i niezbędna część cyklu wdrażania SMS?
5. Czytając kolejne rozdziały zastanów się, jak opisane w nich zagadnienia pasują do
SMS i którym jego elementom odpowiadają?
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Studium przypadku 4.P1.
Wdrażanie „Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego
rozwoju” GRI w BRE Banku3
BRE Bank zaliczany jest do grona największych instytucji finansowych w Polsce pod
względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, różnorodności oferowanych
produktów oraz poziomu technologii bankowej.
Obecnie Grupę BRE Banku tworzą wyspecjalizowane spółki, w których bank jest
jedynym lub znaczącym udziałowcem. Kilkanaście spółek strategicznych, działających
w sferze usług finansowych, wspiera poszczególne obszary biznesowe banku: bankowość korporacyjną, inwestycyjną, detaliczną i zarządzanie aktywami. Bankowość
detaliczna BRE Banku to z jednej strony kompleksowe zarządzanie majątkiem osób
zamożnych (Private Banking & Wealth Management), a z drugiej strony skierowane
do przeciętnego odbiorcy mBank i MultiBank, które działają jednak jako osobne
podmioty. W 2006 r. BRE Bank obchodził 20-lecie działalności na rynku.
Bank Rozwoju Eksportu rozpoczął działalność wspierającą eksport oraz rozwój
handlu zagranicznego. Od 1994 r. inwestorem strategicznym BRE jest niemiecki
Commerzbank AG. BRE Bank utworzył pierwszy w pełni elektroniczny bank internetowy mBank, tworząc konkurencyjną cenowo ofertę skierowaną do klientów detalicznych. Rok po uruchomieniu mBanku, w 2001 r. utworzony został kolejny bank skierowany do klienta detalicznego — MultiBank. Model biznesowy tego banku zakłada
obsługę klienta w placówkach z udziałem doradców, popartą kanałami obsługi elektronicznej. W 2005 r. powstała zmodyfikowana misja BRE Banku odpowiadająca szerokiemu zakresowi jego działań jako banku uniwersalnego: „najlepsza instytucja finansowa dla wymagających klientów korporacyjnych, indywidualnych i przedsiębiorców”.
Zarządzanie CSR w BRE Banku
31 maja 1994 r. powołano Fundację Banku Rozwoju Eksportu celem systemowego
podejścia do społecznego zaangażowania banku. Chodziło o skupienie działań charytatywnych w jednym podmiocie, w oparciu o ustalone zasady przyznawania pomocy
oraz zdefiniowane obszary strategiczne działań fundacji.
Z początkiem 2008 r. utworzono osobne stanowisko, dedykowane odpowiedzialności społecznej w BRE Banku. Specjalista zajmujący się odpowiedzialnością biznesu
odpowiada za tworzenie strategii działań dla banku, inicjowanie i przeprowadzanie
projektów, współpracę z organizacjami pozarządowymi, sporządzanie raportów
społecznych oraz współpracę z Fundacją BRE Banku.
Raport
„Raport o odpowiedzialności biznesu BRE Banku 2008”, opublikowany w październiku
2009 r., jest trzecią publikacją poświęconą działaniom banku na rzecz interesariuszy.
Dotąd raport ukazywał się równolegle z raportem rocznym, lecz w 2009 r. został wydany
oddzielnie. Tematyka dedykowana jest wydarzeniom, które wpłynęły na relacje BRE
Banku, mBanku i MultiBanku oraz Private Ranking & Wealth Management z poszczególnymi grupami interesariuszy w 2008 r. Ich waga zdefiniowała okres, którego dotyczy
raport. Tak jak w latach poprzednich, dane ilościowe dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego, tj. 2008 r. Ze względu na fakt, iż wiele bardzo istotnych wydarzeń dla BRE
Banku miało miejsce w pierwszej połowie 2009 r. (kwestie dotyczące relacji z klientami
3
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Przygotowano w oparciu o materiały dostarczone przez BRE Bank.

oraz sytuacji na rynku finansowym w obliczu kryzysu), dane jakościowe dotyczą okresu
do 31 sierpnia 2009 r. włącznie. Kryzys, spadek zaufania do banków oraz chęć otwartego podejścia do tych tematów wpłynęły na zawartość oraz temat raportu: „Egzamin
z kryzysu. Zrównoważony rozwój w trudnych czasach”.
Publikacja składa się z czterech kluczowych rozdziałów.
1. BRE Bank — wizytówka banku: mechanizmy zarządzania i nadzoru w banku,
wyniki finansowe, oferowane produkty i obsługiwane rynki.
2. Relacje — opis konkretnych działań i projektów w zakresie relacji z interesariuszami, wyszczególnienie celów i inicjatyw podejmowanych z myślą o klientach,
pracownikach, inwestorach, społeczeństwie i środowisku przyrodniczym.
3. Kompetencje — prezentacja zaangażowania BRE Banku w rozwijanie wiedzy
studentów, stażystów, pracowników, przedsiębiorców, uczestników rynku.
4. Innowacyjność — ilustracja kluczowej wartości banku. Rozdział przybliża innowacyjność w trzech aspektach:
– produktowym (oferta kierowana do klientów korporacyjnych i detalicznych);
– zaangażowania banku w finansowanie innowacyjnych inwestycji;
– pobudzania innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców.
Dotychczasowa metodologia sporządzania raportów społecznych została w 2009 r.
wzbogacona o międzynarodowy standard opracowany przez Global Reporting
Innitiative — „Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju”.
Zakres raportu
W porównaniu do dotychczasowych publikacji, w raporcie za rok 2008 znacząco
rozbudowano część dedykowaną BRE Bankowi, w szczególności dokładnie opisano
mechanizmy zarządzania i nadzoru. Dużo uwagi poświęcono też zagadnieniom
pozafinansowym, lecz kluczowym dla podstawowej działalności banku, tj. kwestii
odpowiedzialności za produkt i relacji z klientami. Analizie poddano również BRE
Bank jako pracodawcę oraz kwestie środowiskowe w banku. Dodatkową nowością
jest umieszczenie raportu CSR w kontekście raportowania organizacji, poprzez pokazanie powiązań i stworzenie możliwości pogłębienia interesujących tematów i zagadnień. Osiągnięto to poprzez zamieszczanie odnośników do źródeł internetowych,
wskazujących gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące konkretnego
zagadnienia. Mówimy tu przykładowo o stronie internetowej Fundacji BRE Banku
(i sprawozdaniu z działalności Fundacji), sprawozdaniu finansowym, raporcie z ładu
korporacyjnego, blogu mBanku zawierającym artykuły edukacyjne oraz portalu
<www.innowacyjnefirmy.pl>.
Osiągnięto poziom zastosowania wskaźników GRI na poziomie B+, gdzie „+” oznacza
weryfikację raportu przez zewnętrznego audytora. Zgodnie z wymogami GRI, przedstawiono wszystkie wskaźniki dotyczące firmy, raportu, kwestii nadzorczych i zaangażowania BRE Banku. Jak już wspomniano — osiągnięto tu znaczący postęp w porównaniu
z poprzednimi raportami, co widać na rysunku 4.9. W treści raportu uwzględniono
również wskaźniki z suplementu branżowego dla sektora finansowego. Warto zaznaczyć,
iż brak odwołania do wszystkich wskaźników z danej kategorii — np. wszystkich wskaźników środowiskowych — jest naturalną konsekwencją specyfiki biznesu danej firmy,
a w szczególności kluczowych obszarów jej wpływu na środowisko i społeczeństwo.

4.

Proces tworzenia raportu
Raport o odpowiedzialności biznesu BRE Banku 2008 jest zwieńczeniem pracy zespołu
projektowego stworzonego specjalnie na potrzeby publikacji, koordynowanego przez
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specjalistę ds. społecznej odpowiedzialności. Aktywny udział w przygotowaniu raportu
wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych banku — w tym Departamentu
Audytu Wewnętrznego, Biura Monitoringu i Zgodności, Departamentu Rozwoju
Organizacji, Departamentu Logistyki, Biura Kadr i Płac, Biura Zasobów Ludzkich
Bankowości Detalicznej, przedstawiciele mBanku i MultiBanku, jak i pozostałych
jednostek biznesowych.
Podstawą do rozpoczęcia prac nad raportem była analiza dotychczasowych
raportów BRE Banku, poparta przeglądem wewnętrznej dokumentacji strategicznej
banku oraz branżowym porównaniem zewnętrznym (benchmarking). Pod uwagę
wzięto również wytyczne, jakie uwzględnia przy wystawianiu ocen międzynarodowa
agencja ratingowa Oekom AG, specjalizująca się w dostarczaniu informacji dla inwestorów instytucjonalnych w zakresie inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Celem
tych działań było:
– ustalenie dotychczas prezentowanych wskaźników i zagadnień (w tym wskaźników, które można zaklasyfikować jako zgodne z wytycznymi GRI);
– ustalenie dobrych praktyk w międzynarodowych raportach CSR, przygotowywanych zgodnie z wytycznymi GRI;
– przygotowanie wstępnej propozycji listy wskaźników i zagadnień do uwzględnienia w raporcie, w szczególności pod kątem ich istotności dla branży
finansowej;
– przypisanie odpowiedzialności wewnątrz banku do proponowanych wskaźników GRI;
– przygotowanie propozycji struktury, zakresu i zasięgu raportu.

Rysunek 4.9. Zestawienie wskaźników GRI ujętych w raportach BRE Banku za lata 2007 i 2008 (BRE
Bank, materiały firmy)

Kolejnym krokiem były warsztaty dla zespołu projektowego, mające na celu:
– zapoznanie członków zespołu z metodologią GRI oraz prezentacja „Wytycznych
do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju”;
– prezentacja celów, etapów i kluczowych założeń projektu opracowania raportu;
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– pozyskanie poparcia i zaangażowania kierownictwa i przedstawicieli kluczowych departamentów;
– zyskanie informacji zwrotnej (feedback) odnośnie do poprzedniego raportu —
w zakresie zawartości merytorycznej oraz funkcjonalności raportu;
– wstępne przypisanie zagadnień, związanych z konkretnymi wskaźnikami, do
poszczególnych jednostek organizacyjnych banku.
Etapem końcowym fazy przygotowawczej była seria spotkań z przedstawicielami
poszczególnych jednostek organizacyjnych banku celem weryfikacji wstępnej listy
wskaźników i zagadnień do uwzględnienia w raporcie. Dodatkową intencją spotkań
było poszerzenie tej listy o tematy wcześniej nie zdefiniowane, a kluczowe z perspektywy społecznej odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych banku.
Podczas spotkań dokonano identyfikacji danych oraz omówiono istniejące systemy
oraz procesy ich gromadzenia, monitorowania i raportowania.
Po zakończeniu fazy przygotowawczej nastąpiła faza gromadzenia danych na
podstawie zdefiniowanych wcześniej wskaźników. Dane te zostały przekazane do
koordynatora projektu — specjalisty ds. społecznej odpowiedzialności BRE Banku.
Kulminacyjnym momentem prac nad raportem była faza analizy, agregacji i obróbki
danych na potrzeby końcowej publikacji. Kolejnym krokiem była praca redakcyjna
nad tekstem i tuż po tym stworzenie szaty graficznej na potrzeby raportu.
Kluczową rolę w budowaniu dobrych praktyk BRE Banku odgrywają pracownicy
i partnerzy. Na potrzeby raportu poproszono o komentarz ekspertów, z którymi bank
współpracował przy wspólnych przedsięwzięciach w ciągu roku. Możemy tu wymienić
m.in.: przedstawicieli organizacji pozarządowych i kadry zarządzającej banku.
Publikacja raportu poprzedzona została oceną i weryfikacją przez niezależny
podmiot zewnętrzny — firmę PricewaterhouseCoopers. Celem zapewnienia przejrzystości procesu przygotowania raportu, jak również jakości i istotności prezentowanych
danych, zagadnienia i wskaźniki GRI oraz istniejące procesy gromadzenia, monitorowania i raportowania, poddane zostały badaniu i ocenie. Na końcu publikacji znajduje
się raport audytora, poświadczający zgodność istotnych danych oraz opisujący zakres
zagadnień i proces weryfikacji.

4.

Wnioski
Patrząc z perspektywy czasu można ocenić, iż proces przygotowywania raportu
społecznego oraz zastosowanie globalnych wytycznych są korzystne dla organizacji.
Umożliwiają dokładne zbadanie kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych i ustalenie, jakie występują współzależności między nimi w kontekście zagadnień zrównoważonego rozwoju ujętych w raporcie. Zapewnia to również możliwość
weryfikacji funkcjonujących w banku mechanizmów komunikacji z interesariuszami.
Dodatkowo międzynarodowa metodologia GRI była bardzo pomocna w zobrazowaniu skomplikowanych zależności funkcjonujących w banku, w tym również zależności pomiędzy danymi ilościowymi (np. pomiar satysfakcji klientów z usług) a jakościowymi (np. relacje z klientami).
Kluczowe znacznie dla realizacji projektu miało dokładne wdrożenie członków
zespołu w temat i precyzyjne określenie oczekiwań wobec publikacji, a następnie współpraca poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bezpośrednie zaangażowanie zespołu
w pracę nad raportem przełożyło się na akceptację tego przedsięwzięcia wśród pracowników — wzrosła świadomość nt. odpowiedzialności biznesu i potrzeby działań w tym
zakresie, a także roli, jaką mają do odegrania w tym kontekście sami pracownicy.
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Pytania
1. Jak oceniasz proces przygotowania raportu BRE Banku? Czy widzisz obszary do
modyfikacji? Co zrobiłbyś inaczej?
2. Co sądzisz o decyzji BRE Banku, by odejść od tradycyjnego rocznego sposobu prezentacji danych i opisaniu danych ilościowych za 2008 r., zaś danych jakościowych
do połowy kolejnego roku (do momentu rozpoczęcia prac nad raportem)?
3. Co sądzisz o podziale raportu na 3 kluczowe obszary związane z wartościami
marki BRE — relacje, kompetencje i innowacyjność — w odróżnieniu od klasycznie spotykanego podziału na aspekty ekonomiczne, społeczne (miejsce pracy
i społeczność lokalna) i środowiskowe?
4. Patrząc na efekt końcowy — raport BRE Banku dostępny na stronie internetowej
<www.brebank.pl>, jak oceniasz uwzględnienie wytycznych GRI przez BRE Bank?
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Studium przypadku 4.P2.
Opracowanie „Strategii zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego biznesu” w Grupie Kapitałowej PGNiG4
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest najważniejszym uczestnikiem rynku
gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację
złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję
paliw gazowych i płynnych.
W Polsce PGNiG jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw.
Przychody firmy oraz jej zysk stawiają spółkę w czołówce największych i najbardziej
dochodowych podmiotów. PGNiG jest również jednym z największych pracodawców.
Punkt wyjścia
W listopadzie 2008 r. zarząd PGNiG zaakceptował „Strategię Grupy Kapitałowej PGNiG
w perspektywie roku 2015”. Równocześnie spółka rozpoczęła prace nad stworzeniem
„Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” Grupy PGNiG. Z założenia strategia miała zostać zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać i uzupełniać cele
biznesowe przyjęte przez Grupę PGNiG na wszystkich polach aktywności. Chodziło
o opracowanie konkretnych celów i działań w zidentyfikowanych przez firmę obszarach
odpowiedzialnego biznesu, tj. miejscu pracy, środowisku, rynku oraz społeczności
lokalnej. W rezultacie dążono do stworzenia strategii uzupełniającej strategię biznesową
o cele i kierunki rozwoju w niej nie uwzględnione. Podstawą do rozpoczęcia prac nad
„Strategią zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego wbiznesu” była również misja
PGNiG, obejmująca szereg zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
„Naszą misją jest zapewnienie niezawodnych i bezpiecznych dostaw czystej
i przyjaznej energii dla środowiska naturalnego z wykorzystaniem konkurencyjnych
oraz innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Jesteśmy wierni naszej tradycji,
cenimy zaufanie, którym obdarzają nas klienci, ale pozostajemy również otwarci
na nowe wyzwania i zmiany. Działając w interesie naszych akcjonariuszy, klientów
i pracowników, chcemy być wiarygodnym i przejrzystym partnerem, realizującym
rozwój i wzrost wartości firmy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.”

4.

Strategiczny priorytet nadało całemu procesowi pozyskanie „sponsorów projektu”
w osobach prezesa zarządu oraz wiceprezesa ds. restrukturyzacji i spraw pracowniczych
i przyjęte od początku założenie pełnej integracji strategii zrównoważonego rozwoju ze strategią biznesową firmy. Wybrana metoda prac pozwoliła na zaangażowanie dużego zespołu
pracowników, reprezentujących cały zakres działalności Grupy PGNiG. Zaangażowanie
zarządu sprzyjało pozyskaniu do projektu również kluczowych osób odpowiedzialnych za
rozwój poszczególnych obszarów biznesowych Grupy PGNiG. Projekt uzyskał strukturę
zarządzania, z udziałem dyrektorów kluczowych departamentów biznesowych spółki
w ramach komitetu sterującego. Powołano także zespoły robocze odpowiadające za cztery
obszary odpowiedzialnego biznesu, a w każdym z nich znaleźli się zarówno przedstawiciele
centrali, jak i spółek i oddziałów Grupy. Na poziomie poszczególnych gazowni, oddziałów
i spółek Grupy PGNiG stworzono też nową płaszczyznę struktury zarządzania odpowiedzialnym biznesem, powierzając osobom zajmującym się komunikacją i marketingiem role
koordynatorów regionalnych CSR, początkowo jedynie na potrzeby projektu, co następnie
zostało utrzymane po zatwierdzeniu strategii. Dodatkowo, cały projekt wspierał zewnętrzny
doradca — firma PricewaterhouseCoopers (PwC).
4

Przygotowano w oparciu o materiały dostarczone przez PGNiG.
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Gromadzenie i analiza danych
Pierwszym etapem tworzenia „Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego
biznesu” było gromadzenie i analiza danych celem zdefiniowania sytuacji początkowej.
Cały proces rozpoczął się od spotkań kierownictwa projektu i doradcy w centrali firmy
z osobami z poszczególnych obszarów biznesu, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi,
ochrona środowiska, BHP, obsługa klienta, oraz od pilotażowych wizyt w wybranych
spółkach i oddziałach Grupy. Bezpośrednie spotkania pomogły w lepszym zrozumieniu
specyfiki poszczególnych podmiotów z różnych etapów łańcucha wartości (od poszukiwania, wydobycia, przez magazynowanie, po handel i dystrybucję), a także sprzyjały angażowaniu w proces osób spoza centrali PGNiG. Jednym z założeń tego etapu było przygotowanie uniwersalnego narzędzia służącego pozyskaniu danych, adekwatnego do charakteru
biznesowego różnorodnych podmiotów Grupy. W rezultacie powstał złożony, wielowymiarowy kwestionariusz zawierający kilkadziesiąt pytań, pozwalający zarówno na zbieranie
danych, jak też na samoocenę w odniesieniu do realizowanych działań, osiągniętych
efektów oraz metod zarządzania. Narzędzie umożliwiało również obiektywne przypisanie
wag poszczególnym zagadnieniom, co następnie posłużyło zdefiniowaniu głównych
obszarów wpływu w ramach poszczególnych etapów łańcucha wartości Grupy PGNiG.
Kwestionariusz wypełniło 47 podmiotów. Podczas pracy nad gromadzeniem danych,
w okresie 3 tygodni, spółki i oddziały mogły uzyskać wsparcie od osób odpowiedzialnych za strategię w centrali oraz od doradców (PwC). Do analizy wyników zastosowane
zostały uznane globalne standardy, np. wytyczne Global Reporting Initiative (GRI),
wytyczne dla sektora, jak również narzędzia i metody wypracowane w PwC. Wyniki
analizy zostały następnie zestawione z wynikami rozmów z osobami odpowiedzialnymi
za poszczególne obszary biznesowe w centrali, w tym z zawartością wypełnionego
przez nie kwestionariusza. Z osobami tymi przeprowadzono również rozmowy nt.
kluczowych kwestii, podczas kolejnej serii indywidualnych spotkań. Zagwarantowało to
uzyskanie pełnego obrazu zagadnień zrównoważonego rozwoju w Grupie PGNiG,
z uwzględnieniem perspektywy oraz uwarunkowań zarówno centrali, jak też „terenu”.
Warsztaty
Następnym etapem tworzenia „Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego
biznesu” były dwudniowe warsztaty z udziałem członków zarządu, kadry dyrektorskiej,
przedstawicieli poszczególnych obszarów z Grupy PGNiG. W spotkaniu tym uczestniczyło około 160 osób reprezentujących podmioty z całego łańcucha wartości Grupy,
specjalistów z obszarów biznesowych, komunikacyjnych, kadrowych, ochrony środowiska. Każdy z dwóch dni miał swój ściśle określony cel, aby w pełni wykorzystać
potencjał zgromadzonej grupy warsztatowej.
Pierwszego dnia, poświęconego analizie wpływów w ramach łańcucha wartości,
przedstawione zostały wyniki analizy, wraz z odniesieniem do najlepszych praktyk światowych, globalnych standardów i wytycznych, w tym również branżowych. Aby
wszystkie uwarunkowania w ramach danego obszaru działalności w Grupie Kapitałowej
zostały zrozumiane i ujęte w strategii, na początku tego warsztatu ich właściciele opowiedzieli o nich. Następnie, specjaliści podzieleni na obszary i grupy tematyczne, pod
kierownictwem osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesowe w centrali
oraz przy pomocy doradców z PwC, określili priorytety swoich działań na poszczególnych etapach łańcucha wartości w powiązaniu z obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu. Odwołując się do analizy dotychczasowych praktyk i poziomu ich realizacji względem liderów światowych zdefiniowano obszary, które należy uwzględnić
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w celach strategii PGNiG. Dzień ten był zwieńczeniem fazy analizy służącej zdefiniowaniu stanu obecnego i priorytetowych obszarów wpływu.
Dzień drugi rozpoczął etap tworzenia „Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” oraz planu jej wdrożenia. Na nowo uformowano zespoły, których
praca tym razem poświęcona była kluczowym obszarom zrównoważonego rozwoju —
miejscu pracy, środowisku, rynkowi oraz społeczności lokalnej. W ramach każdego
z obszarów powstały 2–3 podgrupy zajmujące się bardziej szczegółowymi zagadnieniami. W ramach podgrup wypracowano konkretne punkty, założenia strategiczne oraz
konkretne mierniki sukcesu. Będą one stanowiły punkt odniesienia w ocenie rezultatów
wdrażania strategii. W procesie konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary w centrali, wypracowano szczegółowe cele „Strategii zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” Grupy PGNiG i plan ich wdrożenia. Warsztaty
stały się naturalnym punktem wyjścia do dalszych prac, już w ramach przyjętej
strategii.
Wdrażanie
Rezultaty analizy oraz ustalenia z warsztatów stały się podstawą do zaprojektowania
całościowej strategii, obejmującej wszystkie istotne obszary CSR, zakresy odpowiedzialności i relacji z innymi obszarami biznesowymi oraz zawierającej propozycje działań
i projektów oraz wskaźniki realizacji. Odpowiedzialność za wypracowanie „Strategii
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” Grupy PGNiG, a następnie jej
wdrażanie, została także wpisana do rocznych planów zarządzania przez cele (management by objectives, MBO) w PGNiG. Tym samym nastąpiło jej pełne połączenie ze strategią biznesową Grupy. Dokument ten został oficjalnie przyjęty przez zarząd PGNiG
20 lipca 2009 r. Równocześnie zarząd podjął decyzje nt. dalszych kroków, w tym dotyczące struktury zarządzania zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem
w Grupie (por. kolejny punkt).
Następnie rozpoczął się proces szerokiej komunikacji wewnętrznej strategii w Grupie
PGNiG — odbyło się kilka spotkań w różnych miastach Polski. Uczestniczyli w nich
członkowie zarządu oraz osoby odpowiedzialne za kluczowe obszary biznesowe
w PGNIG, które zarazem są odpowiedzialne za filary strategii, a wcześniej brały udział
w jej tworzeniu. Następny etap prac to przygotowanie indywidualnych planów strategicznych przez poszczególne spółki i oddziały Grupy, zgodnych z całościową strategią,
ale odpowiadających lokalnym potrzebom i możliwościom. W procesie tym gazownie,
oddziały i spółki Grupy PGNiG podzielone zostały według łańcucha wartości Grupy, na
cztery sesje strategiczne.

4.

Założenia strategii
„Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” Grupy PGNiG
odwołuje się do sześciu celów strategicznych (rysunek 4.10):
– troska o klienta;
– poszanowanie środowiska przyrodniczego;
– tworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy;
– dialog i współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi oraz społecznościami lokalnymi;
– poszukiwanie nowych możliwości rozwoju biznesu;
– spójna, rzetelna i efektywna komunikacja i marketing.
W ramach poszczególnych celów strategicznych istnieją cele operacyjne, które realizowane będą w całym łańcuchu wartości Grupy PGNiG. Rzetelna komunikacja i marketing
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to cel, który przenika każdy z pozostałych filarów strategii w sposób przedstawiony na
rysunku 4.10. Plan wdrożenia i cele operacyjne strategii obejmują lata 2009–2012. W 2012
powinna nastąpić rewizja celów oraz ustalenie działań do 2015 r.

Rysunek 4.10. Cele Grupy PGNiG w zakresie zrównoważonego rozwoju (PGNiG, 2009, s. 53)

Równocześnie z akceptacją „Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego
biznesu” zarząd podjął decyzje dotyczące przyszłej struktury zarządzania tymi obszarami
w Grupie PGNiG. Wdrożeniu i realizacji strategii w Grupie PGNiG służy trzystopniowa
struktura zarządzania, zaprezentowana na rysunku 4.11. Kluczowa odpowiedzialność
leży po stronie zarządu wspieranego przez Komitet Sterujący oraz pełnomocnika
ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie PGNiG.
Podstawowym zadaniem Komitetu Sterującego są funkcje doradcze. Pełnomocnik jest
współodpowiedzialny za koordynację wdrożenia strategii w całej Grupie PGNiG, co
w praktyce oznacza nadzór, koordynację procesu wdrożenia, monitoring, raportowanie
i weryfikację założeń i celów strategii. Regionalni koordynatorzy zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu są współodpowiedzialni za wdrożenie strategii
w swoich organizacjach — gazowniach, oddziałach i spółkach.
Tak pomyślana struktura wydaje się najbardziej efektywna dla koordynacji zagadnień zrównoważonego rozwoju w skali Grupy. Równocześnie, każda ze spółek Grupy
i oddziałów PGNiG podejmuje własne decyzje dotyczące struktury zarządzania zrównoważonym rozwojem, optymalne dla danego podmiotu i uwzględniające jego specyfikę,
w tym wielkość zatrudnienia. To bardzo istotne, zważywszy na fakt, że w Grupie funkcjonują spółki, w których liczba pracowników nie przekracza 20, oraz oddziały i spółki,
z których każdy zatrudnia po kilka tysięcy osób.
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Rysunek 4.11. Struktura zarządzania zrównoważonym rozwojem w Grupie PGNiG (PGNiG, 2009,
s. 55)

4.

Wnioski
Warto na koniec zaznaczyć, że choć sam proces tworzenia strategii to zawsze duże
wyzwanie, szczególnie w organizacjach tak rozbudowanych jak Grupa PGNiG, to projekt
ten został bardzo pozytywnie przyjęty przez pracowników oddziałów PGNiG oraz spółek
Grupy. Kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia miało zaangażowanie
członków zarządu i najwyższej kadry zarządzającej. Wdrożenie „Strategii zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” ułatwia organizacji myślenie w skali globalnej,
wewnątrz i na zewnątrz obszarów kompetencji poszczególnych jednostek i struktur.
Pokazuje nowe perspektywy i uświadamia, jak ważne są nie tylko konkretne zadania i cele,
ale też sposób ich realizacji. Wyniki prac związanych z gromadzeniem i analizą danych oraz
tworzeniem strategii we wszystkich podmiotach Grupy wykorzystane zostały do stworzenia
pierwszego raportu społecznego Grupie PGNiG „Odpowiedzialna energia”, opracowanego
zgodnie z „Wytycznymi do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” GRI.
Pytania
1. Jak oceniasz proces opracowywania strategii w PGNiG? Czy widzisz obszary do
modyfikacji? Co zrobiłbyś inaczej?
2. Co sądzisz o strukturze zarządzania projektem — komitet sterujący, doradca, regionalni koordynatorzy? Jakie dostrzegasz korzyści z takiej struktury, a jakie ograniczenia?
3. Jaką rolę odegrał doradca, firma PricewaterhouseCoopers w całym procesie? Jakie
dostrzegasz korzyści z zaangażowania profesjonalnej firmy doradczej w takim projekcie? Jakie są plusy i minusy samodzielnego tworzenia strategii CSR?
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Rozdział 5.
Zrównoważona produkcja
5.1. Wprowadzenie: „wykorzystajmy każdy skrawek
surowca”
„Inżynierowi A. Wołkowiczowi stuknął — jak się to mówi — siódmy krzyżyk. Może już
nawet czas byłoby pomyśleć o emeryturze, o odpoczynku po długich latach ciężkiej,
wyczerpującej pracy. Takie też myśli dopadały często starego inżyniera. Odganiał je od
siebie jak odpędza się natrętne muchy. I z tym większą energią zabierał się do eksperymentowania, obiecując sobie, że odpocznie, gdy zacznie się w naszym kraju produkcja
gąbek z odpadów wiskozy” (Peryt, 1956, s. 4).
Opisując działania polskich racjonalizatorów z lat 1950., Antoni Peryt nawoływał:
„wykorzystajmy każdy skrawek surowca”, „konieczny jest znaczny wzrost wydajności
pracy”, „konieczna jest walka z wszelkiego rodzaju marnotrawstwem”. Przytaczał liczne
przykłady pomysłów racjonalizatorskich, które polegały na wykorzystywaniu pozornie
bezużytecznych odpadów, zwykle do produkcji „towarów luksusowych”. Wśród opisywanych przedsięwzięć znalazły się m.in. wytwornice acetylenowe z korpusów poniemieckich bomb lotniczych, gąbki do mycia z odpadów wiskozowych, wykorzystanie
pyłu młynarskiego zamiast mąki żytniej w czasie garbowania skór futrzarskich, oszczędność 1 cm przy każdej wykrojonej koszulce niemowlęcej...
Pomimo tych starań, Polska wraz z innymi krajami bloku wschodniego należała do
najbardziej energochłonnych gospodarek na świecie. Dopiero w latach 1990. działania
racjonalizatorskie zaczęto wiązać z ochroną środowiska. Sprzyjała temu polityka mająca
na celu internalizację kosztów zewnętrznych (wzrost kosztów składowania i pozyskania
zasobów ze środowiska; narzędzie 1.N2) oraz konkurencja na rynku, wymuszająca
bardziej efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami. Ochrona środowiska stawała
się więc korzystna ekonomicznie, a na popularności zyskiwały koncepcje takie jak
eko-efektywność i czystsza produkcja (Doniec i in., 2002), którym przyjrzymy się
w podrozdziale 5.2. Te same czynniki, a w szczególności zwiększona możliwość konkurowania na bardziej wymagających pod tym względem rynkach krajów wysokorozwiniętych oraz dążenie do ograniczania kosztów, zadecydowały o wzroście popularności
bardziej złożonych rozwiązań, utożsamianych zwykle z ekologią przemysłową
(Kronenberg i Clift, 2004), którym poświęcimy podrozdział 5.3.
Choć tu koncentrujemy się na aspektach środowiskowych, ważne z perspektywy
zrównoważonego rozwoju są również aspekty społeczne, którym poświęcimy więcej
miejsca w rozdziale 7. Tu omawiamy sprawy związane z efektywnością produkcji
i wykorzystaniem dla jej projektowania wzorców pochodzących z przyrody. Jako narzędziom — przyjrzymy się ocenie cyklu życia produktu (5.N1) i eko-projektowaniu (5.N2).
Zobaczymy również, jak ich stosowanie wygląda w praktyce, posługując się przykładem
lodówki (studium przypadku 5.P1).

5.2. Eko-efektywność
3P to nazwa jednego z najbardziej znanych biznesowych programów ochrony środowiska. Wprowadziła go w 1975 r. firma 3M, uznawana często za jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie. Jego nazwa — Pollution Prevention Pays (opłaca się zapobieganie
zanieczyszczeniom) — sugeruje, że celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom zanim
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powstaną. W ciągu 34 lat program przyczynił się do oszczędności rzędu 1,2 mld dol.
Zrealizowano ponad 6000 projektów polegających przede wszystkim na unowocześnieniu
produktów i procesów, wymianie sprzętu produkcyjnego oraz ponownym wykorzystaniu
zasobów i recyklingu. Program opiera się na konkursach na pomysły racjonalizatorskie
przeprowadzanych wśród pracowników.
3P to oczywiście nie jedyny przykład tego typu przedsięwzięcia. Podobnie jak
w innych przypadkach, jego filozofia — wyprodukować więcej z mniejszej ilości nakładu
— odpowiada pierwotnemu celowi ekonomii, nauki o jak najbardziej efektywnym
wykorzystaniu dostępnych czynników produkcji. Bardziej efektywna produkcja, wiąże
się jednocześnie z ograniczaniem presji na środowisko, stąd podobne działania określa
się mianem eko-efektywności.
Istnieje szereg zbliżonych, ściśle powiązanych koncepcji, odnoszących się do wzrostu
efektywności wykorzystania środowiska przy produkcji (tabela 5.1) i związanych z tym
oszczędnościach finansowych. W największym stopniu dotyczy to promowanej przez biznes
eko-efektywności i azjatyckiej zielonej produktywności.1 Korzyści ekonomiczne pojawiają się
zwłaszcza wtedy, gdy firmy są zmuszone do internalizacji powodowanych przez nie kosztów
zewnętrznych (por. narzędzie 1.N2) oraz gdy dopiero rozpoczynają modernizację. Ciągła
poprawa w zakresie obniżania presji na środowisko uzasadnia użycie określenia „czystsza”
produkcja. Stopień wyższy przymiotnika „czysty” ma zatem znaczenie symboliczne.2 Dobrze
ilustruje to historia rozwoju podobnych działań w Polsce — choć sytuacja znacznie się poprawiła, wciąż istnieją możliwości dalszej poprawy eko-efektywności polskich firm.
Tabela 5.1. Koncepcje wzrostu efektywności wykorzystania środowiska przy produkcji

Koncepcja

Główny promotor

Eko-efektywność

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(WBCSD)

Czystsza produkcja

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP)

Zielona produktywność

Azjatycka Organizacja Produktywności (APO)

Dematerializacja

Wuppertal Institute, a w Polsce — Instytut na rzecz Ekorozwoju
(por. Mündl i in., 1999)

Mnożnik 4

von Weizsäcker i in. (1998)

Mnożnik 10

Factor 10 Institute, Friedrich Schmidt-Bleek

Zapobieganie
zanieczyszczeniom

Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA)

5.

W latach 1990., zwłaszcza w pierwszych latach transformacji gospodarczej, możliwości
wzrostu eko-efektywności polskich przedsiębiorstw były szczególnie wysokie. Zaniedbania
1
W jednym z projektów demonstracyjnych zielonej produktywności w Korei osiągnięto 3 mln dol. oszczędności dzięki 50 tys. dol.
nakładów. Okres zwrotu wyniósł w tym przypadku 2 tygodnie.
2
Warto zresztą zauważyć, że technologie w pełni „czyste” nie istnieją i, biorąc pod uwagę prawa fizyki (w szczególności pierwszą
i drugą zasadę termodynamiki), istnieć nie mogą. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zagospodarowanie powstających w ich wyniku produktów ubocznych, czemu przyjrzymy się w kolejnym podrozdziale (por. też Kronenberg i Winkler, 2009).

5. Zrównoważona produkcja

125

z poprzedniego okresu, a także wprowadzanie na szerszą skalę instrumentów ekonomicznych w polityce ochrony środowiska sprawiły, że pierwsze projekty z zakresu eko-efektywności charakteryzował bardzo krótki okres zwrotu nakładów (liczony nawet w tygodniach). Wiele tego typu projektów zrealizowano w ramach projektów wspierających
czystszą produkcję lub zapobieganie zanieczyszczeniom, realizowanych przy wsparciu
partnerów zagranicznych (por. np. Rouba, 1999; Doniec i in., 2002).
Obecnie do promowania eko-efektywności w Polsce przyczynia się m.in. program
Czysty Biznes, prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, a w szczególności realizowany w jego ramach program „Minimalizacja odpadów i strat”. Jego idea
odpowiada niżej wymienionym zasadom eko-efektywności. W uczestniczących
w programie przedsiębiorstwach prowadzone są przeglądy procesów produkcyjnych
i gospodarki odpadami pod kątem poszukiwania możliwości jednoczesnego ograniczania presji na środowisko („odpadów”) i związanych z nią strat finansowych.
Realizowane projekty pokazują, że związany z dalszą modernizacją potencjał eko-efektywnościowy polskich przedsiębiorstw jest wciąż znaczący.
Wśród podstawowych zasad eko-efektywności DeSimone i Popoff (2000, s. 45)
wymienili:
– uznanie jej za proces, a nie jednorazowy cel;
– opieranie przewagi konkurencyjnej na uwzględnianiu całego cyklu życia produktu
(rysunek 5.1);
– nacisk na świadczenie usług, a nie sprzedaż produktów (rozdział 8);
– integrację zrównoważonego rozwoju ze wszystkimi funkcjami organizacji;
– współpracę, w tym w zakresie uzyskiwania, przekazywania i analizy informacji.
Szerzej rozumiana eko-efektywność (DeSimone i Popoff, 2000, s. 56–57) i zbliżone
do niej koncepcje odnoszą się do:
– ograniczania materiało- i energochłonności produktów i usług;
– ograniczania wykorzystania substancji toksycznych;
– wzrostu ilości materiałów poddawanych recyklingowi;
– maksymalizacji zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych;
– wzrostu trwałości produktów;
– wzrostu intensywności wykorzystania produktów i usług.
Powyższe działania przyczyniają się do wzrostu efektywności wykorzystania pozyskanych ze środowiska zasobów, a także ograniczenia emitowanych do niego zanieczyszczeń. Efektywność wykorzystania zasobów jest najsilniej akcentowana w przypadku dematerializacji oraz pokrewnych jej koncepcji mnożników: 4 i 10. Autorzy
koncepcji mnożników dowodzą, że znaczący wzrost efektywności jest możliwy dzięki
zastosowaniu szeregu działań (tabela 5.2) i podają przykłady tak innowacyjnych
procesów, produktów i usług. Jeszcze 30 lat temu komputery wypełniały cały pokój,
dziś mogą zmieścić się w kieszeni. Energooszczędne żarówki zużywają niewielki procent
energii pobieranej przez ich tradycyjne odpowiedniki. Prawie wszystkie nowe produkty
AGD zużywają mniej energii i wody niż ich poprzedniki. Istnieją pisuary i miski ustępowe
nie wykorzystujące wody lub wykorzystujące jej minimalne ilości (por. punkt 12.3.2).
Efektywność wykorzystania zasobów znajduje odzwierciedlenie w koncepcji wskaźnika mierzącego wielkość nakładów materialnych (zasobochłonność) na jednostkę
funkcjonalną3 (Material Intensity per Service Unit, MIPS). Wzrost wskaźnika MIPS może
opierać się na dwóch strategiach:
3
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Jednostka funkcjonalna to ilościowe określenie funkcji dostarczanej przez produkt (por. narzędzie 5.N1).

5.

Rysunek 5.1. Cykl życia produktu z perspektywy zarządzania środowiskowego (na podst.: Graedel
i Allenby, 1995, s. 114)

1. zmniejszeniu nakładu materialnego do wyprodukowania tej samej jednostki
usługi dostarczanej przez dany produkt (wytworzeniu produktu świadczącego tę
samą usługę z mniejszej ilości zasobów);
2. zwiększeniu możliwości dostarczania przez dany produkt usług (zwiększeniu
efektywności wykorzystania), np. dzięki wykorzystaniu go przez kilka osób.
W przeciwieństwie do bardziej złożonych miar, takich jak ocena cyklu życia (LCA;
narzędzie 5.N1), MIPS dotyczy jedynie zasobochłonności. Podobnym przykładem wskaźnika eko-efektywności jest analiza skumulowanych nakładów energetycznych (Cumulative
Energy Requirements Analysis, CERA), w której suma nakładów materialnych zastąpiona
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jest sumą nakładów energetycznych, czy też stosowany w budownictwie wskaźnik energii
wbudowanej (embodied energy). Alternatywnym rozwiązaniem jest mierzenie wpływu
wywieranego na środowisko w przeliczeniu na produkt, a nie jednostkę funkcjonalną.
Przykładem może być balast materialny („plecak ekologiczny”). Wymaga on rozróżnienia
bezpośrednich i pośrednich przepływów materialnych związanych z produktem, którego
dokonamy w kolejnym podrozdziale. Dostępne są również prostsze miary, takie jak
stosunek zasobów (surowców) pierwotnych i wtórnych, wykorzystanych w danym
produkcie lub stosunek materiałów poddawanych recyklingowi do tych, które mogłyby
mu zostać poddane. Jeszcze innym wariantem może być tzw. ślad węglowy (carbon footprint), przedstawiający emisje związków węgla powstające na przestrzeni całego cyklu
życia produktu.
Tabela 5.2. Strategie dematerializacji możliwe do zastosowania na różnych etapach cyklu życia
produktu (na podst.: Mündl i in., 1999, s. 48–49)

Etap cyklu życia
produktu

Strategia producenta

Wydobycie zasobów

Procesy technologiczne oszczędzające zasoby, ograniczanie
transportu zasobów

Projektowanie

Eko-projektowanie — nacisk na trwałość, łatwość naprawy,
ponownego wykorzystania, recyklingu, ograniczanie wpływu
mody, substytucja materiałów (narzędzie 5.N2)

Produkcja

Efektywne wykorzystanie zasobów, postęp technologiczny,
minimalizacja transportu, recykling, zamykanie cykli obiegu
materiałów, eliminacja toksyczności, minimalizacja odpadów

Marketing

Ograniczanie materiałów opakowaniowych, regionalna
i lokalna dystrybucja

Wykorzystanie

Ograniczanie potrzeb konsumpcyjnych, optymalizacja
wykorzystania w drodze wspólnego użytkowania, zastępowanie
produktów usługami, regeneracja, ponowne wykorzystanie,
wydłużanie czasu gwarancji

Gospodarka odpadami

Odbiór odpadów, ponowne wykorzystanie, recykling, opłaty
depozytowe

Eko-efektywność może odnosić się zarówno do pojedynczych produktów
i usług, jak i do całokształtu działalności przedsiębiorstw. Niestety, posługiwanie się
wybranym wskaźnikiem dotyczącym pojedynczego produktu, choćby nawet tak
złożonym jak ten uzyskiwany w badaniach LCA, może przysłonić negatywną tendencję
dotyczącą zagregowanego wpływu na środowisko. Pozytywny wpływ, związany
z poprawą właściwości pojedynczego produktu, może zniweczyć przede wszystkim
wzrost skali jego konsumpcji, na co zwróciliśmy uwagę w podrozdziale 3.7. Może się
tak stać, jeśli dzięki postępowi technologicznemu produkt stanie się również tańszy
i bardziej funkcjonalny, co miało miejsce np. w przypadku komputerów. Może się też
zdarzyć, że konsumenci wcześniej powstrzymujący się od zakupu lub użytkujący
produkt bardziej oszczędnie, poczują się zwolnieni z odpowiedzialności i pofolgują
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swoim zachciankom, przyczyniając się do wzrostu zagregowanego wpływu na środowisko (por. rozdział 14). Przykładem mogą być wspomniane w podrozdziale 3.7 samochody o napędzie hybrydowym, które choć zużywają mniej paliwa, stanowią zachętę do
częstszych podróży, w związku z czym całkowite zużycie paliwa może wzrosnąć.
Powyższe zjawisko — negatywny zagregowany wpływ na środowisko wywierany przez
produkt, który w ujęciu relatywnym jest bardziej przyjazny dla środowiska od swoich
poprzedników — określane jest mianem efektu zwrotnego (rebound effect; rysunek 5.2).
Istotnie, choć dematerializacja następowała we wszystkich krajach rozwiniętych, towarzyszył
jej zagregowany wzrost zużycia zasobów. Dematerializacja lub eko-efektywność musi więc
być rozpatrywana na poziomie całego przedsiębiorstwa, a ostatecznie całej globalnej gospodarki. Uzasadnia to systemowe podejście do wprowadzanych w przedsiębiorstwach zmian,
współpracę w ramach całego łańcucha dostaw (rozdział 7), a także stosowanie innowacji
systemowych, takich jak zastępowanie produktów usługami (rozdział 8). Szerszą perspektywę koncepcji eko-efektywności nadaje ekologia przemysłowa.

5.
Rysunek 5.2. Schemat działania efektu zwrotnego

Narzędzie 5.N1.
Ocena cyklu życia produktu (LCA)
Środowiskowa ocena cyklu życia, zwana
w skrócie LCA (Life Cycle Assessment), stanowi narzędzie o szerokim spektrum
zastosowań. O użyteczności i popularności tej techniki mogą świadczyć liczne
przykłady firm zagranicznych, w których
jest ona wykorzystywana, a także aktywność w tym zakresie międzynarodowych
organizacji, takich jak: ISO, SETAC, UNEP
i JRC.
Niewątpliwą zaletą badań LCA jest ich
ilościowy charakter. Analizy prowadzą do
konkretnego wyniku liczbowego, który

pozwala na uzyskanie informacji zarówno
o rodzaju, jak i wielkości wpływu na środowisko, występującego w całych cyklach
życia produktów i usług. Wynik liczbowy
ułatwia interpretację i staje się podstawą
do przekazania przejrzystego komunikatu
zainteresowanym stronom (klientom, partnerom biznesowym, konkurencji, organizacjom zajmującym się ochroną środowiska, społeczności lokalnej, pracownikom
itp.). Ponadto LCA posiada znormalizowaną i akceptowaną na forum międzynarodowym metodykę, ujętą w grupę norm
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serii ISO 14040, zwłaszcza ISO 14040 i ISO
14044. Za granicą, a od kilku lat także
w Polsce, pojawiają się podręczniki prezentujące LCA i ułatwiające prowadzenie
tego typu analiz (Guinée, 2002; Baumann
i Tillman, 2004; Kowalski i in., 2007). LCA,
podobnie jak inne techniki z zakresu
zarządzania cyklem życia (Life Cycle
Management, LCM), obejmuje zakres „od
kołyski do grobu” i pozwala na określenie
oddziaływania na środowisko w tak szerokiej perspektywie (por. rozdział 7).
Istnieje wiele obszarów zastosowań
badań LCA, przykładowo: eko-projektowanie (narzędzie 5.N2), eko-etykietowanie (narzędzie 7.N3), zielone zamówienia
publiczne (narzędzie 7.N2), systemy zarządzania środowiskowego (por. podrozdział
7.2), określanie najlepszej dostępnej techniki (Best Available Technique, BAT), analizy sektorowe oraz ekologiczna reforma
podatkowa (narzędzie 1.N2). Planowany
sposób wykorzystania wyników determinuje cel, zakres i strukturę badań, a przez
to wpływa na czas i koszty ich realizacji.
Zgodnie z normami serii ISO 14040, pełne
badanie LCA składa się z czterech faz:
– określenia celu i zakresu;
– analizy zbioru wejść i wyjść (LCI);
– oceny wpływu cyklu życia (LCIA);
– interpretacji.
W pierwszej fazie podejmowane są kluczowe decyzje, które wpływają na strukturę i przebieg analiz. To tutaj określa się
motywy podjęcia badań i sposób wykorzystania uzyskanych wyników, a także
definiuje się podmioty związane z wykonywaną LCA (zleceniodawcę, wykonawcę,
recenzentów, konkurentów, klientów).
W pierwszej fazie określa się także kwestie
takie jak: funkcja, jednostka funkcjonalna,
strumienie odniesienia, granice systemu,
jakość danych oraz sposób dokumentowania i dokonywania przeglądów. Cechą
wyróżniającą LCA spośród innych metod
służących ocenie wpływu jest zogniskowanie uwagi na funkcji produktów i usług.
Można powiedzieć, że LCA służy ocenie
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i porównywaniu środowiskowych konsekwencji różnych sposobów wypełniania
tych samych funkcji. Z tego względu przy
użyciu tej techniki można porównywać
tylko produkty i usługi spełniające tzw.
zasadę równoważności funkcyjnej. W celu
stwierdzenia, czy zasada ta jest spełniona,
należy zdefiniować funkcję analizowanych
produktów i usług.
Jako przykład niech posłuży porównanie ręczników papierowych, suszarki elektrycznej i ręczników tkaninowych.
Wszystkie pełnią tę samą funkcję, którą
można określić jako suszenie dłoni, a więc
mogą podlegać porównaniu przy użyciu
LCA. Kolejną kwestią jest, w jakim stosunku ilościowym produkty te powinny
być analizowane. Innymi słowy, jaka ilość
ręczników papierowych lub tkaninowych
równoważy jedną suszarkę elektryczną?
W celu dokonania takiego zestawienia,
należy przyjąć pewne warunki użytkowania, obejmujące: częstotliwość i czas suszenia dłoni, czas pracy i żywotność suszarki,
zużycie ręczników oraz częstotliwość ich
prania itp. Na podstawie takich informacji
można określić jednostkę funkcjonalną
stanowiącą ilościowe wyrażenie funkcji,
np. wysuszenie 10 000 dłoni. W dalszej
kolejności należy obliczyć ilość produktów spełniających jednostkę funkcjonalną
(tzw. strumienie odniesienia), przykładowo: 1 suszarka elektryczna, 5 ręczników
tkaninowych pranych co 3 dni, oraz 10 000
arkuszy jednorazowych ręczników papierowych. Całe badanie jest ukierunkowane
na strumienie odniesienia, co w konsekwencji prowadzi do obliczenia wpływu
na środowisko dla 10 000 ręczników
papierowych, 5 ręczników tkaninowych
oraz 1 suszarki elektrycznej i uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, który ze sposobów wysuszenia 10 000 dłoni jest najbardziej przyjazny środowisku. Ponieważ
badania LCA rzadko obejmują produkty
w relacji 1:1 oraz prowadzone są dla całych
cykli życia analizowanych produktów (produkcja, użytkowanie, końcowe zagospoda-

rowanie odpadów), przyjmuje się, że badaniu podlegają nie same produkty lub usługi,
ale tzw. systemy wyrobów.
W drugiej fazie następuje gromadzenie
danych i przypisanie ich do zdefiniowanego wcześniej systemu wyrobu. LCA jest
badaniem
procesowym,
osadzonym
zawsze w określonych warunkach technologicznych. Szczegółowe badania LCA
wymagają gromadzenia dużej ilości informacji związanych z zużyciem surowców,
półproduktów, materiałów pomocniczych oraz emisjami do powietrza, wody,
gleby i wytwarzanymi odpadami. Im bardziej specyficzne dane (pobrane z danego
miejsca i czasu), tym lepszej jakości uzyskuje się wyniki końcowe. Efektywne
gromadzenie danych wymaga sporządzenia przez wykonawcę odpowiednich
kwestionariuszy, które są wypełniane
przez jednostki objęte badaniem (producenta, dostawców, firmy logistyczne,
użytkowników, firmy odzysku). Pomocne
są także bazy danych do badań LCA, np.
szwajcarska baza ecoinvent. Są one
dostępne w internecie (odpłatnie) oraz
zawarte są w programach komputerowych służących do badań LCA, np.
SimaPro, Umberto, GaBi.

Trzecia faza LCA to etap określenia
wpływu na środowisko, najczęściej dokonywany na podstawie istniejących metod
oceny wpływu takich jak CML2001,
Impact2002+, Ecoindicator99, EDIP, EPS
i inne. W praktyce faza ta realizowana jest
przy użyciu wspomnianych programów
komputerowych, które prócz baz danych,
zawierają także odpowiednie metody
LCIA. Efektem końcowym trzeciej fazy
jest uzyskanie informacji o wpływie na
środowisko analizowanych produktów
i usług. Wpływ ten jest określany
w ramach różnych problemów środowiskowych, takich jak: zmiany klimatu,
ubożenie warstwy ozonowej, eutrofizacja, zakwaszenie, wyczerpywanie minerałów i paliw kopalnych, eko-toksyczność,
rakotwórczość itp.
Czwarta faza badań obejmuje szereg
kroków i technik służących lepszemu
zrozumieniu uzyskanych wyników.
Tutaj także pomocne okazują się programy komputerowe, umożliwiające np.
analizę niepewności, czy tzw. identyfikację znaczących kwestii. Interpretacja
polega nie tylko na analizowaniu wyników, ale także na określeniu ich wiarygodności.

5.

Narzędzie 5.N2.
Eko-projektowanie
Termin „eko-projektowanie” (eco-design),
tożsamy z „projektowaniem z myślą o środowisku” (design for environment), odnosi
się do „systematycznego rozważania
w ramach projektowania kwestii związanych z ochroną środowiska, zdrowiem
i bezpieczeństwem na przestrzeni całych
cykli życia produktów i procesów” (Fiksel,
1996, s. 3). Tak jak w przypadku tradycyjnego projektowania, eko-projektowanie
rozpoczyna się od badania rynku (w tym
w zakresie oczekiwań konsumentów, produktów konkurentów i wymogów praw-

nych), po czym następuje faza projektowania koncepcyjnego i szczegółowego,
testowania, umieszczania produktu na
rynku i jego stała kontrola. Jest to proces
iteracyjny, wymagający ciągłego doskonalenia (cykl PDCA; rysunek 4.1). Opis procedury eko-projektowania wymaga odpowiedzi na trzy pytania: „kto jest odpowiedzialny za eko-projektowanie?”, „co jest
konieczne dla jego przeprowadzenia?”
oraz „jakie kwestie muszą być rozważone
w jego ramach?” (Kronenberg, 2007a,
s. 144–147).
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Kto jest odpowiedzialny
za eko-projektowanie?
Eko-projektowanie produktów nie może
być postrzegane jako oddzielne od eko-projektowania
procesów
produkcyjnych.
Rozwój nowych produktów tradycyjnie
powierzany był osobom odpowiedzialnym
za marketing i zawodowym projektantom.
W projektowaniu produktów przyjaznych
dla środowiska obok nich uczestniczą również inni interesariusze, zarówno wewnętrzni
(inżynierowie, kierownicy linii produkcyjnych i odpowiedzialni za zarządzanie jakością itd.), jak i zewnętrzni (w tym organizacje zajmujące się ochroną środowiska, konsumenci, naukowcy i instytucje rządowe),
zwłaszcza w fazie tworzenia koncepcji produktu. Z wyjątkiem konsumentów, rola interesariuszy zewnętrznych jest jednak relatywnie niedoceniana. Współpraca tego typu
powinna prowadzić do oceny wpływu produktu na środowisko w czasie całego jego
cyklu życia (LCA; narzędzie 5.N1) i, na tej
podstawie, do zgłaszania propozycji jego
udoskonalenia. Rozwój nowego produktu
powinien opierać się na dokładnych,
naukowo wiarygodnych przesłankach.
Co jest konieczne dla jego
przeprowadzenia?
Komunikacja między wyżej wymienionymi
interesariuszami wydaje się najistotniejszą
przesłanką dla sukcesu. Im lepiej zorganizowany jest system zarządzania wiedzą, tym
wyższa jest zdolność przedsiębiorstwa
do eko-projektowania. Jest to równie istotne
w przypadku gotowych do wykorzystania
narzędzi eko-projektowania, które mogą
wymagać współpracy różnych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.
Jakie kwestie muszą być rozważone
w ramach eko-projektowania?
Interdyscyplinarność jest istotna, ponieważ
eko-projektowanie, podobnie jak tradycyjne
projektowanie, oprócz wpływu na środowisko uwzględniać musi również inne kryteria,
w tym techniczną i ekonomiczną opłacalność oraz jakość. Problemy związane

132

z ochroną środowiska są w tym przypadku
szczególnie istotne, a podstawowe rozważania w kontekście całego cyklu życia produktu dotyczą (Graedel, 1994, s. 35–38;
Graedel i Allenby, 1995, s. 187–188):
– wyboru materiałów i metod zarządzania
ich przepływami;
– powiązania z dostawcami i innymi interesariuszami wstecz i w przód łańcucha
dostaw (dostawcy surowców wtórnych,
instytucje rządowe, grupy nacisku
na rzecz standardów ochrony środowiska, sprzedawcy, klienci, potencjalni
nabywcy produktów ubocznych, nadających się do ponownego wykorzystania lub poddania recyklingowi itp.);
– minimalizacji i specyfikacji emisji zanieczyszczeń i odpadów;
– zużycia energii;
– możliwości recyklingu (w czasie produkcji i po zakończeniu użytecznego
życia produktu).
Eko-projektowanie wymaga więc podejmowania wyborów między różnymi pożądanymi cechami produktu, np. między wpływem na środowisko, kosztami i percepcją
społeczną.
Eko-projektowanie
ogranicza
presję
na środowisko związaną z produktami,
w zgodzie z zasadami: przezorności i zapobiegania
zanieczyszczeniom.
Ponadto,
zarówno w przypadku wpływu na środowisko, jak i w kontekście wpływu na koszty
finansowe związane z produktem, około
80% z nich można zapobiec dzięki odpowiedniemu projektowaniu (Oosterhuis i in.,
1996, s. 229; Tischner i Charter, 2001, s. 120).
Eko-projektowanie powinno raczej faworyzować zmiany w procesach produkcji oraz
dążyć do zmian we wzorcach konsumpcyjnych i postępowaniu z produktami po zakończeniu ich użytecznego życia. Zgodnie z filozofią ekologii przemysłowej, powinno koncentrować się na związkach produktu
z całym systemem ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym.
Choć eko-projektowanie z założenia
faworyzuje w pełni zintegrowane podej-

ście do projektowania, rozwinęło się
z szeregu szczegółowych koncepcji, które
wspólnie można określić jako kategorię
„projektowania z myślą o X” (design for
X), gdzie X oznacza jakąkolwiek pożądaną cechę produktu (tabela 5.3).
Eko-projektowanie (projektowanie z myślą
o środowisku) stało się ważnym rodzajem
zastosowania „projektowania z myślą
o X”. Do pewnego stopnia eko-projektowanie odwraca logikę poprzednich tren-

dów (np. projektowanie z myślą o montażu zastąpione jest tu przez projektowanie z myślą o demontażu). Ogólnie
jednak, uzupełnia ono inne strategie
„projektowania z myślą o X”, z których
niektóre są również istotne z punktu
widzenia zarządzania środowiskowego
(zwłaszcza projektowanie z myślą o przestrzeganiu przepisów, niezawodności
oraz możliwości wykorzystania jako
środka do świadczenia usług).

Tabela 5.3. „Projektowanie z myślą o X” i projektowanie z myślą o środowisku (Kronenberg, 2007a,
s. 148; koncepcje umieszczone w lewej kolumnie przedstawili Graedel i Allenby, 1995, s. 186–187)

Projektowanie z myślą o…

Projektowanie z myślą o…

…montażu

Łatwość montażu, montaż
bezawaryjny itd.

…demontażu

Łatwość demontażu

…przestrzeganiu
przepisów

Przestrzeganie stosownych
przepisów prawnych

…recyklingu

…środowisku
(eko-projektowanie)

Ochrona środowiska

Łatwość rozdzielenia poszczególnych materiałów

…efektywności
energetycznej

Minimalna konsumpcja energii

…produkcji

Łatwość produkcji: integracja
projektowania z innymi funkcjami w zakładzie, jak wytwarzanie i montaż

…trwałości

Wydłużanie cyklu
życia produktu

…logistyce materiałowej i odpowiedniości komponentów

Łatwość logistyki i montażu:
łatwość zarządzania materiałami, odpowiedniość komponentów i materiałów

…zamawialności

Łatwość dystrybucji do ostatecznych konsumentów

…niezawodności

Niezawodność: odporność na
korozję, wyładowania elektrostatyczne, działanie w różnych
warunkach zewnętrznych

…możliwości wykorzystania jako
środka do świadczenia usług

Odpowiedniość z punktu widzenia wykorzystania przez
dostawcę usług

…bezpieczeństwie Zgodność z przepisami dotyi zapobieganiu od- czącymi bezpieczeństwa i zapobieganie ewentualnym koszpowiedzialności
townym działaniom prawnym
wymierzonym przeciwko firmie
…testowalności

5.

…unowoczeŁatwość unowośnianiu (uaktual- cześniania: konnianiu)
strukcja modułowa
…naprawialności

Elementy nadające się do reperacji
lub wymiany

…utrzymaniu

Naprawialność,
unowocześnianie,
zagospodarowanie
odpadów powstających w trakcie
eksploatacji, brak
toksycznych substancji

…ponownym
użyciu

Łatwość ponownego wykorzystania

…bezpieczeństwie dla środowiska i zdrowia

Niski wpływ materiałów na środowisko, ograniczona toksyczność,
czystsza produkcja, czystsze źródła
energii

Łatwość prowadzenia testów

5. Zrównoważona produkcja

133

5.3. Ekologia przemysłowa
Popularne stwierdzenie „w przyrodzie nic nie ginie” można interpretować co
najmniej na dwa sposoby. Z jednej strony, związki wprowadzone przez człowieka
do środowiska akumulują się i mogą do człowieka wrócić w postaci szkodliwych dla
zdrowia zanieczyszczeń. Z drugiej strony, substancje powstające w przyrodzie są
w niej niemal w pełni zagospodarowywane. Dotyczy to również tych, które z naszej
perspektywy nazwalibyśmy odpadami, np. martwej materii organicznej — przetwarzanej przez organizmy nazywane destruentami na związki nadające się do dalszego
wykorzystania. Podobne spostrzeżenia legły u podstaw koncepcji ekologii przemysłowej, w ramach której prowadzone są kompleksowe analizy przepływów materii
i energii między gospodarką i środowiskiem i która sugeruje, że ogólną efektywność
wykorzystania materii i energii w gospodarce można zwiększyć naśladując rozwiązania pochodzące z ekosystemów.
Eko-efektywność pokazuje, że możliwe jest znaczące ograniczenie wpływu
produktów, usług i procesów produkcyjnych na środowisko. Ekologia przemysłowa
pozwala na dostrzeżenie możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania
gospodarki jako całości. Ogólne wnioski przekładane są następnie na wnioski dla
poszczególnych podmiotów gospodarczych. Spojrzenie na cały system gospodarczo-przyrodniczy, z zachowaniem długoterminowej perspektywy uwzględniającej
np. czas rozkładu poszczególnych związków w środowisku, pozwala na formułowanie wniosków, dzięki którym możliwe byłoby uniknięcie efektu zwrotnego.
Poniżej przyjrzymy się, na czym polega ekologia przemysłowa, i jak jest stosowana
do badania i kształtowania związków gospodarki i środowiska.

5.3.1. Zasady
Ekologia przemysłowa to stosowanie „ekologicznych i biologicznych analogii do
systemów stworzonych przez człowieka, takich jak przemysł lub rządy” (Rejeski, 1997,
s. 49). Jej celem jest stworzenie systemu przemysłowego, odpowiadającego koncepcji
zrównoważonego rozwoju, dzięki wykorzystaniu wiedzy na temat struktury i zachowania ekosystemów. Nacisk kładziony jest na optymalizację przepływów materii
i energii, w tym na zapobieganie odpadom i wykorzystanie ich (produktów ubocznych) jako nakładów wtórnych dla innych procesów. Służy temu badanie i kształtowanie strumieni materii i energii w systemie gospodarczym, zgodnie z koncepcjami
metabolizmu przemysłowego i tworzenia ekosystemów przemysłowych.
Zaproponowano szereg zasad ekologii przemysłowej, wywodzących się z zasad
panujących w ekosystemach. Obejmują one m.in. ciągłe krążenie zasobów, różnorodność, wzajemne powiązanie, lokalność i stopniowe zmiany (por. Kronenberg,
2007a, s. 93–109). Krążenie zasobów (roundput lub circular flow of matter) przeciwstawiane jest ich „jednorazowemu” przepływowi, charakterystycznemu dla współczesnych systemów gospodarczych (throughput) i stanowi najczęściej wymienianą
spośród tych zasad; nawiązuje także do zapobiegania powstaniu odpadów i zamykania cykli obiegu materii.
Zasady te znajdują zastosowanie w odniesieniu do projektowania systemów
gospodarczych, zarówno na poziomie kraju czy regionu, jak i na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa. Ich przełożenia na język praktyki podjęła się np. organizacja The Natural Step. Przyjmując założenie, że działalność człowieka musi być
zintegrowana z cyklami obiegu materii w przyrodzie, The Natural Step promuje
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cztery zasady zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznaczają one konieczność
ograniczenia i ostatecznie wyeliminowania:
– potrzeby pozyskania zasobów ze środowiska;
– wykorzystania substancji syntetycznych wytworzonych przez człowieka;
– fizycznej degradacji przyrody;
– działań ograniczających możliwość zaspokajania przez ludzi podstawowych
potrzeb.

5.3.2. Badanie
Optymalizacja wykorzystania materii i energii w przedsiębiorstwie lub gospodarce
wymaga poznania struktury ich przepływów. Opierając się na metaforze porównującej wewnętrzne procesy zachodzące w gospodarce do wewnętrznych procesów
w organizmie, przepływy materii i energii między gospodarką i środowiskiem
nazywa się metabolizmem przemysłowym. Badanie metabolizmu przemysłowego
pozwala na identyfikację najważniejszych problemów, w tym przepływów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia. Może także informować decydentów, dla których substancji cykle obiegu mogą zostać domknięte poprzez zwiększanie stopnia ich recyklingu w systemie gospodarczym. Metabolizm przemysłowy
może wreszcie służyć jako podstawa oceny efektywności działalności przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw lub całych sektorów przemysłowych z punktu widzenia
ochrony środowiska.4
Do badania metabolizmu przemysłowego stosuje się analizę przepływów materialnych (Material Flow Accounting, MFA). Oprócz zestawiania nakładów i wyników
materialnych, związanych z danym systemem, uwzględnia także akumulację materii
i przepływy pośrednie (ukryte), nie wykazywane w systemie transakcji rynkowych.
Ogólne ramy dla MFA przedstawione są na rysunku 5.3 (por. rysunek 1.1b),
z którego wynika, że gospodarka stanowi część większego ekosystemu i zależy od
niego jako źródła zasobów i odbiornika odpadów powstających w gospodarce.
Rysunek pokazuje, że masa materii na wejściu do systemu musi równać się sumie
masy materii w nim pozostającej i opuszczającej go. Informacje uzyskane na
podstawie analizy przepływów materialnych na poziomie gospodarki i poszczególnych firm pokazują obszary, w których możliwy jest wzrost efektywności wykorzystania zasobów.
Orientacyjnie, posługując się danymi dla Stanów Zjednoczonych z końca lat
1980. (Ayres i Kneese, 1989, s. 93), każdego roku jedynie 6% całkowitej masy
zasobów wydobywanych ze środowiska zamienia się w produkty i inne dobra
trwałego użytku (akumulacja). Co najmniej 80% masy różnych „rud”, traktowane jest
jako niechciane nieczystości (np. w przypadku miedzi stanowią one ponad 99%). Na
rysunku 5.3 odpowiadają temu zaznaczone szarym kolorem pola przepływów
pośrednich, związanych z wydobyciem zasobów w kraju i za granicą. Na dodatek
żadne z paliw lub produktów żywnościowych nie są wykorzystywane w trwałych
produktach. Duży odsetek zasobów przetwarzanych jest na opakowania i inne
produkty jednorazowego użytku (np. baterie lub żarówki). Ostateczny rezultat (6%)
byłby niższy, gdyby nie substancje mineralne inne niż metale, z których 50% ucieleśnionych zostaje w dobrach trwałego użytku (głównie cement używany do produkcji
betonu i glina używana do produkcji cegieł i ceramiki).

5.

4
Może być również wykorzystany na poziomie miasta. W Polsce takie badania prowadzono dla Poznania (por. Macias i Mizgajski,
1998; Mizgajski, 2000).
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Rysunek 5.3. Ogólne ramy dla analizy przepływów materialnych (z pominięciem powietrza
i wody) (EUROSTAT, 2001, s. 16)

Powyższe zależności w obrazowy sposób ilustruje „balast materialny” (lub „plecak
ekologiczny”; material ballast lub ecological rucksack) — suma pośrednich nakładów
materialnych związanych z całym cyklem życia danego produktu. Bezpośrednie
nakłady materialne wykorzystywane do produkcji równe są masie produktu. Nakłady
pośrednie (lub ukryte) reprezentują materię wydobytą ze środowiska wraz z pożądanymi zasobami, lecz niepotrzebną i w związku z tym traktowaną jako odpad zaraz po
ich rozdzieleniu. Kiedy masa produktu odjęta zostanie od całkowitej masy wszystkich
nakładów niezbędnych do jego produkcji, otrzymamy jego balast materialny.
Odzwierciedla on w dużej mierze to, co nie pojawia się na rynku, ale również wpływa
na środowisko; pośrednie nakłady materialne znacznie przewyższają związane
z produktami nakłady bezpośrednie.
Szczególnie wysoki jest balast materialny produktów złożonych z substancji tak
rzadkich w przyrodzie, jak złoto czy platyna. Przykładowo, balast złotej obrączki
o wadze 10 g wynosi około 3 ton, w zależności od poziomu cen. Opłaca się bowiem
eksploatować zasoby, w których zawartość złota wynosi tylko 3 g na tonę wydobytego
materiału (a w 2009 r. nawet jeszcze mniej). Z produkcją samochodu osobowego wiąże
się balast w wysokości 15 ton nie licząc zużycia wody. Sam katalizator, który waży około
9 kg posiada balast materialny w wysokości prawie 3 ton, co wynika z wykorzystania
w nim platyny. W każdym przypadku balast można zredukować wykorzystując surowce
wtórne (Mündl i in., 1999, s. 35–36).
Metabolizm przemysłowy może wreszcie koncentrować się na pojedynczej substancji
— przyjmuje wówczas postać analizy przepływów substancji (Substance Flow Analysis,
SFA). Ayres i Ayres (1998, s. 2) zaobserwowali, że „wiele spośród cykli obiegu w przyrodzie (np. wody, węgla/tlenu, azotu, siarki) jest zamkniętych, podczas gdy większość
cykli przemysłowych jest otwartych”. Metabolizm przemysłowy podkreśla więc podstawową różnicę między metabolizmem w przyrodzie i przemyśle: ogólna efektywność
wykorzystania zasobów jest wyższa w ekosystemie, niż w systemie gospodarczym. Inna
istotna różnica wynika z faktu że energia, która napędza systemy przemysłowe, pochodzi
z zasobów nieodnawialnych, a nie z promieniowania słonecznego, jak w przypadku
ekosystemów (Ayres, 2001).
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W oparciu o badania metabolizmu przemysłowego można opracować działania,
które posłużą realizacji wyżej wymienionych zasad ekologii przemysłowej. W szczególności wskazują one na konieczność badania całych cykli życia produktów i substancji
oraz współpracy różnych podmiotów w zakresie minimalizacji presji na środowisko.

5.3.3. Kształtowanie
Kształtowanie związków gospodarki i środowiska, oparte na badaniach metabolizmu
przemysłowego, może przyjąć postać:
– indywidualnych działań pojedynczej firmy (np. w drodze eko-projektowania
produktów; narzędzie 5.N2);
– wspólnych działań w ramach zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw
(rozdział 7);
– wspólnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa tworzące „ekosystem
przemysłowy” — prosty (np. wymiana odpadów między dwiema firmami) lub
złożony (sieć powiązań określana mianem parku eko-przemysłowego).
Każdy z tych przykładów wymaga przeprojektowywania produktów i procesów
przemysłowych, aby ograniczyć wymianę materii między gospodarką i środowiskiem.
Zapobiega to trwonieniu zasobów, poprzez nadanie im postaci umożliwiającej dalsze
wykorzystanie (np. segregacja i recykling) oraz identyfikację procesów, które mogą
w największym stopniu wykorzystać ich właściwości funkcjonalne. Wymaga to dostosowania możliwości i potrzeb firm w zakresie wzajemnego wykorzystania odpadów
zamiast surowców pierwotnych. Zgodnie z podejściem prewencyjnym (zapobieganie
zanieczyszczeniom) i koncepcją ekologii przemysłowej, przyczynia się to do upodobnienia metabolizmu przemysłowego do metabolizmu systemów przyrodniczych (naśladowanie efektywnego wykorzystania „odpadów” w środowisku przez destruentów).
Poniżej przyjrzymy się działaniom par i grup firm, tworzących proste i złożone ekosystemy przemysłowe.
Wymiana odpadów między firmami motywowana jest zwykle możliwością osiągnięcia korzyści ekonomicznych: zmniejszeniem kosztów składowania lub utylizacji
z jednej strony i zmniejszeniem kosztów pozyskania surowców pierwotnych — z drugiej.
Jak zauważyliśmy we wprowadzeniu, polityka i konkurencja sprawiły, że w okresie
transformacji gospodarczej w Polsce stopień odzysku odpadów wzrósł w stosunku do
okresu gospodarki centralnie planowanej. Wśród przykładów takich więzi wymienić
można wykorzystywanie: materiałów pochodzących z rozbiórek obiektów budowlanych w budownictwie (por. rozdział 6), wiórów drewnianych z tartaków w ogrodnictwie lub odpadów z produkcji cukru z buraków cukrowych jako karmy dla zwierząt.
W niektórych przypadkach wyspecjalizowane firmy tworzone są specjalnie dla
odzysku odpadów wytworzonych przez inne firmy, pełniąc funkcję odpowiadającą
destruentom w przyrodzie. Przykładem może być firma Slag Recycling, utworzona
w 1998 r. w celu przetwarzania odpadów ówczesnej Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
(obecnie Mittal Steel Poland) na surowiec dla przemysłu budowlanego i drogownictwa.
Slag Recycling odzyskuje również mieszaninę popiołowo-żużlową stanowiącą produkt
uboczny spalania węgla kamiennego w Elektrociepłowni Zakładów Azotowych
w Tarnowie.
Jeśli w wymianę produktów ubocznych zaangażowanych jest więcej firm, taką trwałą
sieć powiązań nazywamy parkiem eko-przemysłowym, który stanowi kwintesencję
koncepcji ekologii przemysłowej. Celem parku jest działanie na rzecz minimalizacji
negatywnego wpływu na środowisko połączone ze współpracą w zakresie zaopatrzenia.
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Realizuje się to przez wykorzystanie produktów ubocznych jednych przedsiębiorstw
w innych, działających na terenie parku. Ponieważ wszyscy uczestnicy osiągają korzyści
finansowe, projekty tego typu określane bywają jako „symbioza przemysłowa”.5
Najczęściej prezentowanym w literaturze przykładem parku eko-przemysłowego jest
Kalundborg w Danii. Uczestniczy w nim 7 dużych firm skupionych wokół opalanej
węglem elektrowni Asnaes — producenci: leków (Novo Nordisk), enzymów
(Novozymes), płyt gipsowo-kartonowych (Gyproc) oraz rafineria (Statoil) i firmy zajmujące się regeneracją gleb (RGS 90) i odzyskiem odpadów (Kara Noveren). Dodatkowo
w systemie wymiany uczestniczy miasto oraz hodowcy ryb i rolnicy. Obecne powiązania wynikają z ponad 30 lat współpracy. Podstawowymi produktami wymienianymi
między uczestnikami są para wodna, ciepło uzyskane w procesie kogeneracji, woda do
chłodzenia urządzeń, gips i odpady organiczne. W rafinerii jako produkt uboczny
powstaje nawóz, którego ilość odpowiada mniej więcej rocznemu wykorzystaniu
nawozów w Danii. Produkty uboczne, dla których nie znaleziono zastosowania
w parku, sprzedawane są na zewnątrz (siarka sprzedawana fabryce kwasu siarkowego,
pyły — fabryce cementu w Aalborg).
Korzyściom ekonomicznym (oszczędnościom), ocenianym na 10–15 mln dol.
rocznie, towarzyszą korzyści dla środowiska — ograniczenie zanieczyszczeń i zapotrzebowania na zasoby pochodzące ze środowiska (m.in. węgiel, woda, ropa, gips) i wytworzone w gospodarce (nawozy). Wszystkie porozumienia zostały wynegocjowane między
uczestnikami parku, bez ingerencji instytucji zewnętrznych. Z perspektywy przedsiębiorstw, wiązały się z ograniczaniem kosztów spełniania wymogów restrykcyjnego
duńskiego prawa ochrony środowiska. Zagospodarowanie odpadów przez inne
podmioty pozwalało na uniknięcie kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniami. Zdarza się również, że podobne przedsięwzięcia są wspierane, a nawet inicjowane, przez lokalne władze lub instytucje naukowe i doradcze. W każdym przypadku
(zarówno działań własnych biznesu, jak i wsparcia instytucji zewnętrznych) wymaga to
trzech głównych kroków (Brings Jacobsen i Anderberg, 2004, s. 317):
1. analizy fizycznych warunków wstępnych i możliwości rozwoju parku eko-przemysłowego, w tym identyfikacji przepływów zasobów;
2. oceny gospodarczych i środowiskowych skutków potencjalnych możliwości
wymiany dla firm i dla całego regionu (czy będzie ona opłacalna
ekonomicznie);
3. analizy warunków i mechanizmów umożliwiających lub utrudniających rozwój
parku.
Zidentyfikowano szereg czynników, które umożliwiają tworzenie parku eko-przemysłowego; powyższe kroki mają zresztą na celu sprawdzenie, czy czynniki te zaistniały
w danej lokalizacji. Choć poszczególnym czynnikom przypisuje się różne znaczenie, na
pierwszym miejscu zwykle wymienia się kapitał społeczny — kontakty między menedżerami, chęć współpracy, zaufanie, możliwość dostrzeżenia wspólnego interesu (por.
podrozdział 1.5 i rozdział 15). Niezbędne są również:
– struktura produktów ubocznych firm mających uczestniczyć w parku odpowiadająca zapotrzebowaniu pozostałych na surowce;
– stabilność popytu i podaży wymienianych produktów;
– bliskość geograficzna (w przypadku niektórych produktów ubocznych).
5
W rzeczywistości mamy tu na myśli szczególny rodzaj symbiozy — mutualizm. W potocznym rozumieniu, również w obrębie
ekologii, termin „symbioza” jest jednak często używany do określenia sytuacji takich właśnie wzajemnie korzystnych powiązań
(Combes, 1999, s. 26–27).
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Dodatkowo działania te wspierać mogą: restrykcyjne prawo ochrony środowiska,
instytucje zewnętrzne i niedobór zasobów naturalnych, wymuszający bardziej efektywne
gospodarowanie nimi. Warto jednak pamiętać, że tego typu powiązania, mniej lub
bardziej złożone, rozwijają się często w drodze racjonalizacji działań gospodarczych, od
której rozpoczęliśmy ten rozdział.

5.4. Podsumowanie
Celem omówionych w rozdziale koncepcji jest ochrona środowiska i rozwój gospodarczy, czyli rozwój zrównoważony. Część z nich ma jednak relatywnie wąski, praktyczny charakter (np. eko-efektywność i czystsza produkcja), co wiąże się ze „zbieraniem nisko rosnących owoców” — poszukiwaniem relatywnie łatwych obszarów
usprawnień, których wyniki znacząco przewyższają nakłady poniesione dla ich
osiągnięcia.
Szerszych ram dla stosowania tych koncepcji dostarcza ekologia przemysłowa,
promująca systemowe podejście do badania i kształtowania związków gospodarki
i środowiska. Odwołując się do „filozofii” naśladowania systemów przyrodniczych,
ekologia przemysłowa wymaga przeprojektowywania procesów i produktów. Chodzi
przede wszystkim o to, by odciążyć ekosystemy, wytwarzając w gospodarce część
dostarczanych przez nie usług (rozkład), co pozwoli na wzrost efektywności wykorzystania energii i materii w gospodarce.
Wszystkie wymienione koncepcje postulują ograniczanie negatywnego wpływu
produktów na środowisko, często jednak utożsamiając to z ograniczaniem wpływu relatywnego, wywieranego przez pojedynczy produkt. Jeśli do oceny wpływu produktu na
środowisko wykorzystamy tak złożone narzędzie jak LCA, a następnie zaprojektujemy
go tak, by ten wpływ ograniczyć, istnieje ryzyko, że zwiększony popyt przekreśli nasze
starania. Wtedy zagregowany wpływ, wywierany na środowisko przez wszystkie
podobne produkty, wzrośnie (efekt zwrotny).
Kładąc nacisk na myślenie systemowe, ekologia przemysłowa dostrzega tę zależność
w większym stopniu niż inne wymienione koncepcje. Poszczególnych procesów przemysłowych nie należy rozpatrywać w oderwaniu od innych, co znajduje odzwierciedlenie zwłaszcza w parkach eko-przemysłowych, projektowanych na podobieństwo
łańcuchów pokarmowych. Pewne elementy tego sposobu myślenia przejawiają się
w koncepcji zrównoważonego budownictwa, zwłaszcza jeśli rozumiemy przez to
„ekologię budownictwa” (rozdział 6). Dostrzeżemy to również w koncepcji zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw (rozdział 7). Innym rozwiązaniem, promowanym
w ekologii przemysłowej w myśl naśladowania użyteczności wszystkich elementów
ekosystemu, jest zastępowanie produktów usługami — wzrost intensywności wykorzystania funkcji dostarczanych przez owe produkty (rozdział 8).
Proponowane rozwiązania wymagają innowacyjności i wychodzenia poza schemat
(czemu służy stosowanie metafor, takich jak ekologia przemysłowa). Wymagają również
współpracy, a więc i rozwiniętego kapitału społecznego. Wspierać je może także
stosowna polityka (wymuszająca internalizację kosztów zewnętrznych), uproszczone
procedury prawne dotyczące obrotu odpadami, w tym unikanie nadmiernego regulowania postępowania z odpadami (co mogłoby uniemożliwić twórcze wykorzystanie ich
w przemyśle).
Ważne są wreszcie aspekty społeczne związane z udziałem społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących wybranych form rozwoju, np. parków eko-przemysłowych. Do aspektów społecznych należy też udział pracowników w tworzeniu rozwiązań
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przyjaznych dla środowiska. Zgłaszane przez nich pomysły racjonalizatorskie stanowią
przejaw zaangażowania w sprawy firmy i kształtowanie jej otoczenia. Pomysły te mogą
być stymulowane przez pracodawcę w ramach konkursów lub udziału finansowego
pracowników w oszczędnościach przyniesionych przez rozwiązania oparte na ich
pomysłach. Pracownicy, którzy dobrze znają własne stanowisko i procedury pracy,
potrafią zidentyfikować możliwości poprawy efektywności, a jeśli usprawnią je we
własnym zakresie, odczuwają poczucie własności nowego standardu i chętniej go
przestrzegają.

Źródła praktyczne
<www.epa.gov/p2/tools/p2tools.htm> narzędzia służące zapobieganiu zanieczyszczeniom i przykłady działań z tego zakresu, opracowane przez Agencję Ochrony
Środowiska Stanów Zjednoczonych.
<www.eko-spec.pl> narzędzie internetowe Menedżer Środowiska, wspomagające zarządzanie środowiskowe, skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.
Stworzone w oparciu o doświadczenia 350 firm zrzeszonych w Klubach Czystego
Biznesu.
<www.naturalstep.org> narzędzia wspomagające wdrażanie zasad The Natural Step.
<lct.jrc.ec.europa.eu> Europejska Platforma LCA, zawiera m.in. europejską bazę danych
LCI dla głównych materiałów, źródeł energii, transportu i gospodarki odpadami oraz
linki do kilkudziesięciu stron internetowych nt. LCA.
<www.pre.nl>, <www.umberto.de> i <www.gabi-software.com> darmowe wersje
demonstracyjne programów SimaPro, Umberto i GaBi, powszechnie stosowanych
do prowadzenia LCA.
Normy dotyczące LCA:
– PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe — ocena cyklu życia — zasady
i struktura;
– PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe — ocena cyklu życia — wymagania i wytyczne.

Pytania
1. Jakie koszty i korzyści przynoszą przedsiębiorstwom działania na rzecz ochrony środowiska i szerzej zrównoważonego rozwoju?
2. Dlaczego balast materialny produktów wytworzonych z rzadkich zasobów jest szczególnie wysoki?
3. Podaj przykłady znanych ci rozwiązań zbliżonych do koncepcji parku eko-przemysłowego. Jak doszło do ich powstania?
4. Jak oceniasz możliwości tworzenia parków eko-przemysłowych przy wsparciu
zewnętrznych instytucji (lokalnych władz lub instytucji badawczych)? Jakiego wsparcia mogłyby one udzielić przedsiębiorstwom rozważającym utworzenie takiego
parku?
5. Przedsiębiorstwa w ekologii przemysłowej metaforycznie nazywa się organizmami
przemysłowymi. Jakie podobieństwa między przedsiębiorstwami i organizmami uzasadniają taką metaforę?
6. Z jakich faz składa się badanie LCA i co one obejmują?
7. Badanie LCA dotyczy kwestii środowiskowych. Czy jest możliwe łączenie tej techniki
z podobnymi narzędziami obejmującymi inne aspekty?
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Studium przypadku 5.P1.
LCA jako narzędzie wspomagające eko-projektowanie
Najbardziej rozpowszechnionym obszarem stosowania LCA jest eko-projektowanie.
Analizy LCA mogą mieć charakter porównawczy z wyraźnym systemem alternatywnym
(produkty różnych generacji; produkty konkurencyjne; technologia stosowana
w stosunku do najlepszej dostępnej techniki) lub też nieporównawczy, gdzie punktem
zainteresowania jest konkretny projekt/wyrób i tylko w jego zakresie poszukuje się
obszarów do dalszego doskonalenia. LCA może być przeprowadzane w odniesieniu do
technologii, samych produktów i usług lub też tylko ich wybranych elementów (np.
opakowania). Poniżej prezentujemy przykład wykorzystania LCA do eko-projektowania
lodówki. Badanie stanowiło efekt współpracy z posiadającym silną markę polskim
producentem, którego udział w polskim rynku AGD wynosi ok. 13%. Współpraca realizowana była w latach 2005–2008 i obejmowała opracowanie całej procedury eko-projektowania, uwzględniającej ocenę wymagań interesariuszy (Kurczewski i Lewandowska,
2008). Poniżej prezentujemy wybrane wyniki LCA.
Określenie celu i zakresu
Celem badania było zidentyfikowanie głównych źródeł oddziaływania na środowisko
w cyklu życia lodówki oraz określenie obszarów do jej dalszego doskonalenia. Analizą
objęto dwukomorową chłodziarko-zamrażarkę (rysunek 5.4), należącą do grupy sprężarkowych, o klasie energetycznej A+ (przeciętne roczne zużycie energii 252 kWh). Pojemność
komory chłodzenia wynosiła 226 litrów, natomiast komory zamrażania 92 litry. Układ chłodniczy składał się z dwóch niezależnych obiegów dla komory chłodzącej i zamrażającej,
w skład których wchodziły dwa kompresory. Czynnikiem chłodzącym był R600a (izobutan).
Wymiary analizowanego sprzętu wynosiły: wysokość 1850 mm, szerokość 595 mm oraz
głębokość 600 mm, przy masie całkowitej równej 94,57 kg (uwzględniając opakowanie).
Żywotność analizowanej lodówki określono na 15 lat, co przy normalnych całodobowych
warunkach eksploatacyjnych, obejmuje około 130 tys. godzin pracy.
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Rysunek 5.4. Chłodziarko-zamrażaka poddana analizie
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W analizowanym produkcie zidentyfikowano 139 elementów konstrukcyjnych. W tabeli
5.4 zestawiono te, których udział w całkowitej masie lodówki przekracza jeden procent.
Tabela 5.4. Elementy konstrukcyjne analizowanej chłodziarko-zamrażarki (na podst.: Kurczewski
i Lewandowska, 2008)
Element
konstrukcyjny

Masa
[kg]

Materiał

Udział
[%]

1

Korpus

7,31

PUR

7,73

2

Płaszcz drzwi chłodziarki

4,46

Stal

4,72

3

Płyta drzwi chłodziarki

1,15

PS

1,22

4

Drzwi chłodziarki

1,27

PUR

1,34

5

Płaszcz drzwi zamrażarki

2,84

Stal

3,00

6

Płyta mocowania kompresorów

1,56

Stal

1,65

7

Pojemnik na warzywa

2,02

PS

2,14

8

Półka szklana

1,20

Szkło

1,27

9

Balkonik

0,96

PS

1,02

10

Wnęka kompresora

1,90

Stal

2,01

11

Szuflada duża

1,29

PS

1,37

12

Szuflada mała

1,00

PS

1,06

13

Pojemnik Multibox i jego pokrywa

2,22

PS

2,35

14

Blacha

2,30

Stal

2,43

15

Parownik chłodziarki

1,29

Aluminium

1,37

16

Kompresory

17

Półka zalewana

1,30

ABS

1,37

18

Farba proszkowa biała

2,39

Farba

2,53

19

Farba biała

2,55

Farba

2,70

20

Barwniki

1,91

Barwniki

2,02

21

Opakowanie chłodziarko-zamrażarki

3,39

Drewno, styropian

3,59

22

Płyta komory chłodziarki

4,96

PS

5,25

23

Płaszcz korpusu

12,21

STAL

12,91

24

Pozostałe

19,77

Różne

20,90

RAZEM

94,57

13,29

Stal, miedź, ABS

14,06

PUR — poliuretan; PS — polistyren; ABS — akrylonitryl/butadien/styren

Analizą objęto etapy od wydobycia surowców przez produkcję, dystrybucję, eksploatację, demontaż, po końcowe zagospodarowanie zużytej chłodziarko-zamrażarki.
Funkcję lodówki zdefiniowano jako utrzymanie świeżości produktów spożywczych.
Jednostkę funkcjonalną określono natomiast jako zdolność, w ciągu minimum 130 tys.
godzin pracy, do utrzymania świeżości produktów spożywczych. W związku z tym, strumieniem odniesienia była jedna lodówka i dla takiej ilości podajemy poniżej dane oraz
wyniki.
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Analiza zbioru wejść i wyjść (faza LCI)
Dane gromadzono w odniesieniu do poszczególnych etapów cyklu życia (produkcja,
dystrybucja, użytkowanie oraz utylizacja), w oparciu o specjalnie opracowane kwestionariusze i ankiety. W tabeli 5.4 wykazano dane konstrukcyjne, natomiast warto zaznaczyć, że w badaniu LCA użyto także dane technologiczne związane z produkcją
lodówki. Proces wytwarzania podzielono na następujące procesy jednostkowe: cięcie
blach, profilowanie płaszczy korpusów, profilowanie płaszczy drzwi, przygotowanie
powierzchni i lakierowanie, produkcja płyt, termoforming, gniazdo wtryskarek,
gniazdo parowników, pianowanie drzwi zamrażarek, pianowanie drzwi chłodziarek,
premontaż, pianowanie korpusów, tampodruk oraz montaż. Dane dla eksploatacji,
demontażu i końcowego zagospodarowania zaprezentowano w tabelach 5.5–5.6.
Tabela 5.5. Eksploatacja (15 lat pracy lodówki)

Materiał

Ilość

Jednostka

Wejścia
Chłodziarko-zamrażarka wraz z opakowaniem

94,57
3780,00

Energia elektryczna

kg
kWh

Półka szklana (3-krotna wymiana w ciągu 15 lat)

3,60

kg

Pojemniki (3-krotna wymiana w ciągu 15 lat)

6,06

kg

Woda

300,00

l

Detergenty

0,60

l

Uzupełnienie czynnika chłodniczego (R600a)

0,05

kg

0,05

kg

5.

Wyjścia
Emisje czynnika chłodniczego (R600a)
Ścieki

300,60

l

Odpady drewniane (składowanie)

1,70

kg

Odpady szklane (składowanie)

3,60

kg

Odpady z tworzyw (składowanie/recykling)

7,76

kg

91,18

kg

Zużyta lodówka

5. Zrównoważona produkcja
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Tabela 5.6. Końcowe zagospodarowanie (demontaż i utylizacja odpadów) (Kurczewski
i Lewandowska, 2008)
Materiał
Wejścia
Zużyta lodówka
Azot
Tlen
Zajmowanie powierzchni terenu
Woda
Gaz ziemny
LPG
Transport ciężarówką 16t
Energia elektryczna
Wyjścia
Emisje do powietrza
CO
CO2
NO2
H2O
CH4
R600a (izobutan)
Frakcje odpadów do końcowego zagospodarowania
Recykling
Stal
PS
Aluminium
Brąz
Miedź
Spalanie
PUR
R 600a (izobutan)
Farba
Olej z kompresora
Składowanie
Szkło
ABS
Drewno
Odpady komunalne

Ilość

Jednostka

91,18
2,88
0,92
1,51
2,75
2,02
0,0002
19,75
14,27

kg
kg
kg
m2rok
kg
m3
kg
tkm
kWh

0,0004
1,48
0,002
1,21
0,06
0,003

kg
kg
kg
kg
kg
kg

43,35
19,90
3,89
0,05
4,66
9,62
0,32
6,85
0,22
6,20
3,23
0,60
1,50

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ocena wpływu cyklu życia (faza LCIA)
Do oceny wpływu użyto metody Eko-wskaźnik99. Dzięki temu możliwe było określenie
oddziaływania w postaci tzw. eko-wskaźnika, wyrażanego w punktach (pkt). Im jest on
wyższy, tym większe negatywne oddziaływanie na środowisko. Wartość ujemna oznacza
korzyść środowiskową.
Pierwszą zasadniczą kwestią było udzielenie odpowiedzi na pytanie, co stanowi
główne źródło oddziaływania na środowisko w cyklu życia analizowanego produktu.
Wyniki zaprezentowano na rysunku 5.5 i w tabeli 5.7.
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Rysunek 5.5. Wyniki oceny wpływu dla całego cyklu życia chłodziarko-zamrażarki (na podst.
obliczeń w programie SimaPro)
Tabela 5.7. Struktura oddziaływań na środowisko dla poszczególnych etapów cyklu życia analizowanej chłodziarko-zamrażarki (na podst. obliczeń w programie SimaPro)
Wartość
eko-wskaźnika [pkt]

Udział etapu w cyklu
życia [%]

materiały
konstrukcyjne

49,59

26,76

procesy
technologiczne

2,50

1,35

– przygotowanie
powierzchni
– gniazdo
wtryskarek
– gniazdo
parowników

148,01

79,90

– zużycie energii
elektrycznej

– paliwa kopalne
– zmiany klimatu
– czynniki
rakotwórcze
– zaburzenia
oddechowe wynikające z emisji
związków nieorganicznych

demontaż

1,51

0,81

– zużycie energii
elektrycznej
– transport

utylizacja
odpadów

-16,37

-8,84

– zmiany klimatu
– czynniki rakotwórcze
– zaburzenia oddechowe wynikające z emisji
związków nieorganicznych

185,24

100,00

Produkcja

Etap cyklu życia

Końcowe
zagospodarowanie

Eksploatacja

Razem

Główne źródła
negatywnego
oddziaływania
– kompresory
– parownik

– ABS
– PUR
– farba

5. Zrównoważona produkcja

Główne obszary
oddziaływania

5.

– paliwa kopalne
– minerały
– zaburzenia
oddechowe
wynikające
z emisji
związków
nieorganicznych

145

Cały cykl życia analizowanej chłodziarko-zamrażarki wywołuje wpływ na środowisko równy 185,24 pkt. Niemal 80% (148,01 pkt) całkowitego wpływu generowane jest
na etapie użytkowania. Głównym źródłem tego oddziaływania jest zużycie energii elektrycznej podczas 15 lat użytkowania (99,67% wartości wyniku dla użytkowania). Należy
pamiętać, że wynik odnosi się do wpływów analizowanych od wydobycia nośnika
energii do produkcji energii w elektrociepłowni i dostarczenia do użytkownika. Pozostałe
czynności, takie jak utrzymanie urządzenia w czystości (zużycie wody i detergentów)
oraz wymiana poszczególnych elementów (balkoników, półek, żarówek, czynnika
chłodniczego) mają znikomy wpływ, równy 0,32% wartości wyniku dla etapu
użytkowania.
Etap produkcji generuje oddziaływanie równe 52,09 pkt, co stanowi 28,11%
wpływu wywieranego przez cały cykl życia. Za 71% poziomu oddziaływań środowiskowych związanych z produkcją odpowiedzialne jest wyposażenie podstawowe,
w skład którego wchodzi: układ chłodniczy, różnego rodzaju pojemniki (w tym
szuflady i półki), elementy wykończeniowe (np. zaślepki, przykrywki), elementy
mocujące (m.in. listwy, zawiasy, części złączne) oraz inne elementy (np. rurki,
uchwyty, odbojniki), zgrupowane na potrzeby niniejszej analizy w kategorię „pozostałe”. Wyniki środowiskowej analizy porównawczej wyżej wymienionych grup
złożonych z poszczególnych elementów ukazały, że największy wpływ na środowisko wywiera układ chłodniczy.
Badanie LCA dla chłodziarko-zamrażarki uzupełniono badaniem kosztów
poszczególnych etapów cyklu życia (Life Cycle Costing, LCC). Wyniki zaprezentowano w tabeli 5.8.
Tabela 5.8. Wyniki LCA i LCC (Kurczewski i Lewandowska, 2008)
Produkcja

Eksploatacja

Końcowe
zagospodarowanie

Cały cykl
życia

Wskaźnik
środowiskowy [pkt]

52,09

148,01

-14,86

185,24

Wskaźnik
środowiskowy
[%]

28,11

79,90

-8,02

100,00

644,00

1 186,35

90,00

1920,35

33,53

61,78

4,69

100,00

Wskaźnik
ekonomiczny [PLN]
Udział we wszystkich
kosztach [%]

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano w odniesieniu do analizowanej
chłodziarko-zamrażarki szereg zaleceń eko-projektowych, które przekształcono
w konkretne zadania. Każde z zadań posiadało kilka sposobów realizacji (wariantów),
co pokazuje tabela 5.9.

146

Tabela 5.9. Zadania eko-projektowe jako potencjalne kierunki dalszego doskonalenia analizowanej
chłodziarko-zamrażarki (Kurczewski i Lewandowska, 2008)
Zadanie
eko-projektowe
Obniżenie
energochłonności
do poziomu
218 kWh/rok

Obniżenie hałasu
do poziomu
38 dB (A)

Ograniczenie
substancji szkodliwych
o 25%

Skrócenie czasu
demontażu
do 30 minut

Zmniejszenie
masy produktu

Uzyskanie wskaźnika
odzysku
na poziomie 80%

Numer
wariantu

Opis wariantu
Zmiana agregatu na bardziej wydajny

1

Zmiana ilości agregatów

2

Zamiana czynnika szkodliwego na bardziej przyjazny
środowisku

3

Poprawa izolacji lodówki

4

Zastąpienie tradycyjnych agregatów elektrycznych
magnetycznymi

5

Zastosowanie elementów tłumiących drgania podczas
pracy agregatu

6

Zastąpienie tradycyjnych agregatów elektrycznych
magnetycznymi

5

Zmiana agregatu na bardziej wydajny

1

Zmiana ilości agregatów

2

Poprawa izolacji lodówki

4

Zamiana czynnika szkodliwego na bardziej przyjazny
środowisku

3

Wycofanie chloroparafinowych środków
zmniejszających palność

7

Zmniejszenie liczby połączeń nierozłącznych o 10%

8

Zmniejszenie ilości materiałów o 5%

9

Zmiana ilości agregatów

2

Zmiana ilości agregatów

2

Zmniejszenie ilości materiałów o 5%

9

Ograniczenie masy opakowania

10

Zmniejszenie ilości materiałów o 5%

9

Zamiana czynnika szkodliwego na bardziej przyjazny
środowisku

3

5.

Warianty eko-projektowe zostały poddane ocenie przy użyciu wielowymiarowej
analizy porównawczej (multidimensional comaparative analysis) przy użyciu ustalonych z góry kryteriów (Kurczewski i Lewandowska, 2008). Do dalszej procedury
eko-projektowania zostały wybrane warianty: 2 (zmiana ilości agregatów), 3 (wymiana
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czynnika chłodniczego) i 4 (poprawa izolacji lodówki), które ponownie poddano
badaniom LCA i LCC. Wyniki prezentujemy w tabeli 5.10.
Tabela 5.10. Wyniki LCA i LCC dla wybranych wariantów eko-projektowych (Kurczewski
i Lewandowska, 2008)

Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wersja bazowa
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4

Wskaźnik ekonomiczny [PLN]

Wersja bazowa

Wskaźnik środowiskowy [pkt]

Etap

Produkcja

Końcowe zagoCały cykl życia
spodarowanie

Eksploatacja

52,09

–

148,01

–

-14,80

–

185,30

–

41,58

↓ 20,18%

128,49

↓13,19%

-13,43

↑ 9,26%

156,64

↓ 15,47%

51,81

↓ 0,54%

134,73

↓ 8,97%

-17,75 ↓ 19,93%

168,79

↓ 8,91%

52,07

↓ 0,04%

136,21

↓ 7,97%

-14,80

↓ 0,00%

173,48

↓ 6,38%

644,00

–

1186,35

–

60,00

–

1890,35

–

635,00

↓ 1,40%

1002,75 ↓ 15,48%

53,00 ↓ 11,67%

1690,75

↓ 10,56%

675,00

↑ 4,81%

1112,15

↓ 6,25%

55,00

↓ 8,33%

1842,15

↓ 2,55%

660,00

↑ 2,48%

1078,35

↓ 9,10%

57,00

↓ 5,00%

1795,35

↓ 5,03%

Wyniki przedstawione w tabeli 5.10 pokazują, że wariant 2 wykazuje w porównaniu do scenariusza bazowego porównywalne koszty produkcji (mniej zużywanych
materiałów, ale konieczność dopasowania urządzenia do jednego kompresora), niższe
koszty transportu (wyrób lżejszy), niższe koszty użytkowania (niższa energochłonność) oraz niższe koszty końcowego zagospodarowania. Wariant 3 cechuje się:
wyższymi kosztami produkcji (nowy czynnik chłodniczy), niezmiennymi kosztami
transportu (nieznacząca różnica w ciężarze urządzenia), niewielkimi zmianami
w kosztach eksploatacji (niższe koszty energii, ale droższy czynnik chłodniczy
i wyższe koszty jego wymiany) oraz niższymi kosztami końcowego zagospodarowania
(bardziej ekologiczny czynnik chłodniczy). Wariant 4 natomiast charakteryzują wyższe
koszty produkcji (nowy materiał i dopasowanie technologii), niezmienione koszty
transportu oraz niższe koszty użytkowania (niższa energochłonność) i końcowego
zagospodarowania.
Na podstawie uzyskanych wyników zalecono wybór wariantu 2 polegający na
modyfikacjach w zakresie agregatów. Rozwiązanie to charakteryzuje się najwyższym
stopniem redukcji oddziaływań na środowisko oraz kosztów występujących w całym
cyklu życia analizowanego wyrobu.
Zaprezentowany przykład pokazał możliwości stosowania LCA do określenia oddziaływania na środowisko różnych wariantów projektowych lodówki. Uzyskane wyniki
dostarczają informacji o wpływie wywieranym nie tylko w całym cyklu życia, ale także
z podziałem na jego poszczególne etapy. Takie podejście powoduje, że dzięki LCA
unika się przenoszenia negatywnych oddziaływań z jednego etapu do innego (np.
stosowanie przez producenta bardziej uciążliwego dla środowiska materiału powoduje
zwiększenie oddziaływań na etapie utylizacji odpadów po tym, jak wyrób zostanie
wyeksploatowany). Uzyskana z przeprowadzonego badania LCA informacja jest jasna
i wskazuje projektantom kierunki dalszego rozwoju produktu. Wyniki sugerują, że
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problem środowiskowy tkwi w procesach produkcji oraz w zużyciu energii na etapie
użytkowania chłodziarko-zamrażarki. Priorytetem powinno być więc dalsze redukowanie energochłonności, bowiem żadne inne elementy (technologia produkcji lodówki,
scenariusze transportowe, utylizacja odpadów) nie mają tak istotnego znaczenia ze
środowiskowego punktu widzenia.
Pytania
1. W oparciu o powyższy przykład, przedyskutuj jakie są silne i słabe strony badania
LCA?
2. W przypadku jakich innych produktów największy wpływ na środowisko wywierany jest w fazie użytkowania? Dlaczego?

5.

5. Zrównoważona produkcja
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Rozdział 6.
Budownictwo i architektura
6.1. Wprowadzenie
W przypadku budownictwa, stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju odnosi się do
procesów wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl ich życia.
Zrównoważona architektura, obejmując szerszy kontekst przestrzenny, powinna
kierować rozwojem budownictwa, opierając się na ideałach trwałości, użyteczności
i piękna. Do zadań zrównoważonej architektury i budownictwa należy odnawianie
i kreowanie obiektów dostępnych, bezpiecznych, zdrowych, wygodnych i produktywnych, o możliwie najniższym negatywnym wpływie na środowisko przyrodnicze.
Budowanie jest jedną z najbardziej rozrzutnych materiałowo, energochłonnych
i zanieczyszczających środowisko aktywności człowieka. Użytkowanie budynków też
wiąże się ze znaczącym, bezpośrednim i pośrednim wpływem na środowisko. Dla jego
ograniczania, kluczowe znaczenie ma etap projektowania, kiedy powinno się uwzględnić
wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników i koszty budowy, równocześnie mając na
uwadze wieloletnie, ekonomiczne, psychologiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje decyzji projektowych. W podrozdziałach 6.2–6.4 odniesiemy się przede
wszystkim do możliwości optymalizowania projektów architektoniczno-budowlanych,
aby przy zapewnianiu bezpieczeństwa, wygody i estetycznej satysfakcji, pozwalały
oszczędnie gospodarować zasobami.
Budownictwo i architektura to dyscypliny ściśle ze sobą powiązane, dlatego
potrzebny jest pomiędzy nimi stały przepływ praktycznej wiedzy. O prawdziwie zrównoważonym budowaniu możemy mówić tyko w kontekście obejmującym obie dziedziny oraz wszystkie etapy powstawania i życia struktur budowlanych: planowanie,
projektowanie, konstruowanie, wyposażanie i użytkowanie obiektów, potrzebę ich
funkcjonalnej elastyczności, wielokrotnego adaptowania lub uzupełniania, rozbiórki
i utylizacji (Kibert, 1994).
O jakości i efektywności budownictwa może decydować kierunek rozwoju produkcji
budowlanej, zwłaszcza współistnienie metod przemysłowych i rzemieślniczych (podrozdział 6.5). Zrównoważona architektura i budownictwo rozwijają się w znacznej mierze
dzięki nowym, zaawansowanym technologiom, pozwalającym na zwiększenie energetycznej efektywności i komfortu budynków. W poszukiwaniu rozwiązań optymalnych
dla określonego kontekstu społecznego i przestrzennego warto jednak pamiętać i korzystać z często niedocenianych, prostych technik, znanych z historii (studium przypadku
6.P2). Dominacja zaawansowanych technologii prowadzi do zubożenia oferty budownictwa i ograniczenia możliwości rozwoju tradycyjnej architektury, która jest ważnym
składnikiem kulturowego krajobrazu i cieszy się społecznym uznaniem.
Harmonizowanie i równoważenie wszystkich aktywności gospodarczych, społecznych i środowiskowych w obrębie rozległego sektora budownictwa to wyzwanie nie
tyko dla projektantów i budowniczych, ale także inwestorów i użytkowników.
Świadomość inwestorów jest szczególnie ważna w sytuacji niewydolnego systemu
planowania przestrzennego. Przed podjęciem decyzji o budowie nowego obiektu,
zawsze powinno się rozważyć możliwość wykorzystania potencjału istniejących struktur,
czyli ich rewaloryzacji (renowacji lub adaptacji) (studium przypadku 6.P1). Nowa
budowla jest zawsze ingerencją w środowisko. Jeżeli okaże się niezbędna, istotne
znaczenie ma lokalizacja, od której zależy charakter i siła oddziaływania inwestycji na
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lokalne ekosystemy, krajobraz, relacje międzyludzkie, witalność przestrzeni, wydajność
infrastruktury (te zagadnienia szerzej omówimy w rozdziale 10).
Do inwestora należy też wybór projektantów, którzy powinni wykazać zrozumienie
zasad zrównoważonej architektury i budownictwa. Większość kluczowych decyzji,
mających wpływ na jakość przestrzeni i klimat wnętrz (a zatem na zdrowie i samopoczucie użytkowników, a równocześnie na koszty eksploatacji budynków), podejmują
architekci. Do nich należy wybór technologii i materiałów budowlanych, koncepcja
zagospodarowania otoczenia budynku, wpisanie w kontekst miejsca, integracja z przestrzenią społeczną i środowiskiem przyrodniczym.
Zanim jednak skoncentrujemy się (w podrozdziale 6.6) na zagadnieniach związanych ze szczególną, społeczną i środowiskową odpowiedzialnością architektów,
w kolejnych podrozdziałach odniesiemy się do wspólnej dla budownictwa i architektury
potrzeby odpowiedzialnej gospodarki energetycznej, materiałowej i wodnej.

6.2. Energia
Uzależnienie od nieodnawialnych źródeł energii staje się coraz większym finansowym
obciążeniem dla użytkowników i wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Na obszarze Unii Europejskiej budynki są odpowiedzialne za zużycie 40% energii
i 36% emisji CO2. Energia stanowi największy koszt operacyjny wznoszenia i użytkowania
budynków (Gańczarczyk, 2010). Podstawą koncepcji budownictwa energooszczędnego
jest zapewnienie w budynkach odpowiedniego, czyli zdrowego i komfortowego mikroklimatu, przy minimalnych wydatkach energetycznych (por. podrozdział 6.4).
Polskie budownictwo należy do najbardziej energochłonnych w UE (Loga i in.,
2008). Dostępne na rynku rozwiązania projektowe, technologie i materiały pozwalają
znacząco zmniejszyć energochłonność budynków, a koszty wzniesienia energooszczędnego obiektu są niewiele wyższe niż budynku tradycyjnego.1 Tylko dzięki ociepleniu
przegród zewnętrznych, użytkownicy statystycznego domu jednorodzinnego
o powierzchni 120 m2 mogą zaoszczędzić ok. 2 tys. zł rocznie, wg obecnych cen energii.
Inwestycja w lepsze ocieplenie zwraca się stosunkowo szybko, bo średnio po ok. 9
latach (Kukla i Wojtulewicz, 2009, s. 5).
W listopadzie 2009 r. uzgodniono zmiany w dyrektywie dotyczącej charakterystyki
energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Wszystkie
budynki stawiane w UE po 31.12.2020 r. będą musiały być energooszczędne, a dostarczana do nich energia w dużym stopniu powinna być czerpana ze źródeł odnawialnych.
Ostrożne szacunki mówią, że przyjęcie w Polsce nowych standardów może do 2020
roku przynieść ponad 13 mld zł oszczędności (Gańczarczyk, 2010).
Poprawie wydajności energetycznej przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych
mogą służyć następujące rozwiązania.
– Zwarta bryła budynku.
– Dobra ochrona cieplna (pogrubione izolacje, eliminacja mostków termicznych2).
– Południowa orientacja (oraz, jeżeli to możliwe, duże przeszklenia od strony południowej), energooszczędne szyby i ramy okienne, stosowanie przestrzeni buforowych (cieplarni), ścian kolektorowych (magazynujących energię cieplną).
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1

Przyjmując przeciętny koszt standardowego budynku na poziomie 3000 zł/m2, wzrost kosztów wynikający z zastosowania ponadstandardowych rozwiązań oszczędzających energię określa się na poziomie 0,3% do 4,5% (Kukla i Wojtulewicz, 2009, s. 25).
2
Mostek termiczny to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, gdzie przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż na większości
powierzchni przegrody. Przyczyną mostków jest wadliwe wykonanie detali budynku, a efektem są powiększone straty ciepła oraz
zawilgocenia i wykwity pleśni.
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– Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem (okapy, wykusze, zadaszenia,
liściaste drzewa od strony południowej).
– Funkcjonalne projektowanie i strefowanie wnętrz (uzależnione od pory i długości
ich użytkowania). Nasłonecznioną stronę warto wykorzystać dla funkcji wiążących się z długim przebywaniem: pracą, nauką, wypoczynkiem, a po stronie
północnej stworzyć bufor z pomieszczeń technicznych i pomocniczych.
– Efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego. Najlepsze efekty przynosi
stosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem, który kontroluje
obieg powietrza w budynku, zapewnia regularną jego wymianę i odzyskuje
ciepło z powietrza wywiewanego, ogrzewając nim powietrze świeże.
– Wstępne podgrzanie wlotowego powietrza wentylacyjnego zimą i chłodzenie go
latem, poprzez stosowanie gruntowych wymienników ciepła (GWC). GWC jest
uzupełnieniem systemu nawiewno-wywiewnego. Przepuszcza świeże powietrze
przez grunt, gdzie panuje niemal stała temperatura 4–10oC (rysunek 6.1).

Rysunek 6.1. Pasywne systemy ogrzewania, odzysku ciepła i wentylacji

W standardzie energooszczędnym można obecnie zrealizować prawie każdy
budynek, nowobudowany i modernizowany. Najłatwiej dokonać tego na etapie projektu
i budowania, wtedy też nakłady finansowe zwracają się najszybciej. Aby poprawić parametry budynku istniejącego, stosuje się tzw. termomodernizację oraz poprawia się
sprawność źródeł ciepła (narzędzie 6.N1).
Zużycie energii wiąże się też ze stosowaniem sztucznego oświetlenia. Odpowiednio
zaprojektowane przeszklenia i funkcjonalne strefowanie budynku, a także nowe technologie oświetleniowe pozwalają na ograniczenie tego zużycia, ale kontrola emisji światła
ma też na celu ochronę przed świetlnym zanieczyszczeniem. Światło wychodzące
z budynków i oświetlenie zewnętrzne tworzą poświatę, która zaburza nocne życie
przyrody, dlatego należy przesłaniać silne oświetlenie wewnętrzne i ograniczać iluminacje. Poza szczególnymi przypadkami, zewnętrzne oświetlenie powinno służyć
wyłącznie bezpieczeństwu i komfortowi.
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Narzędzie 6.N1.
Termomodernizacja i poprawa sprawności źródeł ciepła
Najtańszym sposobem ograniczenia zużycia energii jest izolowanie przegród
zewnętrznych. Poprawę izolacyjności
warto rozważyć przede wszystkim w tanim
budownictwie mieszkalnym z drugiej
połowy XX w. Szacuje się, że można tam
zaoszczędzić do 70% wydatków na energię. W niektórych przypadkach korzystne
jest skorygowanie obrysu ścian zewnętrznych, co może uczynić budynek bardziej
zwartym, oraz zwiększenie powierzchni
przeszkleń południowych elewacji.
Szczególne wyzwania wiążą się z termomodernizacją obiektów zabytkowych. Bezrefleksyjne ocieplanie elewacji, poprzez pokrycie ich od zewnątrz
warstwą izolacyjną, może prowadzić
do utraty walorów kompozycyjnych
budynku. Decyzje o metodach termomodernizacji obiektów kulturowo cennych powinny być oparte na analizie
różnych aspektów takich działań.3
Po zastosowaniu odpowiednich warstw
izolacji i usunięciu mostków termicznych,
warto dążyć do zwiększania sprawności
źródeł ciepła oraz optymalnej regulacji
i eksploatacji systemów wentylacji pomieszczeń, ogrzewania i zaopatrzenia
w ciepłą wodę. Najtańszym i najczystszym
źródłem energii jest promieniowanie słoneczne, które w kolektorach wodnych
i powietrznych może być przetwarzane
bezpośrednio w ciepło, a w ogniwach
fotowoltaicznych w prąd elektryczny.
Kolektory słoneczne
W naszym klimacie, w którym najczęściej
notuje się wartości promieniowania słonecznego bezpośredniego w granicach 600–800
W/m2, energia słoneczna ma duży potencjał.
Powszechnie dostępne technologie pozwalają na wykorzystanie także promieniowania
rozproszonego. Dzięki zastosowaniu kolek-

torów, można w Polsce w ciągu roku zaoszczędzić do 60% kosztów podgrzewania
wody. W domu energooszczędnym, gdzie
system ogrzewania jest zredukowany
do minimum, przygotowanie ciepłej wody
użytkowej może stanowić największy wydatek energetyczny, stąd zastosowanie tam
kolektorów jest decydującym krokiem
w kierunku energetycznej niezależności.
Panele słoneczne
Ogniwa fotowoltaiczne można stosować
na wielu powierzchniach: dachach, ścianach i w oknach (ogniwa transparentne).
Wysoki koszt początkowy i niska efektywność w polskim klimacie sprawiają,
że korzystanie z paneli jest jeszcze mało
opłacalne, ale biorąc pod uwagę rozwój tej
technologii, należy poważnie rozważać jej
zastosowanie. W Niemczech, gdzie warunki
klimatyczne są nieznacznie korzystniejsze,
ogniwa fotowoltaiczne są w powszechnym
użyciu. Stało się tak dzięki społecznej popularyzacji paneli słonecznych oraz programowi dopłat i promocyjnych taryf za energię odnawialną wprowadzaną do systemu
energetycznego.
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Pompy ciepła
Pompy zamieniają niskotemperaturową
energię cieplną rozproszoną w środowisku na energię użytkową, umożliwiającą
ogrzewanie i pasywne klimatyzowanie.
Są urządzeniami drogimi i wymagającymi
skrupulatnej kalkulacji kosztów i zysków.
Zasila się je energią elektryczną, którą
wykorzystują w sposób wyjątkowo efektywny, ale ich wpływ na środowisko jest
ściśle związany z typem i wydajnością
elektrowni w danym kraju. Fakt, że
w Polsce energetyka oparta jest na spalaniu węgla, obniża pozytywny efekt stosowania pompy ciepła (Miara, 2010).

3
Termomodernizacja musi być też prowadzona w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, w szczególności z poszanowaniem miejsc lęgowych chronionych gatunków ptaków.
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6.3. Surowce, materiały i woda
Obok energii, budownictwo zużywa także ok. 40% wszystkich materiałów wykorzystywanych w gospodarce. Ograniczenie materiałochłonności jest jednym z podstawowych
warunków realizacji zrównoważonego budownictwa. Poleca się przede wszystkim
materiały odnawialne, a także zdatne do utylizacji. Już na etapie projektowania, powinno
się przewidywać potrzebę łatwej dekonstrukcji i recyklingu wszystkich elementów
budowli. Konieczne jest w związku z tym przygotowanie i zabezpieczenie odpowiedniej
dokumentacji technicznej.
Obliczanie kosztów i zysków ze stosowania poszczególnych materiałów wymaga
ujęcia interdyscyplinarnego i oceny całego cyklu życia produktów budowlanych (narzędzie 5.N1). Przedmiotem szczególnego zainteresowania powinny być źródła i metody
pozyskiwania surowców wykorzystywanych w budownictwie. Należy uwzględniać
wydatki energetyczne związane z procesami produkcji i transportem materiałów na
miejsce budowy. Aby zredukować gospodarcze i środowiskowe koszty związane
z transportem, materiały powinno się pozyskiwać i przygotowywać jak najbliżej miejsca
budowy, ale poza tym miejscem. Tak, aby redukować ilość odpadów, hałas, zapylenie,
itp. oraz zapewnić możliwie najwyższą jakość wykonania i dobre warunki pracy.
Równie ważnym zadaniem stawianym przed zrównoważonym budownictwem jest
eliminowanie materiałów potencjalnie toksycznych dla użytkowników i uczestników
procesów produkcyjnych. Preferuje się surowce o niskiej promieniotwórczości naturalnej i niskiej lub zerowej zawartości lotnych związków organicznych.
Przy dużej skali produkcji budowlanej, za najkorzystniejsze uznaje się stosowanie
certyfikowanego drewna, materiałów rozbiórkowych: cegły, stali, kruszywa oraz miejscowych kamieni, trzciny, słomy i gliny. Z ciężkich materiałów konstrukcyjnych poleca
się wyroby wapienno-piaskowe (silikaty). Szkło jest szeroko stosowane, ponieważ
pozwala na pozyskiwanie energii i nadaje się do przetwarzania. Podobnie beton, który
ma dużą pojemność cieplną, wytrzymałość i charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań, choć jego produkcja wiąże się ze zużyciem znacznych ilości energii.
Istotny udział w rynku materiałów dla budownictwa zrównoważonego mają materiały ociepleniowe. Stosowanie styropianu i wełen mineralnych przynosi pozytywne
efekty energetyczne, ale bardziej polecane, ze względu na środowiskowe koszty
produkcji i właściwości użytkowe, są: wełna celulozowa (pochodząca z przetworzenia
makulatury), maty konopne czy wełna owcza.
Przy wyborze materiałów wykończeniowych należy brać pod uwagę późniejsze
potrzeby utrzymania ich w czystości i konserwacji. Dobrym przykładem są masy
plastyczne, takie jak linoleum, produkowane z olejów roślinnych, kalafonii, mączki
drzewnej i płótna jutowego. Biodegradowalne materiały wykończeniowe pozwalają np.
na rezygnację z polichlorku winylu (PVC). Wykładziny wykonane z juty, włókien kokosowych, sizalu, korka są trwałe, ciepłe, łatwe w pielęgnacji, a także tłumią hałas
i regulują wilgotność powietrza. Przyjazne dla środowiska wykładziny składają się
z niewielkich elementów, pozwalających na wymianę tylko tych fragmentów podłogi,
które uległy uszkodzeniu lub zużyciu (por. przykład firmy Interface w punkcie 8.3.1).
Jednym z celów zrównoważonego budownictwa jest też ograniczenie konsumpcji
wody i ochrona jakości wód. Zrównoważone budynki powinny pozwalać na ograniczenie odpływu wody z działki, kontrolę jej zużycia, optymalne wykorzystanie
i, w miarę możliwości, recykling. Dążąc do zapewnienia wysokiej wartości użytkowej
i środowiskowej budownictwa, powinno się maksymalizować biologicznie czynne
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powierzchnie budynków i działek. Wykorzystywanie przepuszczalnych nawierzchni,
a także urządzanie ogrodów na dachach i elewacjach, poprawia gospodarkę wodną,
klimat i jakość krajobrazu, zwłaszcza w miastach. Zielone dachy pozwalają na ograniczenie efektu wysp ciepła, dlatego w niektórych miastach stosuje się zachęty dla ich wprowadzania (City of Los Angeles, 2006).
Instalacje i urządzenia wodne w budynkach powinny:
– minimalizować zużycie wody, dzięki zainstalowaniu odpowiedniej, sprawnej
armatury;
– umożliwiać pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych;
– umożliwiać wykorzystanie szarych ścieków, np. do spłukiwania toalet;
– w uzasadnionych sytuacjach, oczyszczać ścieki na miejscu.
Bardzo istotna jest zmiana zachowań użytkowników, np. korzystanie z natrysków
zamiast wanien, z urządzeń oszczędnie gospodarujących wodą, a także dbałość o szczelność i techniczną sprawność instalacji.
Stosunkowo nową, ale bardzo perspektywiczną tendencją, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest integracja substancji budowlanej z systemami przyrodniczymi. Takie połączenie może zastąpić skomplikowane technologie kontrolujące obciążenia i funkcje budynków, niektóre metody produkcji materiałów, przetwarzania
odpadów, pozyskiwania i wykorzystywania wody deszczowej i oczyszczania ścieków
(por. podrozdział 12.3).

6.4. Powietrze i klimat wnętrz
Podstawą badań nad poprawą klimatu wnętrz są zagadnienia związane z bezpieczeństwem
zdrowotnym. Powagę takich zjawisk, jak: zespół (syndrom) chorego budynku (Sick Building
Syndrome, SBS), zespół chorób związanych z budynkiem (Building-Related Illness, BRI)
oraz wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna (Multiple Chemical Sensitivity, MCS),
udowadniają procesy sądowe. Są one następstwem poważnych zachorowań, a nawet
śmierci na skutek toksyczności substancji budowlanych i powietrza w budynkach.
Różnego rodzaju dolegliwości, wynikające z długiego przebywania w pomieszczeniach o niezdrowym klimacie są powszechne, szczególnie wśród użytkowników
budynków nowoczesnych, lekkich, szczelnych i klimatyzowanych. Ocenia się, że na
SBS zapada 20–30% wszystkich osób pracujących w biurowcach. Winne są zarówno
czynniki chemiczne, zjawiska radiacyjne i elektrostatyczne (w tym jonizacja powietrza),
jak też czynniki biologiczne (grzyby, pleśnie i drobnoustroje), wibracje i hałas. Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła listę objawów związanych z przebywaniem
w „chorych” budynkach. Oprócz dolegliwości typowo alergicznych, takich jak zapalenie
śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenia krtani i oskrzeli, znalazły się na niej
migreny, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, a także legionelloza, gorączka spowodowana przez urządzenia nawilżające i klimatyzacyjne (humidifier fever) oraz choroby
nowotworowe, będące następstwem oddziaływania substancji rakotwórczych, np. dymu
tytoniowego, azbestu i radonu (Zgoła, 2007).
Duży wpływ na mikroklimat wnętrz ma powietrze pochodzące z wentylacji.
Statystyczny człowiek wdycha średnio 15 kg powietrza dziennie, a Europejczycy
i Amerykanie spędzają aż 80–90% swojego czasu w budynkach. W krajach rozwiniętych, źle funkcjonujące instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne są główną przyczyną
schorzeń górnych dróg oddechowych. Z drugiej strony, dobrze zaprojektowane
i funkcjonujące instalacje mogą ograniczać m.in. negatywne konsekwencje naturalnej
promieniotwórczości elementów budynku i jego wyposażenia lub minimalizować
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ryzyko wystąpienia alergii. Dostępność światła dziennego pozytywnie oddziałuje na
zdrowie, produktywność, zdolność uczenia się i ogólne samopoczucie. Poprawa klimatu
wnętrz prowadzi do zwiększenia w nich efektywności pracy i nauki (jak wskazują badania
o 2–15%) oraz poprawy relacji pomiędzy użytkownikami (Mendler i Odel, 2000, s. 3).
Niemal wszystkie parametry użytkowe budynków mogą być poprawione dzięki
zastosowaniu odpowiednich układów sterujących. Powiązanie czujników pogodowych
z instalacją grzewczą, wentylacyjną i oświetleniową, reagowanie na obecność użytkowników oraz np. kontrolowane uruchamianie zraszaczy w ogrodzie sprawiają, że
wszystkie urządzenia w budynku i wokół niego działają optymalnie i tylko wtedy, gdy
jest to uzasadnione. Cechą bardzo złożonych systemów jest personalizacja, dzięki której
system rozróżnia poszczególne osoby i reaguje w określony sposób na ich indywidualne
preferencje dotyczące temperatury, wymiany powietrza, wilgotności lub aranżacji oświetlenia w konkretnym pomieszczeniu. Systemami tego rodzaju można też sterować na
odległość, za pośrednictwem internetu lub telefonu. Instalacja „inteligentnego” budynku
może być bardzo skomplikowana i kosztowna, ale realizuje się ją na miarę określonych
potrzeb. Szacuje się, że przy odpowiednim zaprojektowaniu systemu, możliwe są też
oszczędności energii i wody rzędu 30–50%.

6.5. Metody produkcji budowlanej
Budownictwo jest szczególną gałęzią produkcji, odpowiadającą na wiele podstawowych
potrzeb i mającą zapewnić jak największą dostępność środków ich zaspokajania. To
wiąże się z potrzebą jak najniższych kosztów, które należy rozważać w kontekście całej
gospodarki, nie tylko przystępnej ceny poszczególnych budowli. Równocześnie, jakość
i trwałość struktur architektoniczno-budowlanych powinna być rozważana w perspektywie dziesiątek, a nawet setek lat. Doświadczenia XX wieku wskazują, że wybór
różnych metod i kierunków rozwoju produkcji budowlanej, przy porównywalnych
kosztach, może mieć decydujący wpływ na jakość i trwałość budownictwa.
W literaturze przedmiotu można zaobserwować zderzenie dwóch perspektyw
rozwoju produkcji budowlanej. Jedną z nich jest dalsze uprzemysłowienie i rozwój
technik prefabrykacji; drugą — odnowa etosu dawnych rzemiosł budowlanych.
Masowa produkcja może być tańsza i bardziej oszczędna w zużyciu surowców,
a przebiegając w warunkach ściślejszych rygorów i kontroli, także bardziej precyzyjna.
Pomaga to np. spełniać obowiązujące w budownictwie energooszczędnym rygorystyczne
normy szczelności. Najbardziej zaawansowane konstrukcje, takie jak ConstrECO2 lub
BoKlok, zapewniają niskie koszty, bardzo krótki czas budowy i oszczędne zużycie materiałów, przy bardzo dobrych parametrach izolacyjnych. Tego rodzaju produkty mają ograniczony negatywny wpływ na środowisko, nawet wziąwszy pod uwagę konieczność transportu. Niektórzy producenci oferują także możliwość zindywidualizowania form budynków
modułowych, co może ograniczać ich potencjalnie szkodliwy wpływ na krajobraz.
Pomimo istotnych zalet, budownictwo prefabrykowane i ogólnie masowa produkcja
projektowo-budowlana ma też słabe strony. Uważa się na przykład, że budynki, które
kiedyś stanowiły przedmiot długotrwałego użytkowania, dziś stają się krótkoterminowymi dobrami konsumpcyjnymi właśnie wskutek uprzemysłowienia. To nieuchronnie
prowadzi do marnotrawstwa przestrzeni i materiałów, a miasta zamienia w permanentne
place budów. Poddaje się też w wątpliwość zwiększoną efektywność, sprawność
i szybkość przemysłowych metod budowlanych (Krier, 2001). Wysokiej jakości budownictwo jest nadal raczej wytworem rzemiosła, niż procesu przemysłowego. Jak zaznaczyliśmy we wprowadzeniu, aby porównać efektywność metod rzemieślniczych
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i budownictwa uprzemysłowionego, należałoby wziąć pod uwagę aspekty konstrukcyjne, ekonomiczne, środowiskowe i kulturowe; długość życia budynku, możliwości
jego konserwacji i adaptacji oraz wpływ na otoczenie. Takie porównanie jest dziś trudne
do przeprowadzenia. Odgórnie narzucone w drugiej połowie XX wieku uprzemysłowienie, niemal na całym świecie doprowadziło do zaniku większości rzemiosł budowlanych z ich bogatym zasobem wiedzy technicznej.
Czy odrodzenie tradycyjnych metod jest możliwe i potrzebne? Ludzie posiadają naturalne predyspozycje do rzemiosł. Ich uprawianie daje poczucie satysfakcji, tożsamości
i niezależności. Odrzucenie tradycyjnych technik produkcji ograniczyło możliwości
rozwoju indywidualnych uzdolnień, zubożając możliwości twórczej ekspresji i niezależności wielu ludzi. System edukacyjny, który nie naucza rzemiosł, Krier (2001) obciąża
odpowiedzialnością za problemem strukturalnego bezrobocia. Rozszerzenie możliwości
dokonywania wyboru ścieżki kształcenia i zawodu o autonomiczną wytwórczość rzemieślniczą może doprowadzić do zwiększenia produkcyjnych możliwości społeczeństwa
w dziedzinie budownictwa i odtworzenia tradycyjnej miejskiej cywilizacji we współczesnym wydaniu. Nie chodzi jednak o dokonywanie kolejnego, dramatycznego zwrotu, ale
o współistnienie różnych sposobów myślenia o budowaniu oraz różnych metod produkcji.
Wymaga to rezygnacji z paradygmatu postępowości niektórych nurtów architektonicznych i powrotu do nauczania tradycyjnego języka architektoniczno-budowlanego oraz
praktycznej wiedzy rzemieślniczej, która została wypchnięta poza margines profesji i stała
się domeną teorii lub amatorskiego samokształcenia. Olbrzymie zapotrzebowanie na
tradycyjną architekturę i budownictwo nie może być dziś zaspokojone lub jest zaspokajane połowicznie, produktami niskiej jakości. Jaka więc powinna być dzisiejsza architektura, aby służyła rozwojowi dostępnego budownictwa, była trwała, odpowiadała na
złożone potrzeby psychologiczne, społeczne i nie szkodziła środowisku?
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6.6. Projektowanie architektoniczne
W najstarszym z zachowanych traktatów architektonicznych, Witruwiusz (ok. 25 p.n.e.;
wyd. pol. 1999) opisał złożoność celów tej dyscypliny i synergiczne powiązania wielu
czynników, określając trzy najważniejsze wartości i potrzeby dobrej architektury:
trwałość, użyteczność i piękno (firmitas, utilitas, venustas). Ich połączenie do dziś
pozostaje wyzwaniem dla architektów, nie da się bowiem zaspokoić jednej z nich, ignorując pozostałe.
Dążąc do trwałości przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych, należy mieć na
uwadze, że nie wynika ona tylko z zastosowania dobrych materiałów, wytrzymałych
konstrukcji, sprawnych instalacji (por. narzędzie 6.N2). Budynki niewygodne, nieprzyjazne lub szpecące krajobraz są porzucane lub wyburzane, zanim jeszcze ich fizyczne
struktury ulegną degradacji. Z kolei obiekty piękne i użyteczne odnawia się, wzmacnia,
adaptuje i rozbudowuje. Ich trwałość nie jest ograniczona wytrzymałością fizycznych
struktur. Zadaniem architekta jest więc dążenie do trwałości i piękna, poprzez tworzenie
dzieł użytecznych, w harmonii z najszerzej rozumianym otoczeniem społecznym, przyrodniczym i krajobrazowym. Obiekty modernizowane i nowe oraz działki, na których
się je stawia, powinny być biologicznie, funkcjonalnie i wizualnie zintegrowane z przestrzenią otaczającą. Stopień integracji w istotnej mierze decyduje o zmniejszeniu presji
na środowisko, o estetyce miejsca oraz bezpieczeństwie i komforcie różnych użytkowników przestrzeni. Do obowiązków architekta zalicza się potrzebę uwzględniania zasad
tzw. projektowania uniwersalnego, gwarantującego dostępność i wygodę wszystkim
użytkownikom, bez względu na stopień ich sprawności.
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Nie ma dziś i, jak spróbujemy dalej wyjaśnić, nie powinno być jednej, uniwersalnej
koncepcji lub metody optymalnej integracji dzieł architektury z otoczeniem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym. W kolejnych punktach sygnalizujemy najważniejsze
kierunki, które pomimo występujących między nimi różnic, a nawet sprzeczności, łączą
aspiracje do miana „zielonych”, „ekologicznych” i „zrównoważonych”.

6.6.1. Eco-tech i low-tech
Budynek zrównoważony nie musi komunikować wprost swojej „zieloności” obecnością
roślin we wnętrzach i na elewacjach. Często podejmuje się próby zbliżania człowieka do
przyrody w otoczeniu intensywnie zurbanizowanym. W krajach rozwiniętych powstał
ruch, określany czasem jako eco-tech (Slessor, 1997), łączący fascynację nowoczesnością z wrażliwością na stan środowiska i jakość życia. Klasycznym przykładem tego
kierunku jest ukończony w 1997 r. Commerzbank Tower we Frankfurcie (rysunek 6.2).
Za namową niemieckiej Partii Zielonych, budynek został zaprojektowany przez biuro
Normana Fostera, z uwzględnieniem prośrodowiskowych koncepcji na wszystkich
etapach projektowania.

Rysunek 6.2. Commerzbank Tower, Frankfurt, projekt Foster & Partners
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Głównym elementem systemu regulującego klimat wnętrz jest fasada złożona
z dwóch powłok, pomiędzy którymi swobodnie przepływa powietrze. Przez 2/3 roku
można zrezygnować z klimatyzacji, wykorzystując naturalne ogrzewanie i wentylację
wieżowca, co obniża koszty zużycia energii o połowę w stosunku do standardowych
budynków o porównywalnej powierzchni użytkowej. Wnętrze budowli tworzy wypełnione słonecznym światłem ogrodowe atrium, które spiralnie przebija i łączy wszystkie
kondygnacje. Ogrody zajmują także 1/3 wszystkich poziomów budynku (Ryńska, 2004).
Twórcy zielonej architektury mają coraz więcej okazji do eksperymentowania w dużej
skali, np. elewacje bioklimatycznych wieżowców Kena Yeanga pozyskują energię słoneczną;
zintegrowane z nimi elementy zacieniające automatycznie dostosowują przepuszczalność
światła, aktywnie reagując na ruch słońca i powietrza. Wielokryterialne oceny LEED (por.
narzędzie 6.N2) wskazują, że bioklimatyczne budowle Yeanga, takie jak siedziba Biblioteki
Narodowej w Singapurze (rysunek 6.3), spełniają najbardziej ścisłe rygory budownictwa
zrównoważonego. W najnowszych projektach tego autora (np. EDITT Tower, Singapur czy
West Kowloon Vertical Park i Waterfront Cultural Centre, Hong Kong), budowle przerastają
zielenią, która spiralnie opasując i przenikając je, będzie integrować się z otaczającymi założeniami ogrodowymi, tworząc ciągłe systemy. W przyszłości, pozyskiwanie wód opadowych i technologie hydroponiczne mają umożliwić produkcję żywności w wertykalnych
ogrodach. Równocześnie, zasadą Yeanga jest najwyższa dbałość o estetykę przestrzeni.

6.

Rysunek 6.3. Bioklimatyczny wieżowiec New National Library Building, projekt TR Hamzah & Yeang,
Singapur (LEED Platinium; 2007 ASEAN Energy Award)
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Proces projektowy coraz częściej opiera się na wyrafinowanych technologiach
informatycznych, które umożliwiają np. maksymalne i sprawiedliwe wykorzystanie
światła słonecznego w gęsto zabudowanych dzielnicach miejskich oraz optymalizację przepływu powietrza, wody i energii wokół budynku i w jego wnętrzu.
Przykładem takiego narzędzia jest Ecotect — program do oceny wpływu budynku
na środowisko, współpracujący z Autocadem. Wykorzystanie podobnych narzędzi
sprawia, że formy architektoniczne w dużym stopniu wynikają z potrzeby efektywności i produktywności.
Ze względu na wysokie koszty inwestycyjne, złożoność procesów projektowych
i produkcyjnych, eco-tech ma jednak ograniczony zasięg społeczny. Z tego powodu,
a także ze względu na oderwanie od kontekstów kulturowych i stylistyczną unifikację, architektura zaawansowanych technologii bywa krytykowana. Aby być
społecznie użyteczną, architektura powinna służyć dostępności budownictwa,
opierać się na lokalnych zasobach i znajomości podstawowych reguł fizyki budowli
(Fathy, 1976). Przeciwnicy zaawansowanych technologii twierdzą, że produkcja
oraz transport nowoczesnych komponentów (jakich użyto np. we wspomnianym
Commerzbank Tower) może powodować negatywne skutki dla środowiska, większe
od ewentualnych zysków z ich późniejszego funkcjonowania.
Pojawianie się podobnych kontrowersji oznacza, że charakterystyczna dla
naszych czasów fascynacja techniką wymaga zrównoważenia szerszą refleksją
o konsekwencjach podejmowanych decyzji projektowych. Technika jest nie tylko
praktycznym zastosowaniem nauki, ale także sposobem definiowania świata. Nauka
nie tylko opisuje fakty, ale poprzez technologie często te fakty inicjuje. Trzeba
o tym pamiętać szczególnie w czasach, kiedy finansowo i politycznie wspierane są
przede wszystkim takie badania, które mogą zaowocować nowymi produktami.
Warto więc zastanowić się, na ile technologie pomagają, a w jakim stopniu uzależniają nas od siebie. Czy rezygnacja z niektórych udogodnień może mieć sens?
W opozycji do architektury zaawansowanych technologii powstają koncepcje
low-tech lub budynku naturalnego (Hopkins, 2002), które bazują na prostych
rozwiązaniach i powszechnie dostępnych, tanich materiałach. Takie podejście
wymaga gruntownej znajomości lokalnych zasobów i warunków klimatycznych.
Low-tech nie oznacza rezygnacji z techniki, przeciwnie, wymaga inżynierskiego,
kreatywnego i naukowego myślenia. Jego zwolennicy świadomie rezygnują jednak
z udogodnień, które uznali za niepotrzebnie. Poszukują społecznego a nawet
duchowego wymiaru budowania; uzdrowienia relacji z przyrodą i z innymi ludźmi
albo po prostu przyjemności tworzenia, nieosiągalnej w stechnicyzowanych procesach projektowo-budowlanych; bezpośredniego kontaktu z miejscem i możliwości
osobistego zaangażowania w budowę.
Taka postawa jest wyrazem kontestacji dominujących kierunków w architekturze i sposobu, w jaki potrzeby budowlane ograniczają wolność współczesnego
człowieka. Budowa domu czy kupno mieszkania to wydatki pochłaniające dużą
część naszych dochodów, wiążące wieloletnimi zobowiązaniami kredytowymi.
Tymczasem, teoretycznie jest możliwe szybkie wybudowanie domu z powszechnie
dostępnych, tanich lub darmowych materiałów. Może tego dokonać grupa kilkuosobowa, w ciągu kilkunastu/kilkudziesięciu dni (por. studium przypadku 6.P2).
Według zwolenników low-tech, podstawowym remedium na problemy środowiskowe i społeczne jest wykorzystywanie w budownictwie niskoprzetworzonych
materiałów, np. niewypalanej gliny, słomy, drewna, kamieni, worków z piaskiem,
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a nawet odpadów, takich jak makulatura, opony, butelki, puszki (Kołakowski,
2005).
Dlaczego rozpowszechnienie takich metod i technik jest trudne, pomimo ich
ewidentnych zalet? Zgodnie z obowiązującymi obecnie normami prawnymi i organizacyjnymi, do realizacji procesów budowlanych potrzebny jest szereg osób
i instytucji przygotowanych do opracowania i zatwierdzania projektów oraz
odbiorów technicznych. Wymagane są odpowiednie materiały i kwalifikacje, banki
skłonne do kredytowania nietypowych budów, firmy gotowe ubezpieczyć nietypowe obiekty. Rozwój alternatywnych metod ograniczają obowiązujące normy
i wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dostępu do mediów, infrastruktury
drogowej, komunalnej itd.
Podsumowując, eco-tech i low-tech można uznać za wartościowe koncepcje,
które czasem owocują udanymi i inspirującymi przykładami zrównoważonego
podejścia do problemów architektoniczno-budowlanych. Żadna z nich nie przedstawia jednak całościowej wizji kształtowania środowiska zrównoważonego.
Kategorią, która spełnia tę potrzebę, jest best available, określająca rozwiązania
najlepsze z możliwych i dostępnych w określonym kontekście. Zrównoważony
budynek to ten, przy którego projektowaniu i budowie uwzględniono wartości
użytkowe i estetyczne, oszczędności eksploatacyjne oraz nakłady inwestycyjne
odpowiednie dla jego otoczenia gospodarczego, społecznego i kulturowego. Takie
podejście w praktyce wymaga wysokiej kultury ekologicznej i technicznej, jak też
znajomości warunków lokalnych (Ryńska, 2004).

6.6.2. Architektura rodzima
Zrównoważona architektura powinna harmonizować z miejscowymi uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz ukształtowanym przez wieki krajobrazem osadniczym.
Wzorem i inspiracją dla rozwiązań architektonicznych współczesnego budownictwa
może być architektura ludowa (vernacular), będąca wynikiem dorobku wielu
pokoleń. Mądrze pojmowany regionalizm to przede wszystkim uwzględnienie czynników klimatu i topografii, dające w efekcie harmonię architektury z otoczeniem.
W wielu krajach Europy Zachodniej można spotkać udane połączenia tradycji
regionalnych z nowymi, funkcjonalnymi technologiami i materiałami. Nie są to
jednostkowe realizacje o charakterze eksperymentalnym lub pokazowym, ale działania z głównego nurtu. Częstym motywem jest wykorzystanie elementów przyrody,
takich jak skały, kamienie, ziemia, woda, miejscowa roślinność, zielone dachy. Taka
architektura stanowi przykład harmonijnego wpisania funkcji użytkowych budowli
w środowisko przyrodnicze.
Jeszcze głębsze sięganie do dorobku kulturowego dawnych pokoleń jest przyczyną odradzania się budownictwa ziemnego. Nie ma ono jeszcze powszechnej
akceptacji społecznej, co wynika z naturalnej reakcji na propozycje zmiany przyzwyczajeń i utartych schematów. Budownictwo izolowane gruntem charakteryzuje
się niskimi kosztami i zminimalizowanym oddziaływaniem na środowisko (Górecka,
2004). Może więc stanowić alternatywę dla budownictwa tradycyjnego i szansę dla
inwestorów zainteresowanych dużymi kubaturami, które dzięki zagłębieniu, mogą
być udanie wpisane w kontekst krajobrazowy (rysunek 6.4).
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Rysunek 6.4. Projekt Świątyni Opatrzności Bożej autorstwa M. Budzyńskiego (1. nagroda
w konkursie w 2000 r.), niezrealizowany

6.6.3. Etyczny wymiar architektury
Zawód architekta należy do zawodów publicznego zaufania. Zasady jego wykonywania
określa kodeks etyczny. W tej sferze niewiele się zmieniło od czasów Witruwiusza:
projektować należy zgodnie z potrzebami użytkownika; zaleca się umiar, mając na
względzie ekonomię i dostępność technologii. Budowla ma być piękna, ale architekt
powinien wyzbyć się pychy. Jedne z najważniejszych zaleceń etycznych dotyczą wrażliwości na społeczny charakter miejsca i potrzeby poszanowania kontekstu
krajobrazowego.
Kodeksy etyki zawodowej architektów, obowiązujące dziś w Polsce i innych
państwach europejskich, zobowiązują m.in. do podtrzymywania i rozwijania wiedzy
oraz szacunku dla wartości zastanych, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
dbałości o ich zachowanie i rozwój. Architekci mają dążyć do „podnoszenia jakości
życia i zamieszkiwania oraz jakości środowiska i otoczenia, w sposób nienaruszający
ich równowagi” (Izba Architektów, 2005). Są to zobowiązania zasadniczo zgodne
z zasadami zrównoważonego rozwoju i sprzeciwiające się częstym dziś, intuicyjnym
poszukiwaniom nowych form, za wszelką cenę. Odpowiedzialna architektura
wymaga powrotu do klasycznych zasad stosowności, odpowiedniości, zgodności
treści i formy, rzetelnego rzemiosła, rozwoju naukowych podstaw dyscypliny i stosowania kryteriów etycznych. Architekci są też odpowiedzialni za właściwe kwalifikacje osób wykonujących prace pod ich kierunkiem i odpowiedni nadzór nad pracą
wykonawców.
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Narzędzie 6.N2.
Certyfikacja budynków
Certyfikacja jest rodzajem eko-etykietowania (por. narzędzie 7.N3). Jej celem jest
dostarczenie zwartej informacji o skali
oddziaływania budynku na środowisko:
stopnia energochłonności, zużycia zasobów, wielkości emisji, rodzaju i ilości
generowanych odpadów, integracji z otoczeniem. Certyfikaty przyznaje się obiektom, które spełniają określone kryteria.
Zazwyczaj, na etapie projektowania określa się standard, jaki budynek ma spełnić
i do niego dobiera się właściwe rozwiązania użytkowe i techniczne.
Świadectwa energetyczne
Od 2009 r. wszystkie obiekty oddawane
w Polsce do użytkowania, sprzedawane
i wynajmowane nowym najemcom, muszą
mieć wystawione świadectwa charakterystyki energetycznej. Certyfikat określa m.in.
średnie poziomy zużycia nieodnawialnej
energii pierwotnej (EP) i końcowej (EK) na
m2 powierzchni użytkowej obiektu w ciągu
roku. Poziom EP jest porównywany ze
standardem WT2008, który ustalono na stosunkowo niskim poziomie. W porównaniu
z innymi krajami UE o podobnym klimacie,
a nawet na niższym niż uzasadniony ekonomiczną opłacalnością. Zrezygnowano
z określania klas energetycznych, które
mogłyby być bardziej czytelne dla użytkowników. Świadectwa zawierają jednak
praktyczne informacje o jakości osłony
cieplnej budynku, urządzeniach grzewczych i zapotrzebowaniu na energię użytkową z podziałem na nośniki i cele. Na tej
podstawie można samodzielnie oszacować
roczne wydatki na energię.
Według przytoczonej w tekście rozdziału dyrektywy EPBD, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ma do
2020 r. nabrać większego znaczenia, stać
się powszechne i poprzedzone rzetelnym
audytem systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji.

Budownictwo pasywne
Certyfikaty budownictwa pasywnego
należą do najpopularniejszych w Europie.
Wydawane są przez Passivhaus Institut
w Darmstadt i dotyczą projektów architektoniczno-budowlanych, rozwiązań technologicznych, firm i produktów, a przede
wszystkim kompletnych, wyposażonych
budynków, zweryfikowanych pod kątem
zgodności ze standardem budynku pasywnego. W takim budynku, komfort termiczny zapewniony jest bez oddzielnego,
aktywnego systemu ogrzewania i chłodzenia. Wszystkie potrzeby cieplne realizowane są przez pozyskiwanie energii słonecznej, odzysk ciepła z powietrza zużytego i podgrzewanie powietrza wentylującego budynek. Budynek pasywny zużywa
na te cele max. 15 kWh na m2 w ciągu
roku. Ograniczenie
energochłonności
ogrzewania nie wystarcza jednak do uzyskania certyfikatu. Ważne jest łączne zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i chłodzenie budynku, ogrzewanie
wody oraz działanie urządzeń domowego
użytku. W strefie klimatu umiarkowanego,
to łączne zapotrzebowanie dla budynku
pasywnego nie może przekraczać 120
kWh na m2 w ciągu roku, czyli powinno
być ośmio-dziesięciokrotnie mniejsze od
standardowego. Wyposażenie w energooszczędne urządzenia AGD/RTV, o których wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, nabiera tu szczególnego znaczenia.
Budownictwo pasywne rozwija się
przede wszystkim w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii, Francji oraz w Skandynawii,
gdzie jest wspierane ulgami i dotacjami.
W ramach projektu CEPHEUS (Cost
Efficient Passive Houses as European
Standards) zrealizowano tam wiele projektów pilotażowych i demonstracyjnych,
które pozytywnie wpłynęły na rozwój
rynku budownictwa energooszczędnego.
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Wielokryterialne oceny budownictwa
zrównoważonego
Coraz częściej budujący optymalizują
inwestycje kompleksowo, uwzględniając
wieloletnią
perspektywę
utrzymania
budynków, spłatę kredytu hipotecznego,
wieloletni wpływ na zdrowie, samopoczucie, wydajność pracy, możliwości adaptowania budynków do zmiennych potrzeb
i możliwości ich utylizacji. Zrównoważone
budynki mają wyższą wartość rynkową,
ale dla jej określenia potrzebne są obiektywne i uznane narzędzia wielokryterialnej oceny. Powinna ona dotyczyć rozwiązań technicznych i organizacyjnych; obejmować pełny cykl od procesu inwestycyjnego: określenia lokalizacji i otoczenia,
gospodarki wodnej, wykorzystania energii
i wpływu na atmosferę, rozwiązań materiałowych i zarządzania zasobami, jakości
środowiska wewnętrznego, innowacyjności, wartości społecznej, jakości klimatu.
Najstarszym systemem wielokryterialnej
certyfikacji jest brytyjski BREEAM, który
dziś ma status certyfikatu międzynarodowego; później wprowadzono Green Star
(Autralia), Green Mark (Singapur), DGNB
(Niemcy), MINERGIE (Szwajcaria) oraz
najpopularniejszy LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), stwo-

rzony przez US Green Building Council
i przyjęty z odpowiednimi modyfikacjami
w wielu krajach na całym świecie.
Specyficzne systemy certyfikacji LEED
stworzono dla różnych grup obiektów,
takich jak nowe realizacje, budynki odnawiane, obiekty biurowe, handlowe, aranżacje wnętrz i założenia urbanistyczne
(por. narzędzie 10.N4).
Wprowadzaniem systemu wielokryterialnej oceny budynków w Polsce zajmuje
się Polskie Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego. 23.02.2010 PSBE podpisało porozumienie z BRE w sprawie adaptacji i wprowadzenia systemu BREEAM
for Poland. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od upowszechnienia
wiedzy na temat certyfikacji i powodów jej
stosowania. Choć certyfikacja jest kosztowna (w zależności od certyfikatu, oczekiwanego statusu, wielkości inwestycji
i długości jej trwania, uzyskanie certyfikatu
z dokumentacją projektową może kosztować 50–300 tys. euro), na dojrzałym rynku
nieruchomości jest ona opłacalna. Dotyczy
to szczególnie dużych inwestycji, ze
względu na skalę oszczędności eksploatacyjnych i wpływ na wydajność użytkowników.

6.7. Podsumowanie
Celem zrównoważonego budownictwa jest: zarządzanie cyklem życia budynków,
zdrowe warunki w nich panujące, minimalizacja syntetycznie ujętych kosztów budowy
i eksploatacji. Projektant ma obowiązek dobrej współpracy ze specjalistami różnych
dziedzin, czerpania z dorobku nauki, optymalnego wykorzystania warunków środowiskowych, dostępnych technologii i społecznego potencjału.
Architektura zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju oznacza działanie
w kontekście konkretnego miejsca, poprzez odniesienie do klimatu, krajobrazu i tradycji.
Tym, co szczególnie odróżnia dziedzinę architektury od dziedziny budownictwa, jest
zobowiązanie do estetycznego kształtowania przestrzeni i uwzględnienia szerokiego
kontekstu społecznego.
Projektowanie architektury jest kształtowaniem świata materialnego, czyli aktem
władzy, która zawsze wiąże się z odpowiedzialnością. Podstawową wiedzę o tym, co jest
uznawane przez zbiorowość za społecznie doniosłe, niesie tradycja, która w dziedzinie
architektury opiera się na związkach typologicznych, morfologicznych i tektonicznych.
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Inwencja jest we współczesnej architekturze zbyt często celem samym w sobie, albo
przynętą wzmagającą popyt na nieruchomość jako kolejny towar konsumpcyjny. Inwencje,
odkrycia i innowacje powinny być traktowane jako środki do celu, którym jest trwała,
bezpieczna, użyteczna, wygodna, dostępna i piękna przestrzeń. Szacunek dla wartości
otoczenia nie ogranicza kreatywności architekta. Przeciwnie, stanowi mobilizujące
wyzwanie, dzięki któremu twórca może osiągnąć wyższy poziom artystyczny.

Źródła praktyczne
Strony internetowe wymienionych poniżej organizacji zawierają studia przypadku
i narzędzia, które wspierają budownictwo zrównoważone.
<www.bre.co.uk> Building Research Establishment (BRE) z Wielkiej Brytanii jest inicjatorem metody BREEAM, pierwszego, szeroko uznanego narzędzia oceny wielokryterialnej stosowanego w budownictwie.
<www.cibworld.nl> Conseil International du Bâtiment (CIB) jest międzynarodową organizacją badawczą, której członkowie wywodzą się z narodowych instytutów i laboratoriów naukowych, uczelni i korporacji działających w sektorze budownictwa.
Przez ostatnią dekadę CIB była liderem w promowaniu zasad budownictwa
zrównoważonego.
<www.iiSBE.org> International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE) jest
międzynarodową organizacja non-profit, której nadrzędnym celem jest aktywne
promowanie i ułatwianie przyswajania polityk, metod i narzędzi służących rozwojowi zrównoważonego środowiska zabudowanego w skali globalnej.
<www.usgbc.org> U.S. Green Building Council jest pierwszą organizacją „zielonego”
budownictwa w USA, propagującą standardy oceny i certyfikacji budynków LEED
(Lider Projektowania Efektywnego Energetycznie i Środowiskowo).
<www.plgbc.org> Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, akredytowane przez World Green Building Council, stawia sobie za cel promocję zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce.
<www.wbdg.org> The Whole Building Design Guide (WBDG) jest poradnikiem dotyczącym
zasad zintegrowanego projektowania i podejścia systemowego w budownictwie.
<www.ehah.org> serwis internetowy poświęcony budownictwu low-tech, prowadzony
przez projektantów i budowniczych m.in. domu w Przełomce.
Izba Architektów (2005), Kodeks Etyki Zawodowej Architektów, Załącznik do Uchwały
01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu
18 czerwca 2005 r. — zbiór zasad etycznych dotyczących projektowania architektury
Magazyn Green2 — kwartalnik łączący dziedziny architektury i zrównoważonego
rozwoju. Prezentuje problemy zrównoważonego projektowania oraz najciekawsze,
nowatorskie projekty. Ukazuje się od 2009 r.
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Pytania
1. Jak podnieść efektywność energetyczną budynków?
2. Czy budownictwo zrównoważone jest droższe od budownictwa standardowego? Jak
obliczać koszty budownictwa?
3. Jak ograniczyć zachorowania związane z przebywaniem w budynkach?
4. Czy zrównoważeniu budownictwa bardziej służą metody rzemieślnicze czy przemysłowe?
5. Czym różnią się koncepcje eco-tech i low-tech?
6. Czy tradycyjna architektura może służyć zrównoważonemu rozwojowi?

6. Budownictwo i architektura

165

Studium przypadku 6.P1.
Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej Kwartału
Turzyńskiego w Szczecinie
Zagadnienie budownictwa ekologicznego nie powinno koncentrować się jedynie na
noworealizowanych obiektach, futurystycznie projektowanych budynkach czy awangardowej „zielonej architekturze”, gdyż stanowią one niewielki margines w porównaniu
z budynkami dziś istniejącymi. Większość współczesnych domów funkcjonować będzie
w przyszłości i oddziaływać na środowisko, stąd „ekologiczna architektura przyszłości”
ukrywa swój potencjał w dzisiejszych zabudowanych strukturach miast. Opisany poniżej
przykład ekologicznej renowacji Kwartału Turzyńskiego w Szczecinie należy uznać za
jeden z pionierskich w skali kraju. Ukazuje on ogromny potencjał możliwości działań
przyjaznych środowisku w kontekście problematyki renowacji dużej ilości starych
mieszkań w Polsce oraz racjonalnej gospodarki zasobami w „urbanistycznym rezerwuarze materiałowym”.
Dotychczasowy, powszechnie stosowany sposób przeprowadzania prac renowacyjnych starej zabudowy mieszkaniowej, określanych często remontem generalnym, następował w wybiórczych obiektach i na ogół wiązał się z rozrzutną
praktyką wprowadzania ciężkich, materiałochłonnych technologii budowlanych.
Często nadmiernie ingerowano w istniejącą strukturę konstrukcyjną budynku,
nagminnie niszcząc i wyrzucając wiele elementów nadających się do naprawy
i dalszego użytkowania, np. drewniane belki stropowe, schody na klatce schodowej, większość drzwi i okien. Jednostkowo przeprowadzane remonty generalne
są droższe od prac renowacyjnych prowadzonych w większym, wydzielonym
zespole mieszkaniowym. Jednocześnie remonty budynków, z racji ograniczonego
budżetu i braku mechanizmów finansowania, rzadko obejmowały przeprowadzanie
prac rewitalizacyjnych przyległych podwórek i przestrzeni ulicznych. Kompleksowe
działania renowacyjne w skali kwartału czy zbliżonej struktury urbanistycznej są
bardziej widoczne w mieście niż odnawianie pojedynczych, przypadkowo porozrzucanych budynków. Luka remontowa wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego doprowadziła do złego stanu technicznego wiele budynków. Potrzebą chwili
staje się konieczność opracowywania strategii renowacji obiektów przedwojennych, jak i powojennych, w celu racjonalnego wykorzystania wbudowanych w nie
zasobów materiałowych.
Kompleksowe działania w zakresie renowacji dużych zespołów urbanistycznych
podjęto w kilku miastach w Polsce. Przykładowo w Lublinie, w latach 1990. z inicjatywy
władz samorządowych opracowano trzy strategie rehabilitacji zabudowy miejskiej,
w różnym stopniu angażując prywatnych właścicieli mieszkań w oparciu o partnerstwa
prywatno-publiczne. Innym przykładem może być Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa
opracowana przez gminę Bielsko-Biała, gdzie część funduszy pozyskanych z edycji obligacji komunalnych przeznaczono na program renowacji. W ramach tego programu przeprowadzono m.in. restrukturyzację zakładów komunalnych, zajmujących się administrowaniem nieruchomościami, w celu poprawy zarządzania posiadanymi zasobami
mieszkaniowymi.
W dziedzinie kompleksowej renowacji dużych zespołów urbanistycznych najbardziej zaawansowane działania w skali kraju podjęto w Szczecinie, gdzie w 1991 r.
powołano Zespół do Spraw Renowacji Centrum Szczecina, który opracował „Strategię
renowacji kwartałów śródmiejskich Szczecina”. W strategii określono kolejność i zasady
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kompleksowej renowacji całych kwartałów, wyróżniając dwa typy finansowania: „model
komercyjny”, w którym atrakcyjnie położone kwartały odnawiane są przez prywatnych
inwestorów oraz „model budżetowy” — finansowany z budżetu miasta oraz funduszy
państwowych (rysunek 6.5).
Na zasadach komercyjnych trwa renowacja jednego z pięciu kwartałów położonych
w handlowym centrum miasta, prowadzona przez Szczecińskie Towarzystwo Renowacyjne
z udziałem kapitału amerykańskiego. W innym miejscu (rejon ulicy Tkackiej) renowację
połączono z jednoczesnym wprowadzaniem nowej zabudowy uzupełniającej, a funkcję
głównych inwestorów przejęły lokalne firmy budowlane i deweloperskie.

6.

Rysunek 6.5. Plan śródmieścia Szczecina z 56 kwartałami mieszkalnymi przeznaczonymi do renowacji w ramach opracowanej strategii (rok 1992)
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„Model budżetowy” realizowany jest w rejonie Turzynu, gdzie obecnie trwają
prace w dwóch kwartałach. Wspomnianą strategię renowacji opracowano dla 56
kwartałów śródmiejskich. W związku z problemem pozyskiwania funduszy na
szybką i jednoczesną realizację renowacji większej ilości kwartałów w 1994 r.,
wprowadzono „Program Małych Ulepszeń”, polegający na wspomaganiu finansowym z budżetu miasta drobnych inwestycji, prowadzonych przez samych mieszkańców. Program miał na celu podniesienie standardu mieszkań przez wyposażenie
ich w ubikacje i łazienki, likwidację pieców węglowych i instalację nowego systemu
grzewczego. Równolegle do czasochłonnej i kosztownej kompleksowej renowacji
kwartałów w 1998 r., zainicjowano nowy program „Nasz Dom”. Program przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych, które mogły otrzymywać dotacje miejskie
na remont części wspólnych danej nieruchomości, tj. odnowienie i ocieplenie
elewacji, remont dachu lub klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza. Mimo
że są to dość ograniczone działania doraźne, zwiększają one obszar dbałości
o zasoby mieszkaniowe w śródmieściu. Oba programy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, ich realizacja przyczyniła się do polepszenia stanu
technicznego niektórych budynków. Spektakularnym efektem było ograniczenie
tzw. niskiej emisji na obszarze śródmieścia, tj. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spalinami z pieców węglowych oraz wyraźny wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami dotyczącymi przestrzeni kwartałów, w których mieszkają.
Jednocześnie od 1998 r. część kwartałów śródmiejskich administrowana jest
w imieniu miasta przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(STBS), co usprawnia proces zarządzania i inwestowania w obrębie wydzielonego
obszaru oraz ułatwia rotację mieszkań (przemieszczanie się lokatorów w wyniku
zamiany mieszkań starych na nowe, wznoszone przez TBS).
Poziomy renowacji ekologicznej
Jeden ze wspomnianych wcześniej kwartałów turzyńskich — kwartał nr 27
(nazywany Kwartałem Turzyńskim) — od 1994 r. został objęty Projektem
Demonstracyjnym Renowacji Ekologicznej. Projekt realizowany był z inicjatywy
holenderskiej firmy konsultingowej Woon Energie we współpracy z Zespołem ds.
Renowacji Kwartałów Śródmiejskich Szczecina, pracownikami naukowymi
Politechniki Szczecińskiej oraz projektantami z pracowni Studio A4, którzy wygrali
konkurs na projekt zagospodarowania całego kwartału. Część finansowania zapewniało holenderskie Ministerstwo Budownictwa, Planowania Przestrzennego
i Środowiska. Realizacja projektu, począwszy od sformułowania założeń, analizy
stanu istniejącego, opracowania dokumentacji budowlanej, wbudowania i monitoringu, trwała od 1994 do 1999 r. W kontekście rozwiązań przyjaznych środowisku
skoncentrowano się na trzech zasadniczych tematach, uznanych za najistotniejsze
w procesach renowacyjnych budownictwa mieszkaniowego:
1. stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych;
2. oszczędność wody;
3. oszczędność energii.
Ze względów praktycznych, teoretycznych i finansowych, renowację ekologiczną wybranych fragmentów kwartału, liczącego ok. 350 mieszkań, postanowiono
przeprowadzić na trzech różnych poziomach (rysunek 6.6):
– poziom A — w 100 mieszkaniach — określany jako najbardziej powszechny,
który potem mógłby być zalecany w każdej standardowej renowacji;
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– poziom B — w 20 mieszkaniach — określany jako poziom ponadstandardowy;
– poziom C — w 4 mieszkaniach — określany jako poziom eksperymentalny.

6.
Rysunek 6.6. Trzy poziomy ekologicznej renowacji w Kwartale Turzyńskim

Dla wymienionych trzech poziomów dobierano alternatywne rozwiązania materiałowe w oparciu o ocenę cyklu życia (LCA; narzędzie 5.N1) oraz stosując metodę preferencji środowiskowej. Wcześniej założono, że proponowane materiały powinny spełniać
następujące kryteria:
– długi cykl życia;
– duża dostępność surowców do produkcji;
– jeśli możliwe — pozostawienie lub ponowne wbudowanie wyselekcjonowanych
materiałów na miejscu renowacji (Anink i Boonstra, 1996).
W zakresie stosowania przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych,
przyjęte w projekcie założenia, w porównaniu ze stanem już zrealizowanych
budynków, zostały nieco zweryfikowane, osiągając „spłaszczony” poziom standardów ekologicznych. W racjonalnej i zrównoważonej gospodarce odpadami,
w trakcie prac renowacyjnych wskaźnik segregacji i odzyskiwania odpadów odgrywa
istotną rolę. W projekcie turzyńskim, dla trzech poziomów renowacji przyjęto
w założeniach segregację grup materiałowych przedstawionych w tabeli 6.1.
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Tabela 6.1. Tabela rozbieżności pomiędzy założeniami do projektu renowacji ekologicznej Kwartału
Turzyńskiego, a faktyczną realizacją w dziedzinie gospodarowania odpadami
Zalecane w założeniach do projektu

Zastosowane w realizacji

segregacja:

– segregacja ceramiki
– wymieszana masa pozostałych
odpadów przekazywana
na wysypisko

–
–
–
–

gruzu ceramicznego i odpadów z zapraw
odpadów chemicznych
papieru i kartonów
drewna, metali, szkła

Segregacja odpadów budowlanych ma jednak tylko wtedy sens, gdy w promieniu do
około 50 km istnieją zakłady zajmujące się ich utylizacją i przetwarzaniem lub istnieje zorganizowany przepływ informacji o podaży i popycie na nieszkodliwe odpady objętościowe
typu urobek ziemny z wykopów lub gruz ceramiczny, wykorzystywane do niwelacji i zagospodarowania terenu. W Szczecinie w latach 90. brakowało odbiorców dla posegregowanych odpadów oraz wyspecjalizowanych wysypisk. Brakowało również zorganizowanego
przepływu informacji o odpadach i specjalistycznych przepisów, nakazujących zagospodarowywanie odpadów. W związku z tym, skute podłoża betonowe, podsufitki z trzciny,
polepa, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, opakowania, puszki i pojemniki po
farbach i innych produktach chemii budowlanej zostały wyrzucone na wspólne wysypisko.
Niestety, jest to przykład marnotrawienia posiadanych zasobów, który nie wpisuje się
w zasady zrównoważonej gospodarki odpadami budowlanymi. W trakcie prac renowacyjnych prowadzono jednak odzysk cegieł, które stosowano do powtórnych przemurowań
oraz w 80% pozostawiono stare deski podłogowe, jako podłoże pod nowe deski lub
posadzki wykładzinowe z marmoleum.4 Zachowano większość drewnianych klatek schodowych oraz naprawiano i wzmacniano, w miarę możliwości, drewnianą konstrukcję stropów.
Projekt dla poziomu C przewidywał m.in. naprawę stolarki okiennej i drzwiowej
oraz naprawę podłóg. W czasie realizacji stwierdzono zły stan tych elementów i w większości wymieniono je na materiały wskazane zgodnie z metodą preferencji środowiskowej, to znaczy zastosowano nowe okna drewniane z drewna miękkiego, mimo
nacisku mieszkańców na zastosowanie tworzyw sztucznych zarówno dla okien, jak
i paneli podłogowych.
Nie wbudowano również zalecanych, alternatywnych materiałów do izolacji
termicznej i akustycznej. W miejsce proponowanych mat z wełny szklanej (szkło z recyklingu) oraz granulatu celulozowego (przetworzona makulatura gazetowa), na wszystkich poziomach realizacji stosowano wełnę mineralną (żużlowo-bazaltową) oraz spieniony polistyren. Podyktowane to zostało dostępnością materiałów, zwyczajową technologią wykonania oraz ekonomiką rozwiązań. W efekcie wbudowano jedynie około 30%
ze 160 materiałów przyjaznych środowisku, wyszczególnionych w specyfikacji.
Obok problemów z finansowaniem całej inwestycji i czasami trudnej dostępności niektórych wymienionych materiałów, zasadniczą barierą okazał się opór firm wykonawczych
w stosowaniu mało znanych materiałów i niezrozumiałych dla nich technologii. Naczelnym
argumentem przy stosowaniu danego materiału pozostawała cena jednostkowa i dostępność.
Należy tu podkreślić, że renowacja przyjazna dla środowiska jest bardziej pracochłonna od
strony organizacyjnej, wymaga szczególnie starannego nadzoru budowlanego oraz stałej
4
Marmoleum to całkowicie naturalna wykładzina podłogowa, wykonywana na bazie oleju lnianego, żywicy, mączki drzewnej, naturalnych barwników i juty, ulega całkowitej biodegradacji.
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współpracy z wykonawcą, projektantem i doradcami ekologicznego budowania. Brak właściwego nadzoru i wybór najtańszych firm wykonawczych w drodze przetargu prowadził
w pierwszym etapie renowacji w Szczecinie do wielu niepowodzeń. Realizację tego typu
inwestycji mogą wspomóc szkolenia dla projektantów i wykonawców, prowadzone na
zlecenie inwestora lub inicjowane przez samorządowe izby zawodowe.

6.
Rysunek 6.7. Kwartał Turzyński z lotu ptaka

W Szczecinie nie wypracowano sposobu komunikowania się i decydowania o zastosowaniu przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych pomiędzy uczestnikami
procesu renowacji. Jednocześnie kłopotliwy przy realizacji i późniejszej eksploatacji
obiektów był brak świadomości ekologicznej wśród przyszłych mieszkańców. Zabrakło
akcji edukacyjnych, propagujących stosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.
Dla przykładu, preferowane w założeniach woskowanie drewnianej podłogi, zamiast
lakierowania, zostało prawie całkowicie odrzucone przez lokatorów.
W projekcie turzyńskim (rysunki 6.7) świadomość ekologiczna przyszłych mieszkańców była niewystarczająca. Konieczne okazało się informowanie ich o zastosowanych
innowacjach w mieszkaniu i o celach ekologicznej renowacji — w formie ulotek, instrukcji
i spotkań. Mieszkańców przekonywano do uczestnictwa w planowanym przedsięwzięciu
renowacyjnym poprzez biuletyny informacyjne. Ponieważ argumentacja przemawiająca
„do kieszeni” dosyć skutecznie modyfikuje nastawienie ludzi, w biuletynach kierowanych
do mieszkańców kwartału nr 27 większą uwagę skupiono na bezpośrednich korzyściach
ekonomicznych, wynikających z wdrożenia projektu, a mniejszą wagę przywiązywano do
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ochrony środowiska. Wskazane jest jednak równoczesne przedstawienie ekonomicznego
i ekologicznego kontekstu całego procesu renowacji.
Potrzeba też informować lokatorów o sposobach użytkowania wszystkich urządzeń
i instalacji w momencie wprowadzania się przez nich do nowych mieszkań. Doświadczenie
Szczecina wskazuje, że pewne informacje i zalecenia powinny być powtarzane. W kwartale
nr 27 spotkania organizowano jedynie przed wprowadzaniem się lokatorów do wyremontowanego domu. Zabrakło natomiast spotkań wyjaśniających już po konfrontacji mieszkańców
z urządzeniami i materiałami wbudowanymi w ich własnych mieszkaniach, co doprowadzało
do ich niewłaściwego wykorzystania i marnotrawienia. Przykładowo — wyłączano wentylatory wentylacji mechanicznej, obawiając się wzrostu opłat czynszowych za zużycie energii
elektrycznej. Tymczasem w wyremontowanych budynkach, ze względu na brak wystarczającej ilości kominów dla wentylacji grawitacyjnej, zainstalowano wentylację mechaniczną
o charakterze pracy ciągłej. W budynkach oddawanych do użytkowania, w pierwszej kolejności zaprojektowano ukryte w mieszkaniach wyłączniki z możliwością całkowitego wstrzymania pracy wentylatora. Zatrzymanie wentylatorów przez lokatorów w kilku mieszkaniach,
po świeżo zakończonych pracach budowlanych, spowodowało pojawienie się pleśni i zawilgocenie lokalu na skutek braku przewietrzania. Z tego powodu, w kolejnych budynkach
zamieniono wyłącznik wentylatora na przełącznik biegu jałowego, co wyeliminowało możliwość całkowitego odcięcia wentylacji mechanicznej.
Badania socjologiczne, przeprowadzone wśród mieszkańców budynków objętych renowacją ekologiczną wskazują, że zastosowane rozwiązania są akceptowane. Mimo że o części
z nich ankietowani nie mają żadnej wiedzy, sam fakt „etykiety” ekologicznej dla renowacji
tego kwartału przyjmowany jest z zadowoleniem. Prawie wszyscy respondenci przyznali, że
zainstalowane w ich mieszkaniach urządzenia pomiarowe (liczniki zużycia ciepłej i zimnej
wody oraz energii grzewczej) motywują ich do oszczędzania. Jednakże miasto, w zetknięciu
z niektórymi rozwiązaniami przyjaznymi środowisku typu segregowanie odpadów budowlanych, okazuje się nieprzygotowane do racjonalnego gospodarowania nimi. W Szczecinie dwa
miejsca przyjmujące do składowania czysty gruz budowlany, odpady drewniane i odpady
chemiczne nie są w pełni wykorzystane. Nie istnieją mechanizmy finansowe, zachęcające do
segregacji i utylizacji odpadów budowlanych. System zachęt mógłby zmienić podejście firm
budowlanych do gospodarki odpadami, jak i preferencji w wyborze wbudowywanych materiałów na rzecz tych przyjaznych dla środowiska.
Projekty związane z rewitalizacją i renowacją dużych zespołów urbanistycznych oferują
ogromny potencjał redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko w miastach oraz na
środowisko przyrodnicze w skali globalnej. Z tego powodu ustanowienie standardów środowiskowych oraz mechanizmów współpracy i finansowania projektów i prac renowacyjnych
stają się ważnym krokiem na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. Podnoszenie jakości
życia dotyczy nie tylko zabytkowych zespołów mieszkaniowych lub starej, przedwojennej
zabudowy. Także rozległe obszary budownictwa powojennego, a w szczególności osiedla
z wielkiej płyty, dotknięte są procesem dewastacji przestrzeni i szybkiego niszczenia posiadanych zasobów mieszkaniowych. Z tego powodu działania rewitalizacyjne muszą obejmować
również i te tereny, gdyż jedynie działania prewencyjne mogą nas ustrzec przed zmarnotrawieniem ukrytego w nich potencjału ekologicznego.
Pytania
1. Dlaczego proces renowacji istniejących budynków jest bardziej przyjazny dla środowiska
niż proces wyburzania i budowania nowych obiektów?
2. Dlaczego ważna jest partycypacja społeczna w planowaniu renowacji ekologicznej?
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Studium przypadku 6.P2.
Dom z prasowanych beli słomianych w Przełomce
Jeżeli potencjał istniejących struktur urbanistycznych i budowlanych został wykorzystany i decydujemy się na realizację nowej inwestycji, należy rozważyć skalę jej oddziaływania na środowisko. Musimy mieć świadomość, że w zasadzie każdy nowy obiekt,
nawet utrzymany w duchu zaawansowanych technologii i rozwiązań przyjaznych dla
środowiska, wywiera presję na otoczenie. Rolą zrównoważonej architektury jest minimalizacja, a nawet neutralizacja oddziaływania nowych form zabudowy na lokalny
ekosystem.
Przykładem ograniczania ingerencji w środowisko jest mały, wiejski dom, zrealizowany przez architekt Paulinę Wojciechowską w Przełomce koło Czarnej Hańczy,
w okolicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego (rysunek 6.8). Dom wpisuje się w nurt
tzw. architektury low-tech, „ekologicznej architektury ziemi”. Realizację budynku rozpoczęto latem 2000 r., jako pierwszego w Polsce obiektu budowanego z prasowanych beli
słomianych, otynkowanego tynkiem glinianym. Dom swą formą nawiązuje do tradycyjnego wiejskiego budownictwa regionalnego i w pełni został wykonany z materiałów
naturalnych, w większości poddających się biodegradacji, pozyskiwanych lokalnie
z najbliższego sąsiedztwa placu budowy. Większość prac wykonano ręcznie, bez angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego. Do współpracy wciągnięto lokalną społeczność, ponieważ wiele czynności w tego typu budownictwie może być wykonywane
spontanicznie przez osoby niewykwalifikowane, dozorowane jedynie przez doświadczonego rzemieślnika lub kierownika budowy. Mieszkająca w Wielkiej Brytanii Paulina
Wojciechowska zdobyła doświadczenie budowania z materiałów naturalnych, głównie
z użyciem ziemi i gliny, podróżując po różnych zakątkach świata, współpracując m.in.
z irańskim architektem Naderem Khalili w California Institute of Earth Art and Architecture
i z Billem i Atheną Steen z fundacji Canelo Project.

6.

Rysunek 6.8. Dom z prasowanych beli słomianych w Przełomce
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Budowanie z użyciem ziemi i gliny ma w Polsce długie tradycje, czego przykładem
może być XIX-wieczny pałac w Tarchominie, wzniesiony z ubitej gliny. Współcześnie,
w wielu rejonach kraju duża część istniejących budynków mieszkalnych i zagrodowych
wykonana jest w różnych technologiach budownictwa ziemnego, począwszy od murowanych konstrukcji z suszonych cegieł glinianych, po drewniane konstrukcje ryglowe,
w których pola szachulcowe wypełniano polepą glinianą z dodatkiem włókien roślinnych. Konstrukcje te często ukryte są pod kolejnymi warstwami tynku cementowo-wapiennego i farby. Dużo takich budynków niszczeje, ze względu na ogromną lukę remontową, jak i często brak identyfikacji kulturowej napływowych mieszkańców z zastaną
sztuką budowania (Pomorze, Ziemie Zachodnie). Charakterystyka geologiczna większości obszaru Polski pokazuje, że glina, występująca w różnych frakcjach, jest bardzo
powszechnie spotykana w trakcie prowadzenia różnych prac ziemnych — stąd na wielu
placach budów może być łatwodostępnym i tanim surowcem budowlanym.
Jednakże powszechny powrót do tradycyjnych metod budowania z użyciem ziemi
natrafia na opór mentalny społeczeństwa. Domy z gliny kojarzone są z biedą i niskim
standardem mieszkania, porównuje się je do ubogich lepianek, nie przypisując im
walorów architektury prestiżowej ani nowoczesnego budownictwa. Z drugiej strony,
w dobie narastającej globalizacji łatwiej i wygodniej jest pozyskać bloczki betonowe czy
dachówkę cementową w pobliskiej hurtowni materiałów budowlanych, niż pracochłonnie wykonywać naturalne komponenty do budowy domu. Porównując wpływ na
środowisko, wywierany przez powszechnie stosowane, przemysłowo produkowane
materiały budowlane i przez naturalne materiały lokalne, dostrzegamy jak wielki potencjał oszczędności tkwi w prostocie rozwiązań tradycyjnych (tabela 6.2).
Tabela 6.2. Porównanie profili ekologicznych domu wzniesionego z prasowanych beli słomianych
oraz profilu standardowego domu jednorodzinnego
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Profil ekologiczny domu jednorodzinnego (na
przykładzie realizacji w Przełomce i Płońsku)

Profil NIE-ekologiczny standardowego
domu jednorodzinnego

Fundamentowanie
miejscowy kamień polny lub kilka warstw
worków ziemnych, zagłębionych w wykopie
fundamentowym, obwałowanych cokołem
z kamieni polnych i otoczaków

Fundamentowanie
żelbetowe ławy i ściany fundamentowe,
izolowane przeciwwilgociowo
substancjami bitumicznymi, izolacja
termiczna z płyt twardego styropianu

Ściany zewnętrzne, nośne
ze snopków — beli z prasowanej słomy żytniej
(wym. ok. 45x45x80 cm); w tym projekcie
niesezonowanej, otynkowane od wewnątrz
i z zewnątrz trójwarstwowym tynkiem glinianym,
mieszanym z sieczką słomianą

Ściany zewnętrzne, nośne
z pustaków betonowych lub żużlobetonowych, pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym, ocieplonych płytami styropianowymi, pokrytych tynkiem akrylowym

Posadzka na gruncie
miejscowy kamień łupany lub posadzka
z wielowarstwowej polepy glinianej, pokrytej
warstwą oleju i woskowanej

Posadzka na gruncie
betonowa, pokryta wykładziną PCV

Konstrukcja dachu
z drewna miejscowego

Konstrukcja dachu
drewniana, stalowa lub żelbetowa, monolityczna

Pokrycie dachu
słomianą strzechą z dodatkową warstwą
izolacji termicznej, wykonanej z granulatu
celulozowego (ekofiber)

Pokrycie dachu
bitumiczna papa termozgrzewalna lub
dachówki cementowe, izolacja z wełny
mineralnej

Do budowy domu w Przełomce użyto rozwiązania materiałowe i technologiczne
w minimalnym stopniu oddziałujące na środowisko (low impact house), charakteryzujące się niskim wskaźnikiem emisji dwutlenku węgla. Większość wbudowanych materiałów nie będzie generować problemów odpadów budowlanych w momencie przebudowy lub wyburzania budynku, gdyż nadają się do recyklingu oraz ulegają
biodegradacji.
Budynek posiada dość niski poziom tzw. szarej energii,5 ponieważ większość prac
budowlanych wykonywano ręcznie, jednocześnie lokalnie pozyskiwane materiały
budowlane ograniczyły ilość energii zużywanej do prac transportowych.
Architektura bazująca na lokalnych, naturalnych materiałach, określana jest również
zdrowym budownictwem. W wielu krajach rozwiniętych zdrowe budynki zyskują coraz
większą popularność, przyczyniając się do wzrostu wykorzystania naturalnych materiałów budowlanych. Dobry mikroklimat wnętrz oraz specyficzny klimat pomieszczeń
uzyskiwany jest zarówno w tradycyjnie projektowanych wnętrzach, jak i we wnętrzach
o współczesnych środkach wyrazu. W Austrii, Niemczech i Francji powstają budynki
wzniesione w podobnej technologii, jak wyżej opisany budynek w Przełomce, charakteryzujące się prostą i nowoczesną architekturą. Należy więc liczyć na to, że z biegiem
czasu również w Polsce budownictwo low-tech, obok rozwiązań tradycyjnych, odnajdzie się we współczesnych formach architektonicznych.
Jako cywilizacja miejska coraz bardziej oddziałujemy na środowisko przyrodnicze
i coraz bardziej się od niego oddalamy (por. rozdział 10). Większość naszego życia
spędzamy w zamkniętych przestrzeniach, nasyconych substancjami i promieniowaniem
emitowanym przez otaczające nas wytwory technologiczne, co wiąże się z syndromem
chorego budynku. Powszechne wprowadzenie materiałów naturalnych, lokalnie dostępnych technologii oraz zwiększanie efektywności ekologicznej istniejących już struktur
budowlanych ograniczy wpływ współczesnej architektury na środowisko. Również
w architekturze coraz częściej pojawiają się opinie, że powinniśmy zrozumieć i naśladować przyrodę. Czas najwyższy odejść od mechanistycznej wizji świata, zamienić
postulat budowania „domów — maszyn do mieszkania” na rzecz kreowania interaktywnych „budynków — organizmów”, żyjących w symbiozie z innymi elementami
ekosystemów.
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Pytania
1. Podaj przykłady naturalnych, lokalnych materiałów budowlanych?
2. W jaki sposób można zwiększyć powszechność wykorzystania tych materiałów
w budownictwie?

5
Szara energia to ukryta ilość energii, zużyta w pełnym cyklu życia obiektu, tj. w okresie budowy budynku (m.in. dla potrzeb transportu i produkcji zastosowanych w nim materiałów budowlanych), w okresie eksploatacji oraz w czasie przyszłej rozbiórki budynku
i utylizacji powstałych odpadów.
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Rozdział 7.
Zarządzanie łańcuchem dostaw
7.1. Wprowadzenie
W najgorętszym okresie zakupów prezentów świątecznych, w grudniu 2001 r.,
władze holenderskie zatrzymały całą przeznaczoną na europejski rynek partię konsol
do gier PlayStation. Zamiast na półki sklepowe, 1,3 mln opakowań z urządzeniami
trafiło do magazynu. Powodem niedopuszczenia produktu na rynek było wykrycie
w towarzyszących konsoli przewodach kadmu w ilości przekraczającej holenderskie
normy. Choć producent (Sony) zdążył wymienić kable i w połowie grudnia konsole
trafiły na rynek, koszty przestoju, wymiany kabli w tych i innych produktach oraz
poszukiwania i usunięcia źródła problemu (dostawcy, który nie przestrzegał norm)
wyniosły ok. 110 mln euro. Działania te wymagały inspekcji ponad 6000 fabryk
i stanowiły podstawę do stworzenia nowego systemu zarządzania dostawcami,
którego celem jest przeciwdziałanie podobnym problemom w przyszłości (Sony,
2002; Esty i Winston, 2009, s. 1–2).
We współczesnej gospodarce przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zlecają
produkcję podwykonawcom, koncentrując swą działalność na marketingu
i tworzeniu marki. Ponoszą jednak odpowiedzialność za produkt wobec władz
i konsumentów, z czym wiąże się konieczność kontroli dostawców, a także wywierania wpływu na odbiorców, w ramach zrównoważonego zarządzania łańcuchem
dostaw. Brak tej współpracy lub jej ograniczony charakter mogą powodować
wysokie koszty, o czym, podobnie jak Sony, przekonało się wiele firm, w przypadku
których skutki zaniedbań wykrywano już po dostarczeniu produktu na rynek.
Przekonały się o tym firmy powszechnie krytykowane za nieprzestrzeganie standardów społecznych i ochrony środowiska we współpracujących z nimi zakładach
w krajach rozwijających się. Nagłośnienie licznych takich przypadków, które miały
miejsce w latach 1990. (por. np. Klein, 2000), przyczyniło się do wzrostu uwagi, jaką
globalne korporacje przywiązują do współpracy z dostawcami. Stopniowo wprowadzana przez nie filozofia zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw zaczęła
rozprzestrzeniać się również na mniejsze firmy.
W najprostszej wersji łańcuch dostaw obejmuje dostawcę, analizowaną firmę i jej
klientów. Jednak większość dostawców korzysta z produktów oferowanych przez
poddostawców, a odbiorcy produktów i usług analizowanej firmy mogą mieć kolejnych
klientów, którym je dalej przekazują, w zmienionej postaci. Najszerzej rozumiany
łańcuch dostaw obejmuje również inne podmioty zaangażowane w tworzenie wartości
związanej z produktem lub usługą, np. dostawców kapitału i usług logistycznych, firmy
zajmujące się badaniem rynku. Podmioty te łączą poszczególne ogniwa łańcucha dostaw
— np. dawca kapitału łączy analizowaną firmę z jej dostawcami, a firma badająca rynek
— z ostatecznym klientem (Mentzer i in., 2001). Przez dostawców rozumiemy zatem
wszystkich bezpośrednich i pośrednich dostawców produktów, półproduktów, zasobów
i usług, a więc również poddostawców i podwykonawców.
Zarządzanie łańcuchem dostaw wywodzi się z myślenia systemowego (rozdział
2) i stanowi jeden z przykładów złożonych zależności pomiędzy elementami
systemu, które relatywnie łatwo może wyobrazić sobie wielu menedżerów.
Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw pokazuje, że każda firma jest częścią
większego systemu, który jest częścią jeszcze większego systemu społecznego
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i przyrodniczego. Menedżerowie kształtują zależności między tymi systemami
współpracując z dostawcami, ale i z odbiorcami i innymi interesariuszami (podrozdział 7.2). Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga identyfikacji
najważniejszych elementów wpływu na środowisko i społeczeństwo. Pewne ogniwa
łańcucha dostaw wywierają szczególnie duży wpływ na cały łańcuch (tzw. liderzy
łańcucha), w związku z czym ograniczanie negatywnego wpływu łańcucha na
środowisko i społeczeństwo wymaga ich zaangażowania. Powinni na to zwracać
uwagę zewnętrzni interesariusze chcący wpłynąć na łańcuch dostaw (podrozdział
7.3). Podsumowując, w podrozdziale 7.4 zauważymy, że rozwiązania stosowane w
tym zakresie przez globalne korporacje mogą być wdrażane również przez firmy
działające jedynie w skali kraju.

7.2. Od systemu zarządzania środowiskowego
do zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw
Podstawowe wymagania, dotyczące współpracy z dostawcami w zakresie ograniczania
wpływu na środowisko, wprowadzają popularne standardy systemów zarządzania
środowiskowego. Pogłębiając te wymagania i rozszerzając je o sprawy społeczne, firmy
działają na rzecz zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Wymaga ono
wpływu na dostawców (wstecz łańcucha dostaw) i odbiorców (w przód łańcucha
dostaw), a także współpracy z innymi interesariuszami (rysunek 7.1). Zrównoważone
zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga identyfikacji i koncentracji na najważniejszych
elementach wpływu na środowisko i społeczeństwo.
System zarządzania środowiskowego (SZŚ) usprawnia ogólny system zarządzania,
porządkując związki dowolnej organizacji ze środowiskiem. Choć każdy może
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Rysunek 7.1. Narzędzia używane do promowania zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw
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opracować własny SZŚ, najpopularniejszym i powszechnie uznawanym rozwiązaniem
jest system oparty na normie ISO 14001. Odwołuje się do niej również System
Eko-Zarządzania i Audytu Unii Europejskiej (EMAS), rozszerzając ją o dodatkowe
wymagania. ISO 14001 wymaga kontrolowania istotnych aspektów środowiskowych,
związanych z działalnością organizacji, w tym z produktami i usługami dostarczanymi
jej przez dostawców (ISO 14001, punkt 4.4.6). W tym celu konieczne jest stworzenie
i utrzymywanie procedur kontroli dostawców. Rozporządzenie EMAS dodatkowo
podkreśla wymóg współpracy z dostawcami i podwykonawcami, tak aby rozszerzyć
pozytywny efekt związany z porządkowaniem wpływu na środowisko poza rejestrowane organizacje. EMAS, wśród przykładów kluczowych pośrednich aspektów środowiskowych każdej organizacji, wymienia działania dostawców. W porównaniu z ISO
14001, w EMAS większy nacisk położono również na informowanie o wpływie organizacji na środowisko i działaniach w tym obszarze (wymóg sporządzania krótkich
raportów środowiskowych, tzw. sprawozdań EMAS). Ma to służyć zwiększeniu efektu
wdrożenia SZŚ poza rejestrowaną organizację, m.in. przez wzrost świadomości ekologicznej adresatów sprawozdań.
Zgodność SZŚ z wymogami ISO 14001 lub EMAS nie oznacza, że firmę można
nazwać „przyjazną dla środowiska”. Powinna ona po prostu spełniać wymogi
prawne, posiadać uporządkowany system procedur dotyczących wpływu na środowisko i wykazać ciągłe, choćby minimalne, doskonalenie w tym obszarze. Kluczowe
w SZŚ jest zarządzanie operacyjne, co odzwierciedla nacisk na tworzenie i utrzymywanie procedur szczegółowo określających zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Wymóg rozszerzania wymagań na dostawców często w praktyce
realizowany jest przez ich deklaracje, dotyczące przestrzegania polityki środowiskowej odbiorcy. Dlatego przedsiębiorstwa, którym szczególnie zależy na wykazaniu swojego wkładu w zrównoważony rozwój, decydują się często na dalej idące
rozwiązania.
ISO 14001 i EMAS wyznaczają dobry kierunek. Faktycznie, wpływ na środowisko
można obniżyć dzięki dobrowolnym wspólnym działaniom, podejmowanym przez
przedsiębiorstwa powiązane jako dostawcy i odbiorcy. Służy temu wzrost natężenia
powiązań między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw, a zwłaszcza dzielenie się przez nich informacjami na temat wpływu łączących ich strumieni produktów
i usług na środowisko. W rozdziale 5 poznaliśmy dwa narzędzia zarządzania środowiskowego, które znajdują zastosowanie w tym kontekście: LCA i eko-projektowanie
(narzędzia 5.N1 i 5.N2); w bieżącym rozdziale przedstawiamy dodatkowo audyt
dostawców, zielone zamówienia publiczne i eko-etykietowanie (narzędzia 7.N1, 7.N2
i 7.N3). Wszystkie te narzędzia wykorzystywane są w obrębie zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. W jego ramach szereg podmiotów współpracuje w celu
ograniczenia wpływu na środowisko i społeczeństwo. Jest on związany z całym łańcuchem dostaw — poczynając od pozyskania zasobów ze środowiska, które następnie
wykorzystywane są do wytwarzania produktu, poprzez jego użytkowanie, ponowne
wykorzystanie i ostatecznie końcowe zagospodarowanie.
Jeśli uczestnicy łańcucha dostaw chcą skutecznie wywierać wpływ na cykl życia
produktu, muszą wspólnie oddziaływać zarówno wstecz (w górę), jak i w przód
(w dół) łańcucha — na to, co dzieje się z produktem, zanim dotrze on do określonego
uczestnika łańcucha oraz po tym, gdy go opuści.
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7.2.1. Wpływ wstecz łańcucha dostaw
Wpływ wstecz łańcucha dostaw (strategia pull) oznacza współpracę z dostawcami
produktów i usług. Chodzi m.in. o podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
(w ramach obowiązujących lub bardziej rygorystycznych przepisów) — nie zatrudnianie
dzieci, przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz międzynarodowych standardów prawa pracy. Mogą być one ustanawiane w oparciu o wytyczne organizacji międzynarodowych (zwłaszcza Międzynarodowej Organizacji Pracy), w tym pozarządowych (np. Fair Labor Organization) lub we współpracy z nimi. Choć istnieją międzynarodowe standardy zakazujące pracy dzieci, w wielu krajach, w których działają dostawcy
międzynarodowych, a w coraz większym stopniu i polskich firm, standardy te nie zawsze
są przestrzegane. Audyt przeprowadzany u dostawcy (narzędzie 7.N1, por. również
Preisner i Pindór, 2000) i wspólnie uzgodnione działania naprawcze są zwykle w stanie
wyeliminować ten problem. Rozciąganie na dostawców kryteriów środowiskowych
i społecznych stosowanych przez firmę zamawiającą, zwykle prowadzi również do zwiększenia stabilności współpracy. Z punktu widzenia zamawiającego, wysokie są koszty
transakcyjne związane z potencjalną zmianą dostawcy (poszukiwanie, szkolenie, kontrolowanie, a nierzadko również pomoc finansowa na dostosowanie się do wymagań).
Z punktu widzenia dostawcy, poniesione koszty mobilizują do utrzymania uzgodnionych
warunków współpracy.
Często do zrozumienia potrzeby wpływu na dostawców potrzebna jest „otrzeźwiająca”
wizyta w ich zakładach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Zdarza się, że pierwsza
taka wizyta ma miejsce przypadkiem, np. w czasie prywatnej podróży dyrektora (Laszlo,
2008, s. 37–44, 96). Okazuje się wówczas, że firma uchodząca za lidera zrównoważonego
rozwoju w kraju rozwiniętym może korzystać z produktów lub usług dostawców wyzyskujących pracowników lub degradujących środowisko za granicą. O wiele mniej
korzystna jest dla firmy sytuacja, w której podobne fakty odkryje ktoś z zewnątrz, a informacje przedostaną się do mediów, zanim firma zdąży dokonać zmian w zachowaniu
dostawców. Podobny skutek może przynieść wydarzenie, takie jak wspomniany we wprowadzeniu „kryzys kadmowy” Playstation lub katastrofa tankowca. Po każdym większym
wycieku ropy, przez media przetacza się fala dyskusji nt. konieczności korzystania
z tankowców o bezpieczniejszym podwójnym kadłubie. Wywiera to presję na zmianę
zachowań firm wciąż korzystających z usług pływających pod tanimi banderami
tankowców o pojedynczym kadłubie.
Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga zaangażowania pracowników, przede wszystkim odpowiedzialnych za zamówienia. Bez niego tworzone przez
firmę kryteria wyboru dostawców i kodeksy postępowania nie przyniosą oczekiwanych
rezultatów. Stąd w wielu firmach jednym z pierwszych elementów wdrażania tej strategii
jest wysyłanie wybranych pracowników do jednego z krajów rozwijających się, w którym
firma prowadzi interesy lub do jednego z nieprzestrzegających standardów dostawców
(Laszlo, 2008, s. 41, 97). Zanim firma Patagonia, producent odzieży sportowej, przestawiła
się z produkcji odzieży ze zwykłej bawełny na czystą ekologicznie („organiczną”), organizowała wyprawy dla pracowników i dostawców pozwalające im osobiście doświadczyć
konsekwencji konwencjonalnych metod uprawy bawełny. Pomimo początkowej nieopłacalności, ostatecznie firma zbudowała na tej zmianie swoją przewagę na rynku. Obecnie
konkurencja wymusza stosowanie podobnych działań przez innych producentów.
Wiele innych firm zdecydowało się na działania podobne jak w przypadku
Patagonii, upatrując w nich możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. W Stanach
Zjednoczonych już w 1990 r. Heinz publicznie zobowiązał się do sprzedaży tuńczyków

7. Zarządzanie łańcuchem dostaw

7.

179

poławianych tylko w sposób, który nie zagrażał delfinom, co zapewniło mu szybki
wzrost udziału w rynku. W 2004 r. firma odzieżowa Gap wydała przełomowy raport
nt. społecznej odpowiedzialności biznesu, w którym zawarła dane o dostawcach
z całego świata i przestrzeganiu przez nich standardów ochrony środowiska i społecznych. Stanowiło to duży krok w kierunku zwiększenia przejrzystości w zakresie
warunków pracy (Esty i Winston, 2009, s. 84). Rok później podobny raport, zawierający szczegółowe informacje o poszczególnych dostawcach, wydała firma Nike.
W poprzednich latach obie firmy szczególnie mocno odczuły skutki zaniedbań
u dostawców, zwłaszcza dotyczących warunków pracy (por. van Tulder i van der
Zwart, 2006, s. 279–288).
Wymagania dotyczące wpływu na środowisko można wprowadzić również wobec
dostawców usług transportowych i logistycznych. Podejmowane decyzje mogą mieć
charakter strategiczny (lokalizacja zakładów dostawców lub zakładów przetwarzania
produktów po zakończeniu ich użytecznego życia) oraz operacyjny (wybór partnerów
handlowych lub firm transportowych). Mogą one odnosić się do jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków transportu, skracania tras, minimalizacji kosztów związanych z transportem, a więc również ze zużyciem paliwa i emisjami zanieczyszczeń.
Zamawiając usługi transportowe i logistyczne, można kierować się np. tym, czy dostawca
oferuje, tam gdzie jest to możliwe, transport kolejowy zamiast drogowego (lub transport
intermodalny, wykorzystujący co najmniej dwa rodzaje środków transportu).
Zapotrzebowanie na transport można zmniejszyć także poprzez redukcję materiałów
opakowaniowych. Przy wyborze dostawców można wreszcie brać pod uwagę kwestie
socjalne (np. warunki pracy kierowców).
Choć dotychczas rozważania na temat zielonej logistyki dotyczyły przede wszystkim
dystrybucji zwrotnej (por. następny punkt) lub ekologistyki (utożsamianej w literaturze
polskojęzycznej z planowaniem, organizacją i kontrolą przepływu materiałów odpadowych; por. Korzeń, 2001), to coraz częściej wskazuje się na konieczność kompleksowego rozwiązywania tego typu problemów przez firmy powiązane w łańcuchu dostaw
(van Hoek, 1999; Piplani i in., 2008; Quariguasi Frota Neto i in., 2008). Obejmuje to
wreszcie minimalizację zwrotów i związanych z nimi kosztów finansowych i środowiskowych oraz dobrą obsługę posprzedażową — tak aby produkt służył użytkownikowi
jak najdłużej i jak najlepiej (por. podrozdział 8.3). Działania te wymagają współpracy
z konsumentami, co nawiązuje do działania firm w przód łańcucha dostaw.

Narzędzie 7.N1.
Audyt dostawców
Wprowadzenie jako warunku współpracy
z dostawcami przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju ma zabezpieczać
interesy nabywców, ale i społeczeństwa
jako całości. Niesie jednak ze sobą ryzyko
przypadkowego lub celowego zaniechania takiego postępowania przez dostawcę.
Aby zabezpieczyć się przed takim ryzykiem, tworzone są polityki i kodeksy precyzyjnie określające wymagania, które
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mogą stanowić podstawę wyboru kooperantów, a także ich okresowej oceny
(audytu). Oczywiście współpraca powinna
polegać nie tylko na kontroli, ale również
ciągłym dialogu, dotyczącym wymagań
zamawiającego i ich znaczenia.
Formy kontroli dostawców są zwykle
różnicowane, w zależności od oceny związanego z nimi ryzyka. Dostawcy elementów, z których produkcją wiąże się większe

zagrożenie dla środowiska lub większe
ryzyko nadużyć wobec pracowników podlegają ściślejszej kontroli. W takich przypadkach uzasadnione jest najbardziej szczegółowe określenie kryteriów współpracy
i procedur kontroli. Audyt w ramach globalnego łańcucha dostaw jest przedsięwzięciem trudnym i kosztownym (z uwagi
na odległości, różnice kulturowe, złożoność produktów i różnorodność dostawców). Pozwala jednak uniknąć jeszcze wyższych kosztów związanych z niespełnieniem wymogów prawa lub utratą zaufania
lub wręcz bojkotem produktów przez niezadowolonych konsumentów, zwłaszcza
w sytuacji dostawców wysokiego ryzyka.
Narzędziem wspomagającym właściwy
audyt dostawców, przeprowadzany przez
korzystającą z ich produktów lub usług
organizację, jest udostępniany im kwestionariusz samooceny. Ocena wypełnionego
kwestionariusza przez personel organizacji
zamawiającej warunkuje zakres i szczegółowość dalszego postępowania kontrolnego.
W zależności od tego, na ile szczegółowej informacji potrzebuje zamawiający, istnieje możliwość przeprowadzenia
audytu we własnym zakresie lub zatrudnienia wyspecjalizowanych audytorów.
W pierwszym przypadku, w audycie
powinni uczestniczyć menedżerowie ds.
zakupów, specjaliści zajmujący się zrównoważonym rozwojem, a także inne
osoby, w zależności od specyfiki dostawcy
lub planowanego audytu. Druga możliwość pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy
chodzi o sprawdzenie zgodności postępowania dostawcy z powszechnie uznanym
standardem, w odniesieniu do którego
działają na rynku wyspecjalizowani audytorzy (np. systemy społecznej odpowiedzialności, takie jak SA8000 lub podstawowe
konwencje Międzynarodowej Organizacji
Pracy). Alternatywne rozwiązanie zakłada
zaangażowanie w audyt lokalnej organizacji pozarządowej, która zna specyfikę działalności dostawcy nie tylko z wyrywkowych wywiadów i spostrzeżeń, ale ze stałej,

nieformalnej obserwacji. Takie rozwiązanie
zmniejsza koszty i podnosi wiarygodność
oceny, jeśli dana organizacja może zachować obiektywizm. Przedstawiciele lokalnej
organizacji lepiej również rozumieją lokalny
kontekst kulturowy.
Audyt powinien odnosić się do ryzyka
nieprzestrzegania przez dostawcę standardów wyznaczonych przez zamawiającego,
poziomu wydatków u danego dostawcy
oraz jego znaczenia i widoczności w łańcuchu dostaw. Powinien obejmować analizę dokumentów, wywiady z wytypowanymi pracownikami i wizyty w zakładzie.
W zależności od stopnia złożoności pożądanych informacji, można go rozszerzyć
o wywiady z dodatkowymi interesariuszami (np. przedstawicielami związków
zawodowych, mieszkańcami okolicy zakładu lub lokalnymi organizacjami pozarządowymi). Kontroli podlega znajomość
wymagań stawianych przez nabywcę
(wśród pracowników i przedstawicieli
zarządu), stosowanie przez dostawcę
podobnych wymagań wobec poddostawców, nastawienie wobec wymagań, działania mające na celu spełnianie wymagań,
procedury postępowania na wypadek
pojawienia się problemów ze spełnieniem
wymagań, monitoring prowadzony na bieżąco przez dostawcę i system działań
na rzecz ciągłego doskonalenia.
Audyt powinien być starannie przygotowany, łącznie z sugestiami, jak otworzyć
spotkanie i jak je zamknąć, na co zwracać
uwagę przeglądając dokumentację i oceniając działalność dostawcy, a także jak
przygotować raport z audytu. Należy również zapobiegać nieuczciwym odpowiedziom, udzielanym np. przez zastraszonych
pracowników,
przymuszonych
do przedstawiania fałszywego obrazu rzeczywistości. W uzasadnionych przypadkach, rozwiązaniem może być audyt prowadzony z zaskoczenia lub ustalany
z krótkim wyprzedzeniem czasowym.
Istotna jest wreszcie staranna interpretacja
uzyskanych odpowiedzi.
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Wynikiem audytu może być wykrycie
nieprzestrzegania określonych standardów, kodeksów lub zaleceń, sformułowanie działań naprawczych, decyzja o nawiązaniu, kontynuowaniu lub zaniechaniu
współpracy. Szereg audytów przeprowadzonych u różnych dostawców może
pomóc w wykryciu powtarzających się
problemów, wymagających rozwiązań systemowych (np. zmiany kodeksu uwzględniającej specyfikę lokalnej działalności)
lub dostosowania procedury audytu.
W niektórych przypadkach firmy decydują

się na niezależną, zewnętrzną weryfikację
swego systemu kontroli dostawców.
Wówczas konieczny jest audyt pracy audytorów.
Większość firm podkreśla, że audyty prowadzone są po to, by zwiększyć trwałość
ich relacji z dostawcami. Służyć temu mogą
m.in. wspólne decyzje dotyczące działań
naprawczych. Współpraca w zakresie poprawy jest zwykle lepsza niż zrywanie kontraktu, które w skrajnym wypadku mogłoby
oznaczać zamknięcie zakładu i bezrobocie
zatrudnionych w nim osób.

7.2.2. Wpływ w przód łańcucha dostaw
Wpływ w przód łańcucha dostaw (strategia push) wiąże się z kształtowaniem postaw
zgodnych z koncepcją rozwoju zrównoważonego u odbiorców (w tym ostatecznych
konsumentów). W stosunku do klientów, firmy odwołują się zwykle do sugestii i rad,
ale zdarza się również presja. Współpraca z klientami jest bardziej istotna w przypadku
wpływu na środowisko niż na społeczeństwo. Jak zauważyliśmy w rozdziale 5, wiele
produktów wywiera największy wpływ na środowisko na etapie użytkowania, stąd
właściwe posługiwanie się nimi, znajdujące się w gestii klientów, może pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu. Np. niektóre firmy produkujące samochody oferują
bezpłatne szkolenia z zakresu techniki jazdy ograniczającej zużycie paliwa; informacje
na ten temat można także znaleźć w instrukcjach obsługi pojazdów.
McDonald’s wytwarza dużo odpadów, a 30% z nich to odpady ciekłe. Żeby zmniejszyć wagę odpadów przekazywanych na składowisko, tak aby mniej płacić za składowanie, McDonald’s prosił klientów w Szwecji, by sortowali odpady wlewając lody
i napoje do oddzielnego pojemnika. Ponad 75% klientów współpracowało, co ograniczyło wagę odpadów o 25% i przyniosło firmie znaczne oszczędności. To samo rozwiązanie nie zadziałało jednak w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje, że firmy muszą
uważnie analizować możliwości podobnej współpracy z klientami (Esty i Winston, 2009,
s. 241). W większości przypadków klienci, którzy nie uzyskają dodatkowych korzyści ze
współpracy (np. oszczędności czasu lub pieniędzy), nie będą współpracować. Można
jednak próbować ich przekonać relatywnie niewielkimi korzyściami.
Podobny charakter ma tzw. rozszerzona odpowiedzialność producentów (extended
producer responsibility), polegająca na obciążeniu ich obowiązkiem odbioru od
konsumentów i zagospodarowania produktów po zakończeniu użytkowania. Choć
może przyjąć formę inicjatywy dobrowolnej, zwykle jest narzucana przez prawo. Jej
celem jest ograniczanie ilości produktów rozpraszanych w środowisku oraz ograniczanie ilości zasobów pobieranych ze środowiska. Scentralizowane zarządzanie wycofanymi z użytku produktami, przez najlepiej znających je producentów, sprzyja ich
odzyskowi i recyklingowi. Wymusza to na producentach internalizację całkowitych
lub częściowych kosztów zbiórki, recyklingu i ewentualnie składowania produktu.
Wiąże się z tym również obowiązek dostarczenia konsumentom informacji nt. produktu
i jego wpływie na środowisko na przestrzeni całego cyklu życia, a także stworzenie
systemu zwrotu produktów.

182

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw angażuje więc poszczególne ogniwa
odpowiedzialne za wytwarzanie, zaopatrzenie, odbiór produktów od klientów, ich odzysk
(regenerację, ponowne wykorzystanie, przetwarzanie i recykling), powtórną dystrybucję
i ostatecznie gospodarkę odpadami. Obok powiązań w ramach łańcucha dostaw, możliwe
są również dodatkowe powiązania z instytucjami rządowymi i innymi interesariuszami.
Niektóre przypadki wymagają wyjścia szczególnie daleko poza tradycyjne myślenie
o biznesie — dostawcach i odbiorcach. Wiele produktów do prawidłowego działania
wymaga zasobów pochodzących ze środowiska, np. wody. Firma Procter & Gamble,
której produkty wymagają czystej wody, np. do rozcieńczania preparatów uzupełniających
minerały w organizmie, współpracuje z konsumentami i innymi interesariuszami
w zakresie zaopatrzenia w wodę w Afryce Subsaharyjskiej (Laszlo, 2008, s. 32).
Częścią łańcucha dostaw jest wreszcie, pełniący szczególną rolę, pośrednik
handlowy. Ze względu na skalę działania, ważną rolę we wprowadzaniu i egzekwowaniu wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju mogą odegrać zwłaszcza duże
sieci handlowe (studium przypadku 7.P1). Działania z zakresu zrównoważonego
łańcucha dostaw podejmuje coraz więcej globalnych sieci dystrybucji, w tym największa
— Wal-Mart — często krytykowana za wyzysk pracowników (niskie płace, zakaz zakładania związków zawodowych i ograniczanie ubezpieczeń zdrowotnych). Wal-Mart
deklaruje jednak jednocześnie, że ogranicza swój wpływ na środowisko współpracując
z 70 000 dostawców. Celem tych działań jest ograniczenie zużycia paliw i wytwarzania
odpadów. Sieć wprowadziła szereg wymogów wobec dostawców, w tym wymóg dostarczania informacji dotyczących zużycia energii na potrzeby wytworzenia i dystrybucji
produktów (Esty i Winston, 2009, s. 85).
Powyższy przykład pokazuje, że duży nabywca wywiera przemożny wpływ na cały
łańcuch dostaw i może wprowadzić w nim istotne zmiany (czemu przyjrzymy się
w kolejnym podrozdziale). Pokazuje jednak również, że wybrane działania firmy, rozpatrywane w oderwaniu od innych, mogą wytworzyć jej niewłaściwy wizerunek — pomimo
opisanych działań trudno stwierdzić, że np. Wal-Mart jest firmą zrównoważonego rozwoju
(por. narzędzie 14.N1). Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw stanie się narzędziem w pełni kompleksowym dopiero, gdy jego podstawą stanie się złożona ocena cyklu
życia produktu (LCA), uwzględniająca na dodatek aspekty społeczne (SLCA lub LCWE). Gdy
LCA lub przynajmniej myślenie w kategoriach cyklu życia integrowane jest z systemem
zarządzania organizacją, mamy do czynienia z zarządzaniem cyklem życia (Life Cycle
Management, LCM). LCM wymaga zwiększonej współpracy między uczestnikami poszczególnych łańcuchów dostaw, którzy muszą ostrożniej wybierać swoich dostawców i komponenty wytwarzanych przez siebie produktów. Ze względu na swą szczegółowość, stanowi
to najbardziej zaawansowaną formę zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw.

7.

7.3. Odbiorca dyktuje warunki dostawy
Przykłady dużych firm pokazują skalę wpływu, jaki wywierają one na swych dostawców,
aby wyróżnić się na rynku lub zapobiec problemom związanym z wykryciem ewentualnych nieprawidłowości. Działania te wynikają więc w dużej mierze z presji społecznej
kierowanej na firmy, w tym ze strony instytucji publicznych, włączających kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju do swych polityk zakupów. Firmy starają się jeszcze
bardziej zwiększyć swą siłę przetargową, stosując wspólne z innymi nabywcami kryteria
wobec dostawców. Działania te wymagają możliwości identyfikacji produktów i wiarygodnych informacji na ich temat, a ostatecznie — przede wszystkim zaangażowania ze
strony konsumentów i organizacji pozarządowych.
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7.3.1. Wyzwania
Wydobycie złota należy do działań szczególnie uciążliwych dla środowiska —
powoduje długotrwałe zmiany w ekosystemie, wiąże się z wykorzystaniem i składowaniem dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych, a w wielu miejscach
także z konfliktami z lokalnymi społecznościami, na których terenach lokalizowane są
kopalnie. Jednak złoto jest produktem wystandaryzowanym, którego pochodzenia na
światowych rynkach niemal nie można ustalić. Obawiając się konsekwencji, związanych z potencjalnym spadkiem popytu na swe wyroby jubilerskie w przypadku skojarzenia ich z problemami powodowanymi przez sektor wydobywczy, firma Tiffany & Co.
zdecydowała się na zakupy złota od jednego tylko dostawcy. Wybrano firmę Rio Tinto
która, choć 20 lat temu nie podejmowała prawie żadnych działań dziś utożsamianych
ze zrównoważonym rozwojem i spotkała się z szeroką krytyką, obecnie jest uznawana
za lidera w branży, w największym stopniu realizującego strategię zrównoważonego
rozwoju (Diamond, 2005, s. 467).
Analogicznego przykładu dostarcza firma chemiczna DuPont. Jednym ze składników, które powszechnie wykorzystuje w swoich produktach, jest tytan, w dużej
mierze pochodzący z Australii. Choć DuPont nie pozyskuje ze środowiska związków
tytanu we własnym zakresie, bierze odpowiedzialność za firmę wydobywczą i narzuca
jej stosowne wymagania (Diamond, 2005, s. 467). Innym przykładem może być firma
McDonald’s, która wymusiła wyższe standardy mięsne w ciągu kilku tygodni, czego
ustawodawcy w Stanach Zjednoczonych nie mogli przeforsować przez 5 lat (Diamond,
2005, s. 484)! Tiffany & Co., DuPont i McDonald’s są dużymi odbiorcami, ale ostatecznie
odpowiadają za swe produkty przed konsumentami. Dzięki skali dokonywanych
zakupów i pozycji lidera w łańcuchu dostaw, skutecznie wywierają presję na dostawców.
Większość działań z zakresu zrównoważonego rozwoju firmy podejmują w odpowiedzi na naciski interesariuszy, a nie z własnej nieprzymuszonej woli (Esty i Winston,
2009, s. 68). Konsumenci oczekują produktów tanich, ale i bezpiecznych, w coraz
większym stopniu wytworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
(rozdział 14). Jeśli konsumenci i organizacje pozarządowe zdołają zidentyfikować
kluczowe powiązania w łańcuchu dostaw, mogą naciskać na tych, którzy mają największą
siłę przetargową lub którzy są najbardziej zmotywowani, ponieważ najbardziej zależy im
na wizerunku wśród konsumentów. Ponieważ wpływ na charakter, skład i inne cechy
produktów mają ci, którzy ich dostarczają konsumentom, to oni muszą wywierać wpływ
na swoich dostawców. Ryzyko związane z dostawcami dotyczy zresztą każdej branży.
Nawet bank musi uważać, np. na dostawców bankomatów. Jeśli okaże się, że bankomaty zużywają zbyt dużo energii lub zawierają niedozwolone substancje, zajmująca się
ochroną środowiska organizacja pozarządowa nie oskarży nieznanego opinii publicznej
producenta, ale bank, który firmuje je swoim logo.
Silna i skuteczna kontrola społeczna — presja ze strony odbiorców, w tym odbiorców
biznesowych i publicznych — przyczynia się do ograniczenia rynku na produkty uciążliwe dla środowiska oraz społeczeństwa i wzrostu konkurencyjności firm działających
zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. „Przyglądanie się wydawanej złotówce
z każdej strony” nie musi oznaczać wydawania jak najmniej — ale jak najlepiej, co jest
istotne zwłaszcza w kontekście instytucji publicznych. Te ostatnie mają nie tylko działać
jak najtaniej, ale i kształtować rzeczywistość (narzędzie 7.N2). Służyć temu może
uwzględnianie kryteriów związanych ze zrównoważonym rozwojem w zamówieniach
publicznych oraz w normach wyrobu (standardach produktowych). Możliwe jest
również wprowadzenie wymogu preferowania określonych rozwiązań w projektach
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dofinansowywanych ze środków publicznych. Z uwagi na skalę działania,1 instytucje
publiczne mogą przyczynić się do zastosowania technologii lub nawet prostych
produktów (np. papieru z recyklingu), które w innym przypadku nie mogłyby przekroczyć progu opłacalności. Zielone zamówienia publiczne są promowane przez Komisję
Europejską, która sama też je stosuje. Jest to zresztą rozwiązanie popularne w większości krajów rozwiniętych: np. komitet organizacyjny igrzysk olimpijskich w Vancouver
(2010 r.) wymagał, aby każdy dostawca spełniał kryteria związane ze zrównoważonym
rozwojem.

Narzędzie 7.N2.
Zielone zamówienia publiczne
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej,
zielone zamówienia publiczne (ZZP, green
public procurement) oznaczają politykę,
w ramach której podmioty publiczne
poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów i usług na środowisko, a przez to wpływają na rozwój
i upowszechnienie technologii środowiskowych. Szczegółowe zalecenia, dotyczące
uwzględniania aspektów środowiskowych,
zawarte są w dyrektywie 2004/18/WE
w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Podobne zasady
zostały wprowadzone w dyrektywie
2004/17/WE, koordynującej procedury
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych.
W preambułach do wymienionych dyrektyw stwierdza się, iż „podmioty (instytucje)
zamawiające, które chcą zdefiniować
wymagania dotyczące ochrony środowiska
w ramach specyfikacji technicznych danego
zamówienia, mogą określić aspekty środowiskowe, obejmujące na przykład metody
produkcji i/lub specyficzny wpływ grupy
produktów lub usług na środowisko. Mogą
wykorzystywać, lecz nie są do tego zobowiązane, odpowiednie specyfikacje określone w eko-etykietach (...)”. W praktyce
aspekty środowiskowe mogą być wprowa1

dzone do procedur przetargowych na
poszczególnych etapach zamówienia.
1. Określenie
potrzeb,
zdefiniowanie
przedmiotu zamówienia — dotyczy
działań przygotowawczych do opracowania specyfikacji technicznej, w tym
oszacowania wartości zamówienia.
Uwzględnianie aspektów środowiskowych, jak i kosztowych, powinno dotyczyć całego cyklu życia produktu, tzn.
również jego użytkowania i końcowego
zagospodarowania. Jest to istotna
zmiana podejścia do oceny produktów
oraz inwestycji (technologii), bazująca
na idei cyklu życia. Dla określania
potrzeb zamówienia, z punktu widzenia
wpływu na środowisko, wykorzystać
można wyniki badań prowadzone techniką oceny cyklu życia (LCA, narzędzie
5.N1), a z ekonomicznego punktu
widzenia — metodą kosztów cyklu
życia (LCC). Takie podejście jest rekomendowane w opracowanych przez
Komisję Europejską kryteriach dla 10
wybranych priorytetowych grup produktów i usług. Np. dla robót budowlanych w opisie przedmiotu zamówienia
wyszczególniono, jako jedno z kryteriów kwalifikacji ZZP, doświadczenie
architekta w wykorzystaniu narzędzi
LCA i LCC w ramach przygotowania
projektu (por. rozdział 6).

7.

Wartość zamówień publicznych w UE odpowiada ok. 16% łącznego PKB krajów członkowskich.
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2. Sformułowanie specyfikacji technicznych — dotyczy opracowania informacji i reguł dla potencjalnych uczestników postępowania. Parametry dotyczące aspektów środowiskowych muszą być jednak dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a instytucjom zamawiającym udzielenie zamówienia. Ustawa Prawo zamówień
publicznych z 29 stycznia 2004 r. odwołuje się do wskazania wymagań
funkcjonalnych mogących mieć wpływ
na środowisko (art. 91, ust. 2) — czyli
do spełniania przez dany wyrób zakładanej funkcji dotyczącej środowiska.
W opracowanych przez Komisję
Europejską kryteriach dla samochodów osobowych i pojazdów lekkich
określono, iż średnia wartość emisji
dla taboru w przypadku nowych samochodów nie powinna przekraczać
130 CO2/km, a w przypadku gazów
spalinowych pojazdy muszą spełniać
normę EURO 5. Z kolei dla materiałów
budowlanych oferenci są zobowiązani
do określenia, jaki procent wykorzystywanych materiałów i wyrobów budowlanych spełni określone kryteria
środowiskowe. Natomiast w przypadku inwestycji, można odwołać się
do zastosowania najlepszych dostępnych technik w zakresie oddziaływania na środowisko. Są one opisane
w dokumentach referencyjnych BREF
i stały się podstawą dla uzyskiwania
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie niektórych rodzajów instalacji przemysłowych.
3. Kwalifikacja wykonawców poprzez
wskazanie środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować podczas realizacji zamówienia. Na przykład, zgodnie
z wytycznymi KE dla robót budowlanych, oferenci są zobowiązani do wykazania swoich możliwości technicznych do wdrożenia określonych środ-
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ków zarządzania środowiskowego,
choćby w zakresie ograniczania do minimum wytwarzania odpadów na terenie budowy lub efektywnego gospodarowania energią i wodą.
4. Kryteria ocen ofert, np. oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (art. 53), nie
muszą oznaczać najniższej ceny nabycia. W praktyce wiąże się to z wdrażaniem koncepcji kosztów cyklu życia
(LCC). W takim ujęciu cena nabycia produktu nie powinna być jedynym kryterium wyboru w zamówieniu, gdyż często wyroby tanie charakteryzują się wysokim kosztami użytkowania, np.
w zakresie zużycia energii, krótkiego
czasu użytkowania (jakość i trwałość
wyrobów) lub wysokich kosztów zagospodarowania odpadów.
5. Sposób i warunki realizacji zamówienia
mogą w szczególności dotyczyć względów społecznych i środowiskowych
(art. 26), a także powinny dotyczyć gwarancji, oceny jakości itp.
Do ważnych inicjatyw w zakresie ZZP
w Unii Europejskiej należy zaliczyć dwie
poniższe.
1. Opracowanie zestawu kryteriów (kart
produktów), dotyczących ZZP w odniesieniu do dziesięciu priorytetowych
grup produktów i usług (środki czyszczące i usługi sprzątania, budownictwo, energia elektryczna, żywność
i usługi cateringowe, meble, produkty
i usługi ogrodnicze, biurowy sprzęt
komputerowy, papier do kopiowania
i papier graficzny, wyroby włókiennicze, transport). Dla analizowanych
grup produktów i usług kryteria zawierają odwołania m.in. do eko-etykietowania, LCA i innych aktów prawnych
(np. rozporządzenia w sprawie oznakowania efektywności energetycznej
Energy Star nr 106/2008 z 15 stycznia
2008 r. w odniesieniu do komputerów
i monitorów).
2. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zamówień publicznych na rzecz po-

prawy stanu środowiska (KOM (2008)
400 z 16 lipca 2008 r.), w którym zaproponowano, aby państwa członkowskie
na zasadzie dobrowolności dążyły
do osiągnięcia 50% udziału zamówień
o charakterze „zielonym” w procedurach przetargowych od 2010 r.
Realizacja postawionych celów, dotyczących wysokiego udziału ZZP w procedurach przetargowych, wymaga opracowania w Polsce szczegółowych wytycznych i zasad (np. w 2008 r.
Ministerstwo Gospodarki przyjęło dokument pt. „Nowe podejście do zamówień
publicznych: zamówienia publiczne
a MŚP, innowacje i zrównoważony rozwój”) oraz wprowadzenia tych zasad
do świadomości społecznej i edukacji,
zarówno zamawiających, jak i startujących w przetargach. Jest to znaczące wyzwanie, gdyż udział ZZP w Polsce
w 2005 r. oszacowano na poziomie około 5%. Zadania związane z edukacją
i promocją realizuje m.in. Urząd
Zamówień Publicznych, prowadząc serie
szkoleń i konferencji oraz poprzez wydanie w 2009 r. podręcznika pt. „Zielone
zamówienia publiczne”. Dodatkowo,
szkolenia e-learningowe w ramach projektu „Zielone zamówienia publiczne
— od idei do praktyki” prowadzi
Fundacja Promocji Gmin Polskich.
Ciekawym przykładem realizowania zielonych zamówień publicznych jest ogłoszony w maju 2009 r. przetarg
na „Świadczenie autobusowych usług
przewozowych w komunikacji miejskiej
w Krakowie”. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, wybór oferty określony był
dwoma kryteriami:
a) w 90% ceną;
b) w 10% udziałem taboru zasilanego
sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub
napędem hybrydowym (w trakcie przetargu, na wniosek jednego z oferentów,
dołączono do preferowanych napędów
skroplony gaz ziemny LNG), według
wzoru:

oferowany % udział taboru
zasilanego gazem lub hybrydą
w ocenianej ofercie
x10 pkt.
najwyższy oferowany % udział
taboru zasilanego gazem lub
hybrydą spośród wszystkich ofert
Pomimo obaw, że przy tak sformułowanych warunkach może wygrać oferta
o symbolicznym udziale taboru przyjaznego
środowisku, przetarg przyniósł bardzo korzystne rozstrzygnięcie. Zwycięska okazała
się oferta Przedsiębiorstwa Transportu
Samochodowego z Krakowa, złożona zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, przewidująca 100% udział preferowanego taboru
(napędzanego LNG).
Tym sposobem, po latach zamówień
ukierunkowanych wyłącznie na osiąganie jak najniższej ceny, doceniono wreszcie społeczne znaczenie transportu publicznego (por. rozdział 11) i zdecydowano o wprowadzeniu elementu jakościowego — przyjazności dla środowiska
przyrodniczego.
Prezentowany przykład jest wciąż jedną z niewielu inicjatyw w Polsce wprowadzającą dodatkowe kryteria promujące rozwiązania przyjazne dla środowiska. Nawiązują one w pewnym stopniu
do rekomendowanej w ZZP idei kosztów cyklu życia (LCC), gdyż umożliwiają wprowadzenie rozwiązania o wyższych nakładach inwestycyjnych (przez
możliwość zaoferowania wyższej ceny),
które w trakcie eksploatacji mogą okazać się tańsze dla zamawiającego, jak
i dla społeczeństwa (niższe koszty zewnętrzne).
Na zakończenie warto podkreślić, jak
istotna jest zintegrowana polityka państwa
w zakresie promowania działań na rzecz
technologii dla środowiska. Albowiem
tego typu odważnych i w efekcie korzystnych zamówień mogłoby być o wiele więcej, gdyby istniał skoordynowany system
zachęt ekonomicznych.
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7.3.2. Rozwiązania: wspólne działania firm
Aby jeszcze bardziej zwiększyć swą siłę przetargową, firmy mogą zdecydować się na
wspólne działania wobec dostawców. Niewielkie firmy również mogą osiągać korzyści
skali i wywierać większy wpływ na dostawców, wspólnie dokonując zakupów lub
ustalając wspólne kryteria. Służą temu:
– grupy firm z różnych sektorów kupujących podobny produkt;
– branżowe grupy zakupów;
– ogólne organizacje biznesowe, służące promowaniu zrównoważonego rozwoju
wśród nabywców i dostawców.
Przykładem organizacji zrzeszającej firmy z różnych branż, dokonujące wspólnych
zakupów, może być Grupa Robocza ds. Papieru (Paper Working Group). Stworzyły ją
duże firmy, w tym Bank of America, Nike, Time Inc. i Toyota, a pracę grupy koordynuje
organizacja Metafore. Partnerzy wspólnie określili kryteria wobec przyjaznego dla środowiska papieru, zharmonizowali wymagania i narzędzia oceny zakupów oczekując, że
pozwoli to zwiększyć podaż i dostępność cenową takiego papieru.
Przykładu wspólnego wyznaczania standardów dla dostawców w całym sektorze
dostarcza Electronic Industry Code of Conduct, stworzony przez wiodących amerykańskich producentów elektroniki i oprogramowania (w tym Dell, HP i IBM). Wspólne
kryteria dotyczące warunków pracy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wpływu na
środowisko, etyki i stosowanych systemów zarządzania pozwalają zwiększyć efektywność działania dostawców. Odbiorcy osiągają również korzyści skali we wdrażaniu
wymagań i szkoleniu dostawców. Kolejnym krokiem było partnerstwo z Global eSustainability Initiative, międzynarodową organizacją o podobnym charakterze, w celu
dalszego rozszerzenia wpływu na dostawców. W ramach grupy ustalone zostały
wspólne sposoby oceny ryzyka poszczególnych dostawców, kwestionariusze samooceny, metody audytu i narzędzia komunikacji. Podobne działania podejmowane są
również przez inne sektory.
Promowaniem zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw zajmują się m.in.
organizacje takie jak Action Sustainability w Wielkiej Brytanii, Acquisti e Sostenibilità we
Włoszech, BuySmart Network w Kanadzie i Responsible Purchasing Network w Stanach
Zjednoczonych. Wszystkie wspierają przedsiębiorstwa w zrównoważonym zarządzaniu
łańcuchem dostaw i instytucje publiczne w zrównoważonych zakupach, organizują
szkolenia (w tym darmowe), współpracują z mediami i instytucjami naukowymi, przygotowują studia przypadku, raporty i narzędzia oceny dostawców, które umieszczają na
swoich stronach internetowych.
Aby zilustrować powyższe mechanizmy, możemy jeszcze raz wrócić do przykładu
bałtyckich połowów dorsza (studium przypadku 1.P2). Kiedy jesienią 2007 r. sprawa
nielegalnych połowów i złego stanu populacji została nagłośniona przez media
w Europie Zachodniej, zarówno duże firmy, jak i organizacje branżowe, znacznie
ograniczyły, a niektóre nawet całkowicie odmówiły, zakupów dorsza z Bałtyku. O 80%
zakupy dorsza z Bałtyku ograniczył jeden z największych na świecie producentów
gotowych wyrobów rybnych — Birds Eye Iglo. Podobną decyzję podjęły niektóre
duże sieci handlowe w Europie Zachodniej. Stowarzyszenie Przetwórców Ryb Państw
UE (AIPCE), branżowa grupa zakupów, wydało oświadczenie piętnujące nieodpowiedzialną politykę polskiego rządu i przyjęło instrukcje kontrolne dotyczące zakupu
dorsza z Bałtyku. Instrukcje miały zapewnić, że nabywane ryby pochodziły wyłącznie
z legalnych połowów. Duża skala działania odbiorców sprawiła, że ich decyzje wiązały
się ze stratami dla polskich rybaków i przyczyniły się do normalizacji sytuacji.
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7.3.3. Rozwiązania: identyfikowalność
Przykład dorszy pokazuje, że aby odbiorcy mogli wywierać wpływ na dostawców,
potrzebna jest możliwość określenia pochodzenia nabywanych produktów (identyfikacji) lub uzyskania gotowych informacji nt. ich przyjazności dla społeczeństwa lub
środowiska (do czego służą programy etykietowania). Ostatecznie, działania poszczególnych ogniw łańcucha dostaw zależą od zaangażowania konsumentów i organizacji
pozarządowych, które jest warunkiem zaangażowania producentów.
Identyfikowalność jest warunkiem dla selektywnych zakupów, zwłaszcza w odniesieniu do produktów wystandaryzowanych, których właściwości są zbliżone, niezależnie od źródła pochodzenia. Należą do nich wymienione w podrozdziale złoto, tytan
i ryby. Identyfikowalność pozwala na prześledzenie losu produktu na przestrzeni całego
łańcucha dostaw: od pozyskania ze środowiska, przez przetwórstwo i dystrybucję, do
konsumenta. Pozwala wyeliminować z rynku produkty pozyskane nielegalnie, a w razie
konieczności — usunąć z łańcucha dostaw produkty pochodzące od niepożądanych
dostawców. Daje to im zachętę do działania zgodnego z ustalonymi zasadami,
a odbiorcom biznesowym i konsumentom — pewność pochodzenia produktów. W UE
trwają prace nad wprowadzeniem systemu identyfikowalności surowców i produktów
rybnych, a pilotażowy projekt zrealizowano w latach 2005–2008 również w Polsce.
Identyfikowalność stanowi pierwszy krok na drodze do dostarczania odbiorcom
szczegółowych informacji na temat produktu, a ostatecznie potwierdzenia ich przez
niezależnych kontrolerów. Efektem takiego potwierdzenia może być certyfikacja —
ocena i przyznanie produktowi etykiety, zaświadczającej o spełnianiu określonych
kryteriów, związanych z wpływem na społeczeństwo lub środowisko. Przykładem
takich działań są programy eko-etykietowania, przedstawione jako narzędzie 7.N3. Po
wprowadzeniu identyfikowalności dorsza, od 2008 r. Federacja Szwedzkich Rybaków
wprowadziła system eko-etykietowania Närfiskat potwierdzający, że ryba została
złowiona zgodnie z prawem i zgodnie z kodeksem odpowiedzialnego rybołówstwa.
Etykieta zawiera także informację o rybakach, którzy ją złowili.
Analogiczny system certyfikacji — Marine Stewardship Council (MSC) — został stworzony w 1997 r. z myślą o zrównoważonym zarządzaniu łowiskami w skali globalnej.
Jeden z dyrektorów firmy Unilever, która zainicjowała ten system wspólnie z organizacją
WWF zauważył, że jako jeden z największych nabywców ryb, firma musi dbać o ochronę
środowiska morskiego przed metodami, które ostatecznie mogłyby doprowadzić do
degradacji zasobów (Esty i Winston, 2009, s. 31–32). Być może najpowszechniej znanym
i używanym programem eko-etykietowania jest stworzony w 1993 r. system Forest
Stewardship Council (FSC), którym kierują się w swych zakupach firmy wytwarzające
produkty z drewna. Dzięki uwzględnieniu tego standardu przez ważnych odbiorców,
np. firmę IKEA (studium przypadku 7.P1), etykietę FSC uzyskała większość dostawców
drewna w Polsce. FSC oferuje również certyfikat potwierdzający stosowanie odpowiedzialnych praktyk na przestrzeni całego łańcucha dostaw (FSC Chain of Custody).
Istnieją również systemy etykietowania skoncentrowane na zagadnieniach społecznych.
Etykietę opartą na międzynarodowych konwencjach dotyczących warunków pracy
stworzył np. w 2002 r. rząd Belgii.2
Choć uzyskanie etykiety wiąże się z dodatkowymi kosztami dla dostawcy, poprawia
również jego konkurencyjność poprzez nadanie dodatkowej wartości oferowanemu

7.

2
Powyższe przykłady dotyczą etykiet uzyskiwanych dobrowolnie. Istnieją jednak również etykiety potwierdzające spełnianie przez
produkt wymogów prawa, które każdy producent musi uzyskać (np. znak CE potwierdzający zgodność z obowiązkowymi normami UE).
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produktowi lub usłudze. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju istotne są
korzyści zewnętrzne. Związane są one z poszczególnymi systemami etykietowania. Nie
uzyskują ich bezpośrednio ponoszący dodatkowe koszty dostawcy — ale społeczeństwo jako całość. Zrównoważone korzystanie ze środowiska chroni dodatkowe usługi
ekosystemu (por. podrozdział 1.2), zapewniając przewagę całkowitych korzyści nad
kosztami systemów eko-etykietowania, takich jak FSC czy MSC (Pearce i Pearce, 2001,
s. 11). Analogiczne korzyści zewnętrzne odnoszone są przez społeczeństwo
w związku z poprawą warunków pracy w zakładach dostawców i jakości ich współpracy
z lokalnymi społecznościami, w których działają. W tym kontekście ważne jest np. łagodzenie napięć społecznych, związanych z dysproporcjami w dochodach pracowników
wytwarzających dany produkt i konsumentów korzystających z niego, zwłaszcza jeśli
mamy do czynienia z łańcuchem dostaw obejmującym kraje rozwinięte i rozwijające się.
W każdym z powyższych przypadków producenci i dystrybutorzy wybierają
dostawców, kierując się kryteriami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Robią to
w imieniu i w zamian za konsumentów, zdając sobie sprawę ze swojej roli pośrednika
i z uwagi na swoje zapotrzebowanie na dostarczane przez dostawców produkty i usługi.
Ostatecznym warunkiem powodzenia zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw
jest więc wsparcie lub nawet zgłaszanie żądania takich działań przez konsumentów
(rozdział 14). Zaangażowanie konsumentów wynikać może z poziomu ich świadomości,
a na ten wpływa działalność edukacyjna, prowadzona przez organizacje pozarządowe
i rządowe. Potrzebna jest więc informacja nt. problemów, tak jak informacja zadecydowała o ograniczaniu przez zagraniczne sieci handlowe zakupów bałtyckich dorszy.

Narzędzie 7.N3.
Eko-etykietowanie
Eko-etykietowanie jest jedną z najważniejszych strategii marketingowych dotyczących różnicowania produktów ze względu
na stopień ich przyjazności dla środowiska
(por. Preisner i Turek, 2005). Najbardziej
popularne są etykiety potwierdzające spełnianie przez produkt określonych wymagań. Umieszczenie etykiety na produkcie
lub w dotyczącej go dokumentacji może
również potwierdzać wybraną właściwość, np. zawartość surowców z recyklingu lub zużycie energii w czasie jego
funkcjonowania.
Wyróżnić można trzy typy eko-etykietowania, z których każdy powinien spełniać
odpowiednie
zalecenia
wymienione
w normach serii ISO 14020:
– eko-etykiety typu I wydają niezależne
instytucje (tzw. trzecia strona);
– eko-etykiety typu II to deklaracje
własne producentów;
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– eko-etykiety typu III składają się
z bardziej złożonych deklaracji środowiskowych (environmental product
declarations), opartych na LCA.
Etykiety dostarczają nabywcom informacji ułatwiających podjęcie decyzji o zakupie. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku deklaracji środowiskowych, prezentujących
szczegółowe
informacje
na temat wpływu produktu na środowisko. Informacje udostępniane na eko-etykietach są łatwo (typ I i II) lub relatywnie
łatwo (typ III) dostępne i są szczególnie
użyteczne, gdy potwierdzają je zewnętrzni
eksperci. Z tego punktu widzenia eko-etykiety typu II są najbardziej kontrowersyjne. Zdarza się, iż producenci, korzystając z mody na „produkty ekologiczne”,
umieszczają na opakowaniach znaki imitujące oficjalnie uznawane eko-etykiety
(por. narzędzie 14.N1).

Istnieje bardzo duża różnorodność systemów
etykietowania
związanych
ze zrównoważonym rozwojem, dotyczących: warunków zatrudnienia (np.
Rugmark, Fair Wear, Investor in People),
warunków
produkcji
(FSC,
MSC,
Rainforest Alliance), recyklingu, produktów pochodzenia naturalnego, hodowanych bez nawozów sztucznych (np.
unijny znak „Rolnictwo ekologiczne”),
kompleksowego wpływu na środowisko
(np. unijny system eko-etykietowania)
i jakości. Istnieją również programy odnoszące się jednocześnie do kilku z wymienionych aspektów (np. Fair Trade, studium przypadku 14.P2). Wybrane etykiety przedstawione są na rysunku 7.2.
Różnorodność wiąże się z nadmiarem

informacji i trudnością z wyłowieniem
najistotniejszych faktów. Zdarza się,
że przedsiębiorstwa, które nie chcą spełniać wymogów uznanego systemu tworzą
własny, mniej restrykcyjny, dodatkowo
utrudniając wybór nabywcom. Wiarygodne są w związku z tym przede wszystkim działające najdłużej, uznane systemy.
Jednak i one, w obliczu konkurencji
ze strony mniej restrykcyjnych odpowiedników, nie mogą znacząco zaostrzać
swych wymagań (por. van Tulder i van
der Zwart, 2006, s. 243–244). Tymczasem
kryteria powinny podlegać ciągłej weryfikacji i aktualizacji, w miarę rozwoju
wiedzy z danego zakresu.
Podejmowane są działania na rzecz
integracji poszczególnych systemów,
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Rysunek 7.2. Przykłady eko-etykiet: polski Eko-znak, system eko-etykietowania UE, niemiecki
Umweltzeichen, MSC, FSC, system znakowania rolnictwa ekologicznego UE, sprawiedliwy handel
(por. studium przypadku 14.P2)

w szczególności w UE, w której równolegle działa kilka programów eko-etykietowania, w tym jeden nadzorowany przez
Komisję Euro-pejską. Pierwszym systemem eko-etykietowania był niemiecki

Umweltzeichen, stworzony w 1977 r.,
a wspólny system UE (typu I) został
wprowadzony w 1992 r. (poprawiony
w latach 2000 i 2009). Na koniec 2009 r.
na rynku dostępnych było prawie 25 000
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produktów eko-etykietowanychw ramach
systemu UE (w tym zaledwie 18 z Polski).
Eko-etykiety przyznawane są po przeprowadzeniu uproszczonej LCA produktu,
na podstawie tak zwanych rozważań dotyczących cyklu życia (life cycle considerations). Po przyznaniu produktowi unijnej
eko-etykiety jest on promowany przez
odpowiednie instytucje w UE i w poszczególnych krajach, jak również przez organizacje konsumenckie i ochrony środowiska,
aktywnie uczestniczące w programie.
Komisja Europejska promuje unijny program
eko-etykietowania, wraz z zielonymi zamówieniami publicznymi (narzędzie 7.N2).
Wskazuje też na ułatwienie, jakie zapewnia
wybór etykietowanego produktu w porównaniu z sytuacją, w której nabywca musi we
własnym zakresie określić kryteria i zweryfikować ich wypełnianie przez oferentów.
W Polsce nadawaniem etykiety zajmuje się
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC),
które od 1998 r. administruje również krajowym Eko-znakiem (przyznanym dotychczas
ok. 100 produktom).
Systemy eko-etykietowania (w tym
unijny) bywają krytykowane za to, że opierają się na porównaniach jedynie

w ramach wąsko rozumianych kategorii
produktów, zamiast w ramach szerzej
rozumianych systemów wyrobów, dostarczających tej samej usługi. Drugie
z wymienionych podejść pozwalałoby
na wybór rozwiązania bardziej przyjaznego dla środowiska. Np. różne opcje
transportu powinny być uwzględniane
w tej samej kategorii (w odniesieniu
do jednostki funkcjonalnej, takiej jak dziesięciokilometrowy dojazd do pracy, pięć
dni w tygodniu), zamiast oddzielnego
traktowania samochodów osobowych
i autobusów (Kronenberg, 2007a, s. 159;
por. podrozdział 8.4).
Podsumowując, choć systemy certyfikacji tworzone były z myślą o ułatwieniu
decyzji nabywców, w rzeczywistości
często te decyzje utrudniają. Poza najbardziej uznanymi systemami, nabywca
chcący dokonać odpowiedzialnych zakupów staje przed koniecznością weryfikacji
kryteriów poszczególnych systemów etykietowania i skuteczności ich egzekwowania. Bardziej korzystne, zwłaszcza w przypadku dużych nabywców, może więc być
ustalanie i stosowanie własnych kryteriów
zakupów.

7.4. Podsumowanie
W rozdziale 1 zwróciliśmy uwagę, że rozwój zrównoważony jest często stosowanym
kryterium, warunkującym otrzymanie pomocy ze środków publicznych i międzynarodowych. W bieżącym rozdziale przyjrzeliśmy się, jak podobne podejście rozprzestrzenia
się w świecie biznesu. Ochrona środowiska, oferowanie godnych warunków pracy
i poszanowanie dla lokalnych społeczności mogą decydować o nawiązaniu i utrzymaniu
współpracy między firmami. Wymóg wywierania wpływu na dostawców zapisany jest
w głównych standardach dotyczących systemu zarządzania środowiskowego, a w bardziej
zaawansowanej postaci wiąże się ze zrównoważonym zarządzaniem łańcuchem dostaw.
Wymieniliśmy zarówno relatywnie proste rozwiązania, możliwe do wdrożenia
w każdego rodzaju organizacji (np. kodeksy postępowania i standardy dla dostawców),
jak również bardziej złożone narzędzia, które wykorzystywane są głównie przez duże
przedsiębiorstwa (audyty dostawców, rozszerzona odpowiedzialność producenta).
Każde z tych rozwiązań można dostosować do skali działania danego podmiotu, można
również tworzyć inne narzędzia, skoncentrowane na zagadnieniach szczególnie istotnych z punktu widzenia danej branży czy przedsiębiorstwa.
Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw musi być zintegrowane ze wszystkimi działaniami firmy i całego łańcucha dostaw. Musi dotyczyć najważniejszych

192

aspektów wpływu całego łańcucha na środowisko i społeczeństwo. Działania te powinny
być jak najbardziej szczegółowe, oparte na mierzalnych celach, najlepiej połączone
z ogólnym systemem zarządzania firmą lub jej systemem zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wprowadzenie szczegółowych wymagań jest łatwiejsze w odniesieniu do wpływu na środowisko i nieco trudniejsze w odniesieniu do wpływu na
społeczeństwo.
Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw znajduje zastosowanie zarówno
w globalnych korporacjach, jak i przedsiębiorstwach działających jedynie w skali lokalnej
lub regionalnej (np. piekarni lub wędzarni ryb). W każdym przypadku firmy podejmują
takie działania przede wszystkim po to, by wyróżnić swą ofertę na tle konkurencji, podkreślając jej dodatkowe cechy (wartość dodaną) potencjalnie istotne dla ostatecznych konsumentów. Ważna jest kontrola dostawców i wybór tych, którzy w największym stopniu
dbają o środowisko i społeczeństwo. Wymaga to także przyjęcia podejścia zintegrowanego i interdyscyplinarnego (por. część I) oraz wspierania innowacyjności. Kolejnym
etapem takiego postępowania, któremu przyjrzymy się w następnym rozdziale, jest analiza
możliwości bardziej efektywnego korzystania z funkcji dostarczanych przez produkty.
Złożoność produktów i łańcuchów dostaw, skupiających poszczególne ogniwa
pośredniczące między wszystkimi uczestnikami cyklu życia produktu, wywołuje
potrzebę nie tylko wspólnych działań uczestników łańcucha dostaw, ale również
stosownej polityki. Przykładem mogą być zielone zamówienia publiczne i nowe polityki,
takie jak Zintegrowana Polityka Produktowa UE. Wymaga ona podejścia zintegrowanego i interdyscyplinarnego, opartego na zwiększonej współpracy i wymianie informacji
w ramach łańcucha dostaw (Kronenberg, 2007a).

Źródła praktyczne

7.

PN-EN ISO 14001:2005. Norma określa wymagania i wytyczne stosowania systemu
zarządzania środowiskowego, w tym w odniesieniu do współpracy z dostawcami.
Rozporządzenie nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału
organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) — rozszerzające wymagania ISO 14001 o dodatkowe zagadnienia, w tym związane ze współpracą z dostawcami.
Rozporządzenie nr 66/2010 z 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE — określa zasady ustanawiania i stosowania dobrowolnego programu
eko-etykietowania UE.
Poradnik Zielone zamówienia publiczne, wydany przez Urząd Zamówień Publicznych
w 2009 r. (UZP, 2009).
Jednym z przydatnych narzędzi edukacyjnych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw
jest tzw. gra piwna, w której grający decydują o wielkości dostaw piwa (Senge, 1998,
s. 39–64). Choć gra nie dotyczy zagadnień związanych z wpływem na środowisko
i społeczeństwo, pokazuje złożony charakter zarządzania systemem dostaw.
Uwzględnienie w tych rozważaniach wpływu na środowisko i społeczeństwo sprawia,
że system ten staje się jeszcze bardziej złożony i trudny do zarządzania.
Strony internetowe wymienionych w tekście organizacji lub programów etykietowania,
na których zainteresowani znajdą więcej informacji nt. kryteriów lub sposobów
oceny dostawców:
– Acquisti e Sostenibilità <www.acquistiesostenibilita.org>;
– Action Sustainability <www.actionsustainability.com>;
– BuySmart Network <www.buysmartbc.com>;
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–
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Etykieta społeczna rządu Belgii <www.social-label.be>;
Forest Stewardship Council <www.fsc.org>;
Marine Stewardship Council <www.msc.org>;
Responsible Purchasing Network <www.responsiblepurchasing.org>;
System eko-etykietowania UE <www.ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

Pytania
1. Podaj inne, niż wymienione w tekście przykłady sytuacji, w których zmianę zachowań dostawców wywołała: (1) presja ze strony konsumentów; (2) presja ze strony
instytucji publicznych; (3) presja ze strony partnerów biznesowych (odbiorców).
Dlaczego tak się stało?
2. Jak wspomnieliśmy w rozdziale, silna i skuteczna kontrola społeczna przyczynia
się do ograniczenia rynku na produkty uciążliwe dla środowiska i społeczeństwa
i wzrostu konkurencyjności firm działających zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. Jaki jest poziom kontroli społecznej działalności firm w Polsce?
Z czego on wynika?
3. Organizatorzy wielkich międzynarodowych wydarzeń sportowych coraz częściej
kładą nacisk na przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Przykładem są
wspomniane w tekście igrzyska w Vancouver w 2010, ale też w Londynie w 2012
r. Po raz pierwszy do zrównoważonego rozwoju odwołali się organizatorzy igrzysk
w Lillehammer w 1994 r. Dlaczego podobnego nacisku nie kładą na zrównoważony
rozwój organizatorzy mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.? Jakie działania
można podjąć, aby tego typu wydarzenie było jak najbardziej zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju?
4. Jakie bariery utrudniają współpracę firm w dokonywaniu wspólnych zakupów? Jak
można je pokonać?
5. Wymieniony w punkcie 7.2.2 przykład firmy Procter & Gamble pokazuje, że firmy
mogą odnosić korzyści z odpowiedzialnych działań w krajach rozwijających się.
Nawiązuje to do koncepcji Fortune at the Bottom/Base of the Pyramid (por. Prahalad, 2005) — w krajach rozwijających się żyje więcej ludzi niż w krajach rozwiniętych, a wiele z ich podstawowych potrzeb nie zostało jeszcze zaspokojonych. Jakie
konsekwencje ma to dla zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania
łańcuchem dostaw w szczególności?
6. Na jakie bariery napotyka stosowanie zielonych zamówień publicznych w Polsce?
Jak można je pokonać?
7. Dlaczego nie każdy system eko-etykietowania jest wiarygodny? Czym się kierować,
przy wyborze programów, którym możemy zaufać?
8. Audyt prowadzony u dostawcy może nie wykazać żadnych nieprawidłowości, jeśli
dostawca dobrze się do niego przygotuje i korzystnie dla siebie zaaranżuje przebieg
wizyty audytorów. W jaki sposób zapewnić większą skuteczność audytów, tak aby
ich wyniki odzwierciedlały faktyczną sytuację kontrolowanych firm?

194

Studium przypadku 7.P1.
IKEA: „niskie ceny, ale nie za wszelką cenę”
Przykład firmy IKEA ilustruje schemat, jaki powtórzyło wiele globalnych korporacji. Pod
wpływem oskarżeń o nadużycia wobec pracowników i degradację środowiska oraz
wynikającej z tych oskarżeń presji ze strony społeczeństwa, firma uporządkowała współpracę z dostawcami. IKEA wypracowała modelowe rozwiązania w zakresie zarządzania
łańcuchem dostaw, które obowiązują również w Polsce, przyjęte jako element ujednoliconego działania korporacji. Dodatkowo na uwagę zasługuje współpraca firmy z interesariuszami spoza wąsko rozumianego łańcucha dostaw, mająca na celu rozwiązywanie
problemów z nim związanych.
Pierwsze problemy ze spełnianiem przez dostawców IKEA wymagań konsumentów
i władz w krajach Europy Zachodniej pojawiły się już na początku lat 1980. W 1992 r. koszty
przestoju produkcji i wykrycia dostawcy, odpowiedzialnego za stosowanie lakieru przekraczającego dozwoloną w Niemczech zawartość niebezpiecznych substancji, wyniosły ok. 6–7 mln
dol. (SPN, 2007, s. 21). Pojawiające się w kolejnych latach doniesienia nt. wykrycia u dostawców
IKEA pracy dzieci, niebezpiecznych i złych warunków zatrudnienia w krajach rozwijających
się i w Europie Wschodniej oraz nielegalnego pozyskiwania drewna z lasów tropikalnych
ciążyły na wizerunku firmy (van Tulder i van der Zwart, 2006; Esty i Winston, 2009).
Choć IKEA podkreślała swoją odpowiedzialność i deklarowała działania podejmowane
w tym zakresie wspólnie z dostawcami, co najmniej od lat 1970. (Edvardsson i Enquist,
2008), działania te nasiliły się w odpowiedzi na presję społeczną w latach 1990. W 1999 r.
poczyniono wyraźne zobowiązania w zakresie zrównoważonego zarządzania łańcuchem
dostaw, a w 2000 r. ustanowiono, jako podstawę działań w tym obszarze, system kodeksów
dotyczących zakupów i dystrybucji produktów IKEA (IKEA Way on Purchasing and
Distributing Home Furnishing Products, IWAY).3 Sformułowane wymogi stosowane są
wobec przedsiębiorstw z grupy IKEA oraz wszystkich dostawców. Złożoność problemu
może ilustrować fakt, że w 2008 r. IKEA współpracowała z 1380 dostawcami produktów
wyposażenia domu (z 54 krajów), 263 dostawcami usług transportowych i logistycznych, 76
dostawcami żywności i 50 dostawcami materiałów reklamowych. 17% dostaw IKEA pochodziło z Polski (2 miejsce; na pierwszym miejscu znajdowały się Chiny — 21% dostaw, a na
trzecim Włochy — 8%).

7.

System kodeksów IWAY
System kodeksów IWAY obejmuje oddzielne dokumenty, określające wymagania wobec
dostawców produktów wyposażenia domu, usług transportowych i logistycznych, żywności
oraz materiałów reklamowych. Szczegółowe ramy współpracy regulują dwa standardy
IWAY, dotyczące zakupów i dystrybucji. Dodatkowe dokumenty przedstawiają politykę
IKEA wobec pracy dzieci, zasady identyfikowalności pochodzenia produktów drzewnych,
zalecenia dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i procedurę audytu.
Kodeksy IWAY odwołują się do konwencji i deklaracji ONZ i Międzynarodowej Organizacji
Pracy. Określają, jak w praktyce powinny wyglądać: przestrzeganie i kontrola wymagań oraz,
jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w przypadku ich niespełnienia. Dostawcy zobowiązują się do przekazywania wymagań dalej wstecz łańcucha dostaw (do poddostawców).
Trzonem kodeksu są podstawowe wymagania przedstawione w tabeli 7.1. Ich przestrzeganie
mają zapewnić oferowane przez firmę szkolenia, a nawet pomoc finansowa, audyty oraz
3
Politykę wobec dostawców (wraz z kodeksami IWAY) przedstawia strona internetowa firmy oraz jej raporty nt. zrównoważonego
rozwoju, np. IKEA (2008).
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procedury usuwania nieprawidłowości. Odpowiada za to ok. 80 pracowników w biurach
zakupów IKEA na całym świecie oraz 18 leśników, którzy odwiedzają i oceniają dostawców.
Jeśli dostawcy nie są w stanie usunąć nieprawidłowości, współpraca zostaje rozwiązana.
W 2008 r. IKEA zrezygnowała z 20 dostawców z powodu nieprzestrzegania kodeksu IWAY,
a w przypadku kolejnych 28 nieprzestrzeganie kodeksu było jednym z powodów rezygnacji
z współpracy. Po wprowadzeniu w życie systemu IWAY, zwolnionych zostało zresztą również
kilku menedżerów zakupów, którzy nie postępowali zgodnie z kodeksem.
IKEA dąży do tego, by wszyscy dostawcy w pełni stosowali się do postanowień kodeksu.
Realizacja tego celu następuje jednak wolniej niż przewidywano. W 2008 r. w Chinach
w pełni spełniało wymogi IWAY zaledwie 7% dostawców produktów wyposażenia domu.
Dla porównania, w Europie było to 81%. Poniższe przykłady wybranych obszarów oddziaływania IWAY (praca dzieci, zakupy drewna, żywności i usług logistycznych, procedury
audytu oraz współpraca z klientami i innymi interesariuszami) ilustrują złożoność zarządzania łańcuchem dostaw w IKEA.
Polityka wobec zatrudniania dzieci obejmuje m.in. informowanie dostawców, dlaczego
dzieci nie powinny pracować. Prowadzone są kontrole, często niezapowiedziane, sprawdzające, czy dostawcy wywiązują się ze swoich deklaracji. Jeśli wykryte zostaną przypadki
pracy dzieci, dostawcy w ramach rekompensaty zobowiązani są do zapewnienia dziecku
możliwości kształcenia, co również jest kontrolowane przez audytorów IKEA. Oprócz
obowiązku wprowadzenia działań zapobiegających pracy dzieci w przyszłości, dostawca
przez pół roku nie dostaje nowych zamówień. IKEA przyznaje, że nie jest w stanie zagwarantować, że w jej łańcuchu dostaw nie mają miejsca przypadki pracy dzieci, ponieważ
wynika to w dużej mierze z niedoskonałości instytucjonalnych w krajach, z których pochodzą
dostawcy (por. podrozdział 1.5). Dokłada jednak starań, aby to zjawisko wyeliminować.
Tabela 7.1. Podstawowe wymagania kodeksu IWAY (na podst. IKEA, 2008; <www.ikea.com>)
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Spełnianie przepisów
prawa

– krajowego i międzynarodowego;
– w zakresie ochrony środowiska i warunków pracy.

Wymagania wejściowe
(warunkujące
rozpoczęcie współpracy)

– zakazane praktyki: zatrudnianie dzieci, praca przymusowa, istotna
degradacja środowiska, poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa;
– wymagane praktyki: dokumentowany czas pracy i ubezpieczenia
od wypadków dla pracowników.

Warunki pracy

– przestrzeganie podstawowych praw człowieka, godne i uczciwe
traktowanie pracowników;
– wymagane praktyki: zapewnienie zdrowego i bezpiecznego
miejsca pracy; bezpiecznych budynków, uzasadnionej prywatności, ciszy i warunków higieny osobistej (jeśli pracodawca zapewnia zakwaterowanie); co najmniej minimalnego wynagrodzenia
ustalonego w danym kraju i rekompensaty za nadgodziny;
– zakazane praktyki: dyskryminacja; nielegalne nadgodziny;
przeciwdziałanie związkom zawodowym i innym formom samoorganizacji pracowników; psychiczne i fizyczne kary, molestowanie.

Ochrona środowiska

– ciągłe obniżanie wpływu na środowisko;
– działania na rzecz: ograniczania zużycia energii, odpadów i emisji
zanieczyszczeń;
– zapewnienie właściwych sposobów zagospodarowania odpadów
niebezpiecznych, recyklingu i ponownego wykorzystania
surowców i zużytych produktów.

Zobowiązanie IKEA

– do solidności wobec dostawców i pomagania im w zakresie
wywiązywania się z wymagań;
– przy poszanowaniu dla różnych kultur i środowiska.

W
–
–
–

ramach polityki dotyczącej zakupów drewna, IKEA zobowiązała się do:
niekupowania drewna z terenów cennych przyrodniczo;
niekupowania drewna z nielegalnych wyrębów;
kupowania drewna tylko z lasów zarządzanych w certyfikowany, zrównoważony
sposób.
Zarządzanie relacjami z dostawcami przebiega według tzw. modelu schodów (rysunek
7.3). Poziomy 1 i 2 odpowiadają podstawowym warunkom dotyczącym identyfikowalności drewna, zgodności z prawem, niepozyskiwania drewna z obszarów chronionych
i innych cennych przyrodniczo, a także niepozyskiwania drewna z plantacji założonych
po roku 1994 w miejscu wykarczowanych lasów. Poziom 3 dodaje procedury współpracy
z dalszymi ogniwami łańcucha dostaw, a poziom 4 zakłada zewnętrzną weryfikację,
obecnie jedynie wg standardu FSC. Zgodnie z planami, do końca 2009 r. 30% drewna
miało pochodzić od dostawców znajdujących się na poziomie 4, a 100% od dostawców
przynajmniej z poziomu 2. Długoterminowym celem jest pozyskiwanie drewna wyłącznie
od dostawców odpowiadających poziomowi 4. Za kontakty z dostawcami odpowiada
wspomniany zespół leśników, których dodatkowym zadaniem jest edukowanie dostawców
w zakresie znaczenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Bliższe kontakty z dostawcami
przyniosły również korzyści w postaci eliminacji pośredników.

7.

Rysunek 7.3. „Model schodów” stosowany przez IKEA w przypadku zakupów drewna (na podst.
IKEA, 2008; <www.ikea.com>)

Wobec dostawców żywności, obok kodeksu IWAY, IKEA stosuje dodatkowe wymagania dotyczące jakości i wpływu na środowisko. Przykładem może być zakaz pozyskiwania ryb z zagrożonych populacji, w tym dorszy z Morza Bałtyckiego. W 2008 r. po raz
pierwszy przeprowadzono kontrolę przestrzegania IWAY przez dostawców żywności.
Choć tylko 13% z nich w pełni przestrzegało kodeksu, oczekiwano, że w 2009 r. będzie
to już 100%. Dostawcy materiałów reklamowych, obok IWAY, muszą spełniać szczegółowe wymagania dotyczące np. określonych właściwości papieru.
W odniesieniu do dostawców usług logistycznych i transportowych, IKEA wymaga
stosowania nowoczesnych pojazdów oraz ustanawiania i przestrzegania trzyletnich
celów ograniczania emisji zanieczyszczeń. IKEA wspiera wymianę najlepszych praktyk
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między dostawcami usług. Jednak udział kolei w transporcie towarów IKEA spada
i w 2008 r. wykorzystano ją do transportu zaledwie 4% towarów (wg objętości), podczas
gdy 69% przetransportowano ciężarówkami.
Kodeks IWAY określa, jak wygląda audyt (otwarcie, wizyta w fabryce, przegląd
dokumentacji, wywiady z pracownikami, zamknięcie, raport) i kto go przeprowadza.
Audyty mają na celu wspieranie stosowania IWAY. Każdy dostawca podlega audytowi
co najmniej raz na 2 lata, a w Chinach minimum raz w roku. W razie konieczności audytorzy pomagają w opracowaniu działań naprawczych i sprawdzają postępy w ich realizacji. W wybranych krajach, w tym w Chinach, IKEA oferuje również szczególne
wsparcie dla postępowania zgodnego z IWAY. Choć we wszystkich przypadkach stosowane są identyczne kryteria audytu, w zależności od potrzeb audyty mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. Na 693 audyty przeprowadzone w Azji w 2008 r., aż 359
było niezapowiedzianych (52%). W Europie niezapowiedzianych było zaledwie 21 z 480
audytów (4%). Do oceny pracy audytorów i funkcjonowania całego systemu, angażowani są audytorzy zewnętrzni.
Współpraca z innymi interesariuszami
W ramach zrównoważonego łańcucha dostaw, IKEA wywiera również wpływ
na klientów. Jedną z form takiej współpracy jest oferowanie produktów do samodzielnego montażu. Rozwiązanie to, z powodzeniem stosowane przez firmę już od lat 1950.,
pozwala na pakowanie produktów w płaskie paczki, a w konsekwencji efektywne
wykorzystanie środków transportu i mniejsze emisje zanieczyszczeń. Inne przykłady
współpracy z klientami obejmują:
– zachęcanie klientów do oddawania zużytych produktów, takich jak żarówki energooszczędne, aby zapewnić ich właściwe zagospodarowanie;
– eliminowanie darmowych jednorazowych toreb od 2006 r., a w Polsce od 14
września 2007 r., i promowanie toreb wielokrotnego użytku;
– zachęcanie klientów do pożytecznych działań, np. zbiórka pieniędzy na projekty
realizowane przez IKEA wspólnie z UNICEF i Save the Children.
Ostatni z powyższych przykładów nawiązuje do współpracy IKEA z innymi interesariuszami mającej na celu wsparcie dla zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw
(IKEA, 2008, s. 9). Działania prowadzone wspólnie z UNICEF i Save the Children
na rzecz poprawy sytuacji dzieci w krajach rozwijających się mają sprawić, by zdrowe,
lepiej wykształcone dzieci tworzyły lepsze społeczeństwo, które samo sprzeciwi się
pracy dzieci. Współpraca z WWF mająca na celu powstrzymanie nielegalnej wycinki
drzew na Syberii i ich transportu do Chin (lobbing na rzecz zaostrzenia prawa w Rosji,
współpraca z władzami celnymi, edukacja leśników i kontrolerów) chroni lasy, ale zapobiega również „psuciu rynku” przez drewno nielegalnego pochodzenia (kosztom
zewnętrznym związanym z obniżeniem konkurencyjności i sprzedaży drewna legalnego
pochodzenia).
Wnioski
Opisane działania dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw są wynikiem wielu
wydarzeń mających miejsce na świecie na przestrzeni ostatnich lat, wynikają też z wielu
lat doświadczeń firmy IKEA. W Polsce zostały przyjęte jako element działań międzynarodowej korporacji, w której obowiązują ujednolicone zasady. Odnosząc tę sytuację
do polskiej rzeczywistości, warto zwrócić uwagę, że firmy takie jak IKEA mogłyby
odegrać bardzo korzystną rolę w zatrzymaniu procederu wycinania Puszczy Białowieskiej
i mieć wpływ na zachowanie tego wyjątkowego dziedzictwa przyrody (por. studium
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przypadku 1.P1). Wymagałoby to od nich jednoznacznego powstrzymania się
od zakupów drewna pochodzącego z tego obszaru. W połączeniu z akcją promującą
taką decyzję w mediach, przyczyniłoby się to do wzrostu poparcia dla idei rozszerzenia
parku narodowego. Prawdopodobnie, gdyby taką decyzję podjęli najwięksi odbiorcy
(np. IKEA), inne firmy poszłyby w ich ślady, co dostarczyłoby ostatecznego argumentu
za rozszerzeniem parku — brak popytu na drewno pochodzące z terenu Puszczy
Białowieskiej.
Współpraca IKEA z dostawcami wyznacza standardy dla przedsiębiorstw na całym
świecie, warto więc, aby również polskie przedsiębiorstwa wzorowały się na podobnych działaniach. Przyjęta polityka oferowania klientom „niskich cen, ale nie za wszelką
cenę” przynosi jednocześnie korzyści w postaci lepszych relacji z dostawcami oraz
poprawy warunków życia w krajach, z których pochodzą produkty IKEA. Praca audytorów nie polega więc jedynie na kontrolowaniu, ale w jeszcze większym stopniu
na budowaniu relacji z dostawcami i edukacji. Przykład pokazuje jednak również,
że zarządzanie łańcuchem dostaw to praca w toku, wymagająca wsparcia ze strony
najwyższego kierownictwa i ciągłego doskonalenia, szczególnie trudna biorąc pod
uwagę globalny charakter działania firmy i różnorodność środowisk, z których wywodzą
się dostawcy. Wprowadzenie analogicznych działań w skali regionalnej lub krajowej
powinno być łatwiejsze.
Pytania
1. IKEA stosuje podobne zasady działania na wszystkich rynkach, na których jest
obecna. Z czego to wynika?
2. W jakich obszarach i na jaką skalę działania podobne do podejmowanych w IKEA
mogłyby stać się udziałem polskich małych i średnich przedsiębiorstw?
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Rozdział 8.
Zastępowanie produktów usługami
8.1. Wprowadzenie
Przed przeczytaniem tego rozdziału prosimy przyjrzeć się swojej kolekcji filmów na
płytach DVD. Każdy z nas zgromadził ich trochę... U niektórych zajmują cały regał,
u innych niepełną półkę. Teraz, przyglądając się poszczególnym płytom, prosimy zastanowić się, ile razy były odtwarzane.
Okazuje się, że w krajach rozwiniętych każda płyta odtwarzana jest statystycznie
tylko około jednego razu. Przyjmując, że niektórzy użytkownicy kilkakrotnie wracają do
tych samych filmów, wiele płyt nigdy nie zostało wykorzystanych. Powodów, dla
których płyt nie wykorzystano, może być wiele: płyta została kupiona pod wpływem
impulsu, otrzymana w prezencie, brak czasu. W każdym przypadku mamy jednak do
czynienia z tym samym efektem — marnotrawieniem funkcji środowiska (w tym
zasobów) niezbędnych do wytworzenia płyty.
Podstawową funkcją filmu na płycie DVD jest dostarczanie rozrywki, wiedzy lub
wrażeń estetycznych w czasie jego odtwarzania. Funkcję tę zaspokoić można również
wypożyczając ten sam film w wypożyczalni filmów DVD lub pożyczając go od znajomych, czy wreszcie oglądając go w telewizji lub kinie (jeśli jest dostępny). Wypożyczenie
jest bezpośrednią alternatywą dla posiadania filmu na własność. Stanowi przykład
bardziej efektywnego wykorzystania produktu, a tym samym zasobów niezbędnych do
jego wytworzenia, ponieważ dostarcza on swej funkcji wielokrotnie. Wypożyczając —
zwiększamy intensywność wykorzystania produktu — do czego możemy się przyczynić
zarówno jako konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
Przykład filmu na płycie DVD doskonale pokazuje mechanizm zwiększania efektywności wykorzystania zasobów (i innych funkcji środowiska niezbędnych do wytworzenia produktu) za pomocą zastąpienia produktu usługą. Odnosi się do produktu,
który każdy z nas doskonale zna, w związku z czym możemy sobie ten mechanizm
łatwo wyobrazić. Możemy jednak wyobrazić sobie również sytuację, w której wypożyczalnia znajduje się daleko od miejsca, w którym zamierzamy obejrzeć film i, aby do
niej dotrzeć, musimy np. skorzystać z samochodu. Rozpatrując wpływ produktu na
środowisko na przestrzeni całego cyklu życia (narzędzie 5.N1), włączając podróże
związane z wypożyczaniem, może się okazać, że w przypadku tak niewielkiego
i prostego produktu jak płyta DVD, korzyści związane z wielokrotnym wykorzystaniem zostaną zneutralizowane przez emisje związane z transportem. Z drugiej strony
— również w celu nabycia płyty konsument musi pokonać odległość, jaka dzieli go
od miejsca zakupu.
Możemy jeszcze wyraźniej dostrzec korzyści związane z wypożyczaniem w przypadku
zwiększania efektywności wykorzystania również innych produktów — np. narzędzi
budowlanych. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w kilku krajach rozwiniętych, statystyczny czas wykorzystania wiertarki przez użytkownika, który nie korzysta z niej z przyczyn
zawodowych, wynosi od 5 do 20 minut. Całą resztę „fazy użytkowania” urządzenie spędza
bezczynnie w szafie, garażu lub innym miejscu. O ile moglibyśmy zastanawiać się, czy
koszty zewnętrzne transportu nie przewyższą korzyści związanych ze wzrostem efektywności wykorzystania wypożyczanej płyty, o tyle w przypadku urządzenia tak złożonego jak
wiertarka podobne wątpliwości znacznie łatwiej jest rozwiać. Wypożyczalnie sprzętu
budowlanego stanowią więc kolejny przykład zastępowania produktów usługami
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— umożliwiania konsumentom korzystania z funkcji, jakiej dostarczają produkty tylko
wtedy, gdy ta funkcja jest im potrzebna; bez posiadania ich na własność.
Sprzedaż produktów to przestarzały biznes — takie opinie pojawiają się zarówno
w literaturze z zakresu zarządzania, jak i z zakresu eko-efektywności i projektowania
rozwiązań relatywnie mniej uciążliwych dla środowiska (por. Tukker i Tischner, 2006).
Firmy powinny koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb konsumentów, sprzedaży
satysfakcji lub doświadczeń — chodzi więc o sprzedaż zintegrowanych rozwiązań lub
systemów produktowo-usługowych. Jednocześnie podejście to może zapewnić przewagę
konkurencyjną producentom z krajów rozwiniętych, którzy nie mają szans na wygranie
tradycyjnej konkurencji cenowej z tanimi produktami z krajów takich jak Chiny.
Wypożyczanie nie jest oczywiście jedyną formą zastępowania produktów usługami, choć
dobrze ilustruje jego istotę. W wielu przypadkach do zaspokojenia potrzeby konsumenta
niezbędny jest nie sam produkt, ale usługa jakiej dostarcza. Usługę zaspokajającą daną potrzebę
można dostarczyć udostępniając produkt konsumentowi, albo świadcząc ją we własnym
zakresie (np. wiercenie jako element usługi remontowej). Rozwój rożnych rozwiązań tego
typu doprowadził do powstania zbiorczo określającego je pojęcia systemu produktowo-usługowego (product–service system, PSS). Zanim bliżej przyjrzymy się systemom produktowo-usługowym i ich przykładom, zastanówmy się nad koncepcją gospodarki opartej na funkcjonalności, w którą wpisują się omawiane w tym rozdziale zagadnienia.

8.2. Gospodarka oparta na funkcjonalności
„Prawie cała teoria ekonomii w rzeczywistości dotyczy usług. Przedmioty materialne
stanowią jedynie medium przenoszące niektóre z tych usług, a o tym, że znajdują się
w obrocie na rynku decydują właśnie związane z tymi usługami preferencje konsumentów
(usług tych przedmioty materialne dostarczają w fazie użytkowania lub wspomagając
procesy produkcyjne). Jednak (jako społeczeństwo, red.) uparcie trwamy przy odnoszeniu
się do »ostatecznej konsumpcji« dóbr, jakby przedmioty materialne, takie jak paliwa, materiały i ukończone produkty w jakiś sposób znikały w próżni. (...) Z pewnością jednak
odpady z procesów produkcji i konsumpcji pozostają i zwykle świadczą antyusługi (...)
raczej niż usługi. (...) Na wejściu do systemu znajdują się paliwa, żywność i zasoby naturalne, które są częściowo przetwarzane na dobra finalne a częściowo stają się odpadami.
Poza przyczynianiem się do wzrostu inwentarza, dobra finalne ostatecznie wchodzą
w skład strumienia odpadów. Tym samym dobra, które »konsumujemy« w rzeczywistości
dostarczają jedynie pewnych usług. Substancja, z której się składają wciąż istnieje i musi
być ponownie wykorzystana lub usunięta do otaczającego nas środowiska.”
Tak o gospodarce w 1969 r. napisali Robert Ayres i Allen Kneese, prekursorzy zrównoważonego rozwoju. Ayres i Kneese (1969, s. 284) zacytowali również Franka Knight’a,
który w 1921 r. stwierdził, iż „podstawową wielkością ekonomiczną (w kategoriach
wartości lub użyteczności) jest usługa, a nie produkt”. Koncepcja dóbr, dostarczających
raczej usług niż zaspokajających potrzeby w swej fizycznej postaci, stała się jedną
z najważniejszych w ekologii przemysłowej (por. podrozdział 5.3). Jak Ayres i Kneese
powtórzyli w 1989 r. (s. 90) — „jedyną rzeczą, jaką konsumujemy, jest użyteczność”.
Z ekonomicznego punktu widzenia, zastępowanie produktów przez usługi prowadzi
do rosnącej intensywności wykorzystania tych produktów, a w konsekwencji do ograniczenia zużycia materii i energii przeciętnie na każde ich użycie. Ponieważ termin „opieranie gospodarki na usługach” może również odzwierciedlać rosnący udział usług
w PKB, dla uniknięcia niejednoznaczności lepiej w tym kontekście używać terminu
„gospodarka oparta na funkcjonalności”. Przedmiotem obrotu jest w niej użyteczność
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lub funkcja, której dostarcza produkt lub usługa, a nie sam produkt w jego materialnej
postaci.1
Fakt, iż konsumpcji podlega usługa jakiej dostarcza produkt, a nie jego fizyczna postać,
jest również mocno podkreślany w ramach oceny cyklu życia (LCA; por. narzędzie 5.N1)
i innych miar (np. MIPS; por. podrozdział 5.2), opartych na koncepcji jednostki funkcjonalnej — ilościowej miary usługi lub użyteczności dostarczanej przez produkt. Przykładem
jednostki funkcjonalnej jest wytwarzanie pewnej ilości światła o określonych właściwościach w określonym okresie; suszenie określonej ilości rąk lub wydrukowanie określonej
ilości stron o określonej jakości wydruku. Funkcji tych dostarczyć mogą różnego rodzaju
produkty lub usługi, z którymi związany jest również różny poziom presji na środowisko.
W konsekwencji, w literaturze dotyczącej LCA, termin „produkt” zastępowany jest przez
„system wyrobu”. Podkreśla to, że funkcja (lub usługa) wymaga więcej niż tylko produktu,
który ostatecznie jej dostarcza i z którym konsument ma kontakt. W LCA wpływ produktu
na środowisko zestawiony jest z właściwą dla niego jednostką funkcjonalną, co ułatwia
porównania między różnymi systemami wyrobów, dostarczającymi tej samej funkcji.
Myślenie funkcjonalne przyjęte zostało również w ramach eko-projektowania (narzędzie
5.N2), które polega na tworzeniu produktu dostarczającego tej samej funkcji przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
Zastępowanie produktów przez usługi stanowi daleko idącą innowację, pozwalającą na
znaczną poprawę efektywności wykorzystania środowiska przez społeczeństwo i gospodarkę. Posługując się hierarchią eko-innowacji, którą zaproponował Nuij (2001), możemy je
zaklasyfikować jako innowację funkcyjną (rysunek 8.1). Polega ona na nowatorskim dostarczeniu funkcji użytkownikowi. Udoskonalenie produktu lub jego przeprojektowanie (do
czego odwołaliśmy się w rozdziale 5) nie zmienia sposobu dostarczania konsumentowi
funkcji, a jedynie usprawnia istniejące rozwiązania. Z kolei innowacja systemowa wiąże się
z przeprojektowaniem całego systemu — zaspokojenia potrzeby konsumenta w całkiem nowy sposób, wymagający zmian przekraczających możliwości pojedynczego przedsiębiorstwa.

Rysunek 8.1. Rodzaje innowacji i związany z nimi umowny poziom eko-efektywności (Nuij, 2001, s. 50)
1
W pewnym sensie przypomina to outsourcing — koncepcję zarządzania, zgodnie z którą organizacje powinny specjalizować się
w swej podstawowej działalności, a funkcje, które nie są trzonem ich działalności, zlecać podwykonawcom (np. sprzątanie, ochronę,
obsługę księgową lub informatyczną). Wyspecjalizowani podwykonawcy mogą wówczas obsługiwać różne podmioty, świadcząc
wobec nich tę samą usługę. Ich praca jest więc wykorzystywana bardziej efektywnie, niż w pierwszej firmie.
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Dla ilustracji różnych poziomów innowacji posłużmy się przykładem dodatków,
które producenci dostarczają wraz z produktami, aby zwiększyć ich atrakcyjność.
W przypadku zabawek dla dzieci dodawanych do posiłków McDonald’s lub płatków
Kellogg, przykładem udoskonalenia produktu było zobowiązanie firm (dobrowolne
w przypadku McDonald’s i wymuszone w przypadku Kellogg) do niestosowania
w zabawkach szkodliwych substancji — np. baterii zawierających rtęć (Esty i Winston,
2009, s. 114–115). Innowacja funkcyjna mogłaby w tym przypadku polegać na zmianie
formy dodatku na niematerialną — np. bilet na koncert ulubionej przez dzieci
i młodzież gwiazdy lub coś jeszcze bardziej użytecznego, jak dostęp do internetowej
usługi edukacyjnej. Innowacja systemowa, wymagająca współpracy między różnymi
producentami, mogłaby dotyczyć wspólnej decyzji o zaprzestaniu dodawania do
produktów niepotrzebnych gadżetów. Jako najbardziej zaawansowany element strategii
konkurowania, Esty i Winston (2009, s. 197) wymieniają więc wyobrażenie sobie swojej
działalności na nowo — w nowym kontekście (reimagine).
Jak zauważyliśmy w rozdziale 5, innowacja produktowa często nie rozwiązuje
problemów związanych z wpływem produktu na środowisko. W szczególności może się
z nią wiązać efekt zwrotny. Innowacja funkcyjna przeciwdziała tym problemom
w większym stopniu. Najbardziej zaawansowana jest innowacja systemowa, która ma
jednak miejsce stosunkowo rzadko. Również większość poradników dla biznesu
koncentruje się na pierwszych dwóch rodzajach innowacji (w tym Laszlo, 2008; Esty
i Winston, 2009). Są jednak i takie, które koncentrują się na innowacjach funkcyjnych
i systemowych (Charter i Tischner, 2001; Halme i in., 2004; Tukker i Tischner, 2006).
Zainteresowani czytelnicy znajdą w tych książkach wiele przykładów systemów produktowo-usługowych, ilustrujących możliwości dokonania innowacji co najmniej funkcyjnych. Podobne pomysły wdrażane są przez firmy na całym świecie, zarówno przez
międzynarodowe korporacje, jak i wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa.

8.

8.3. Systemy produktowo-usługowe (PSS)
8.3.1. Koncepcja i przykłady systemów produktowo-usługowych
Tworzenie systemów produktowo-usługowych (PSS) wymaga podejścia systemowego
(rozdział 2), biorącego pod uwagę cały system, w ramach którego funkcjonuje dany
produkt. PSS stanowią alternatywę dla tradycyjnych wzorców konsumpcyjnych opartych
na własności, ponieważ nacisk kładzie się w ich ramach na nabywanie funkcji dostarczanych przez produkty, a nie ich materialnej postaci. PSS przynoszą nowe możliwości
dla producentów, ale napotykają również na pewne bariery rynkowe.
W przypadku PSS prawo własności do produktów zachowują podmioty, które
używają ich dostatecznie często, by uzasadniało to ich wyłączne posiadanie lub te, które
czerpią korzyści z udostępniania ich innym użytkownikom. Zwykli konsumenci używają
tych produktów tylko wówczas, gdy potrzebują ich usług. Zmienia to wzorce konsumpcyjne i ogranicza ilość nieużywanych produktów spoczywających na strychach lub
w piwnicach, a które ostatecznie utylizowane są przed upływem technologicznego
końca życia. W wyniku skoncentrowanej własności produktów, ich recykling i utylizacja
są również ułatwione, w związku z czym PSS przyczyniają się do ograniczenia zużycia
zasobów i degradacji środowiska. W tym przypadku ostateczna presja produktów na
środowisko zależy przede wszystkim od wpływu, jaki wywierają w fazie użytkowania,
w związku z czym szczególny nacisk powinien być położony na tę właśnie fazę w czasie
eko-projektowania. PSS faworyzują produkty, które projektowane są z myślą o trwałości
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i wielokrotnym użytkowaniu, a także z uwzględnieniem możliwości ich unowocześnienia. Muszą również być relatywnie bardziej wytrzymałe. Konsumenci nie posiadający produktu na własność, a tym samym nie będący bezpośrednio za niego odpowiedzialnymi, zwykle w mniejszym stopniu o niego dbają. Wykorzystują go często
mniej efektywnie, a w konsekwencji mogą zniszczyć szybciej, niż gdyby byli jego
właścicielami.
W przypadku niektórych PSS istotne są również związane z nimi korzyści społeczne.
Należy do nich zwłaszcza zapewnienie szerszego dostępu do oferowanych za ich
pośrednictwem produktów, a także pełnienie istotnych funkcji społecznych, takich jak
dostarczanie informacji czy kontaktów. Przyjrzymy się im w studium przypadku 8.P1,
poświęconym bibliotekom publicznym w Polsce.
Mont i Plepys (2004) przeanalizowali szereg potencjalnych czynników sukcesu
PSS. Odnosiły się one przede wszystkim do ram prawnych, opłacalności ekonomicznej, przyjazności dla środowiska, akceptacji przez konsumentów i wykorzystania
istniejących powiązań i infrastruktury (w przeciwieństwie do tworzenia nowych).
Autorzy ci wywnioskowali, że tworzenie PSS byłoby opłacalne w przypadku relatywnie drogich i rzadko używanych produktów, które na dodatek zajmują dużo przestrzeni i z którymi wiążą się znaczące koszty, jak ubezpieczenie i utrzymanie. Rzadko
kto posiada na własność np. kajak lub rower wodny. Obecnie popyt na PSS ogranicza
się więc do nielicznych produktów i wynika w większym stopniu z tradycji niż
z nowego sposobu myślenia (dzieje się tak np. w przypadku publicznych pralni
w niektórych krajach). Może też napotkać na szczególne bariery w krajach, takich jak
Polska, które odeszły od systemu komunistycznego i których społeczeństwa z dużą
nieufnością podchodzą do nowych pomysłów związanych ze wspólnym użytkowaniem lub wspólną własnością.
Niektórzy producenci postrzegają PSS jako zagrożenie, obawiając się obniżenia
poziomów produkcji i sprzedaży; inni dostrzegają związane z taką strategią korzyści.
Jeśli producent sprzedawać będzie produkty, które następnie stałyby się częścią PSS,
muszą one być bardziej trwałe, a zatem również droższe, co pozwala na osiągnięcie
wyższych przychodów. Ponadto, sprzedaż usług produktów i utrzymywanie ich, zamiast
tradycyjnej sprzedaży, zwykle również pozwala na osiągnięcie wyższego zysku.
Koncepcję tę stosują z powodzeniem przedsiębiorstwa, takie jak Xerox lub Coockson.
W Polsce przykładu tej innowacji dostarcza firma Wega z Żukowa (woj. pomorskie),
oferująca m.in. usługę wynajmu odzieży roboczej. Znanym przykładem, choć nie zakończonym takim sukcesem, jest też amerykański Interface.
Xerox nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale również udostępnia je w ramach
leasingu, który ułatwia odbiór produktów od użytkowników po zakończeniu ich
okresu eksploatacji. Od 1991 r. w firmie Xerox przyjęto zasadę, że produkty powinny
mieć „więcej niż 1 życie”, której realizacja wymaga ponownego wykorzystania
produktów i ich elementów oraz recyklingu pozostałych materiałów, z których
zostały one wykonane (rysunek 8.2). Dzięki bliskiej współpracy z użytkownikami,
m.in. wynikającej z postrzegania sposobu działania firmy jako dostarczania usług
urządzeń kopiujących, w 2006 r. Xerox ponownie wykorzystał lub poddał recyklingowi 91% odpadów (nie licząc odpadów niebezpiecznych; Xerox, 2008, s. 46).
Podobnie jak w przypadku programów eko-efektywności, przytoczonych w podrozdziale 5.2, dzięki eko-projektowaniu produktów i odpowiedniej organizacji współpracy z użytkownikami, Xerox uzyskuje oszczędności sięgające kilkuset milionów
dol. rocznie (Xerox, 2008, s. 43).
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Rysunek 8.2. „Więcej niż jedno życie” produktów w firmie Xerox (opracowanie własne na podst.
Xerox, 2008, s. 43)

8.

Działająca od 1990 r. Wega oferuje przedsiębiorstwom kompleksową obsługę
w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ochrony osobistej i akcesoria BHP. Wychodząc
z założenia, że funkcją tego sprzętu jest zabezpieczenie pracowników, firma proponuje innowacyjne rozwiązania, które zapewniają stały i pewny dostęp do sprzętu
odpowiedniej jakości, bez konieczności posiadania go na własność. Do usług firmy
należy m.in. outsourcing zaopatrzenia, magazynowania i zarządzania sprzętem BHP
oraz wynajem i serwis odzieży roboczej. W ramach drugiego z wymienionych
rozwiązań, Wega dostarcza klientom odzież roboczą i cyklicznie ją wymienia, dokonując reperacji i czyszczenia. Wega pozostaje właścicielem produktów używanych
przez klientów, a za użytkowanie pobiera stałą opłatę miesięczną. Odzież jest produkowana w oparciu o indywidualne uzgodnienia z klientami (włączając w to kody
kreskowe, logo klienta i spersonalizowane oznakowanie użytkowników), a następnie
dostarczana do klienta. Oznakowanie odzieży zapewnia możliwość używania jej przez
tych samych pracowników oraz sprawnej kontroli usługi przez system komputerowy.
Wega dostarcza również szafki do przechowywania odzieży czystej i brudnej, które
także mogą być wynajmowane.
Interface Inc., największy na świecie producent dywanów dla firm, w ramach
swych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wprowadził eksperymentalne
rozwiązanie, polegające na leasingu dywanów. Punktem wyjścia było stwierdzenie, że
dla klienta ważne jest nie posiadanie dywanu, ale pokrycia podłogi o odpowiednich
właściwościach. Klienci nie muszą zatem kupować nowego dywanu, jeśli tylko można
sprawić, że stary spełniać będzie wymagane od niego funkcje. Na wybranych rynkach
Interface zaoferował umowę, nazwaną Evergreen Services Agreement (ESA), w ramach
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której zapewniał klientom bardzo dobry stan dywanu przez ustalony okres. Zamiast
płacić z góry za cały okres używania dywanu i jego reperację, klient płacił comiesięczne raty w uzgodnionym okresie. Jeśli dywan się zużył, zwracano go do fabryki
i przetwarzano na włókna, z których tworzono nowy dywan, co prowadziło do
zamknięcia obiegu zasobów. Choć ESA wciąż znajduje się w ofercie Interface,
z powodów podatkowych i organizacyjnych (por. Esty i Winston, 2009, s. 134–135),
rozwiązanie to przyjęło się tylko na niewielką skalę.

8.3.2. Rodzaje systemów produktowo-usługowych
Najczęściej spotykane rodzaje istniejących PSS obejmują wspólne użytkowanie, leasing
i wynajem, które różnią się przede wszystkim ze względu na to, kto zachowuje prawo
własności do produktu i w związku z tym, kto jest odpowiedzialny za jego utrzymanie
(Kronenberg, 2007a, s. 156–157).
Istnieją dwie podstawowe formy wspólnego użytkowania — gdy kilka osób
korzysta z tego samego produktu (np. samochodu) jednocześnie (określane angielskim słowem pooling) lub w różnym czasie (sharing); sposób użycia jest więc jednoczesny lub sekwencyjny (Mont, 2000, s. 27; por. narzędzie 11.N2).2 W przypadku
wspólnego użytkowania, produkty zwykle posiadane są przez grupę użytkowników
(przykładem może być wspólna maszyna do prania w budynku wielorodzinnym lub
nawet wspólna drabina czy skrzynka z narzędziami, posiadane przez grupę sąsiadów).
W konsekwencji ilość produktów jest ograniczana, a usługi, których dostarczają,
używane są bardziej efektywnie. Gdy zakup dokonywany jest przez większą grupę
użytkowników, wybrany może zostać produkt wyższej jakości, w tym również taki,
który zaprojektowany został z myślą o minimalizacji wpływu na środowisko w trakcie
użytkowania — na przykład w drodze efektywności energetycznej lub naprawialności.
Ostatecznie wyższy poziom wykorzystania może przyczynić się do relatywnie szybszego jego zużycia, w związku z czym może on zostać szybciej (i w uzasadnionych
okolicznościach) zamieniony na nowy, jeszcze bardziej efektywny produkt. Wspólne
użytkowanie stwarza również możliwości dla biznesu — związane np. z organizacją
takiego systemu. Przykładem mogą być centra tanich przejazdów lub „współjazdy”
pośredniczące pomiędzy kierowcami i pasażerami odbywającymi podróże na tych
samych trasach, pobierające opłatę za pośrednictwo. Firmy tego typu mogą organizować zarówno codzienne podróże w obrębie jednego miasta, jak i krajowe i międzynarodowe przejazdy okazyjne.
W przypadku leasingu producent lub firma leasingowa (leasingodawca) zachowuje własność produktu, co zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie on ponownie
wykorzystany, poddany regeneracji lub recyklingowi po zakończeniu jego użytecznego życia. Leasingodawcy znają swoje produkty lepiej niż ich klienci (leasingobiorcy)
i są odpowiedzialni za ich utrzymanie, co ułatwia leasingobiorcom eksploatację.
Koszty utrzymania są jednak w rzeczywistości ponoszone przez leasingobiorców
w ramach opłaty leasingowej. Choć, z punktu widzenia wielu leasingobiorców,
najważniejszą korzyścią z leasingu jest to, że mogą częściej wymieniać produkty na
nowe, osiągając tym samym szybki i łatwy dostęp do najnowszych technologii, mogą
oni również zamierzać wykupić produkt po zakończeniu umowy leasingu. Zjawisko
to określane jest mianem „wycieku z pętli własności/odpowiedzialności” i prowadzi
2
Angielskie słowo sharing jest czasem używane do określenia wspólnego użytkowania jednego produktu, podczas gdy pooling ma
oznaczać wspólne korzystanie z kilku produktów (Oosterhuis i in., 1996, s. 267; Janikowski, 1999, s. 176).
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do sytuacji, w której produkty początkowo stanowiące przedmiot leasingu nie pozostają u producentów, ale rozprzestrzeniają się na rynku, tak jak w przypadku produktów
podlegających tradycyjnej sprzedaży. Tym samym, aby leasing stanowił rozwiązanie
preferowane z punktu widzenia ochrony środowiska, jego przedmiot powinien po
zakończeniu umowy powrócić do producenta, a nie zostać sprzedanym. Janikowski
(1999, s. 176) wspomina o eko-leasingu, w którym opcja końcowego wykupu zostałaby wyłączona.
Wynajem produktów może przyjąć formę krótko- i długookresową. Pierwszy jest
najbliżej związany z zakupem usług — konsument może wynająć samochód, by wykorzystać jego funkcję transportową tylko wtedy, kiedy jej potrzebuje. Powstały już zresztą
systemy wynajmu samochodów elastyczne co do czasu (liczonego w godzinach), formalności (możliwość rezerwacji samochodu przez telefon komórkowy) i miejsca (zdecentralizowane punkty udostępniania samochodów), których najbardziej znanym przykładem jest Zipcar. Analogicznie, konsument może również skorzystać z publicznej
pralni — wynajmując pralkę — zamiast posiadać ją na własność. W tej kategorii mieszczą
się też najbardziej popularne formy wynajmu płyt DVD, książek (por. studium przypadku 8.P1), narzędzi budowlanych, sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Wynajem
długoterminowy jest bardziej podobny do leasingu i również wiąże się z czasowym
użytkowaniem produktu i unikaniem konieczności jego zakupu. W obu przypadkach
właściciel pozostaje odpowiedzialny za utrzymanie i ostatecznie utylizację produktu, co
stanowi podstawową zaletę z punktu widzenia ochrony środowiska.
Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie koncepcji płatności za wykorzystanie (pay per use) w sektorze nowoczesnych technologii. Stosunkowo łatwo możemy
wyobrazić sobie płacenie za wykorzystanie przez godzinę roweru wodnego lub za
wypożyczenie na dobę płyty DVD. Istnieją jednak również przykłady stosowania tej
koncepcji w odniesieniu do sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jedną
z pierwszych firm, które stosowały tę koncepcję, był Hewlett Packard. Dla klientów
biznesowych HP oferuje usługę, w ramach której płacą oni jedynie za procent zużycia
procesorów w ich serwerach HP (usługa ta jest dostępna w Polsce od 2001 r.). Płacą
w związku z tym różne rachunki w zależności od tego, czy wykorzystanie procesorów
rośnie, czy maleje. W niektórych krajach HP oferuje podobną usługę również w odniesieniu do wykorzystania drukarek, urządzeń kopiujących i faksów. W obu przypadkach HP pozostaje właścicielem urządzeń, obsługuje je i nadzoruje ich pracę. Opłata
zależy od intensywności wykorzystania sprzętu.

8.

8.4. Podsumowanie
Rozważając zakup produktu warto zastanowić się, w jaki inny sposób możemy
zaspokoić potrzebę, na którą on odpowiada. Wykorzystując koncepcję jednostki
funkcjonalnej, porównywać należy systemy produktów dostarczające tej samej usługi
(w tym również czyste usługi), a nie dokonywać porównań w ramach wąsko rozumianych kategorii produktów. Na przykład różne opcje transportu powinny być
uwzględniane w tej samej kategorii (w odniesieniu do jednostki funkcjonalnej, takiej
jak dziesięciokilometrowy dojazd do pracy, pięć dni w tygodniu), zamiast oddzielnego traktowania samochodów osobowych i autobusów. Podobnie porównywane
powinny być różne sposoby koszenia trawy (kosiarka elektryczna, kosiarka spalinowa, kosiarka wykorzystująca siłę ludzkich mięśni lub usługi wyspecjalizowanego
przedsiębiorstwa), zamiast porównywania wąskiej kategorii kosiarek spalinowych.
Wąskie kategorie mogłyby być uzasadnione w przypadku produktów zaspokaja-
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jących unikalną potrzebę, która nie może być zaspokojona przez inny system
produktu, ale przypadki takie prawie nie istnieją. Wąskie kategorie mogłyby również
być uzasadnione w odniesieniu do produktów, które i tak będą nabywane (jak np.
produkty chemiczne domowego lub osobistego użytku), tak aby wywoływały jak
najmniejszą presję na środowisko.
Z perspektywy firm dostarczających produkty, zastępowanie ich usługami może
pozwolić na nawiązanie bliższej więzi z konsumentami lub odbiorcami biznesowymi.
Dostarczanie usług wiąże się również z koniecznością przygotowania bardziej wytrzymałych, trwałych, wielofunkcyjnych urządzeń, co oznacza także możliwość sprzedawania ich po wyższej cenie. Ten model działalności gospodarczej stosowany jest na
rynku biznesowym częściej, niż na rynku konsumenckim. Może jednak zostać rozszerzony również na ten drugi, pod warunkiem edukowania społeczeństwa i zachęcania go
do zmian wzorców konsumpcyjnych. Mogą temu służyć bezpośrednie sugestie (umieszczone na produktach informacje: „ta sama potrzeba może zostać zaspokojona przez
usługę X”), a także tworzenie wartości związanej z marką i długookresową współpracą
z danym dostawcą. Dochody firm stosujących ten model pochodzą z opłat za korzystanie z danego produktu (wynajmowania, leasingu itp.) lub z serwisowania takich
produktów, ulepszania ich, dostarczania części i szkoleń. Usługi mogą też być świadczone przez licencjonowaną sieć placówek, przeszkolonych i zależnych od firmy.
Dostarczanie klientowi satysfakcji, związanej z korzystaniem z usług produktu bez jego
posiadania na własność, jest eko-innowacyjnym rozwiązaniem, które może być źródłem
przewagi konkurencyjnej.

Źródła praktyczne
<www.suspronet.org> strona internetowa sieci ekspertów zaangażowanych w innowacje produktowe i systemy produktowo-usługowe. Zawiera materiały z konferencji
i inne zasoby zgromadzone w ciągu 5 lat funkcjonowania sieci.

Pytania
1. Jaką jednostką funkcjonalną możemy się posłużyć porównując rozwiązania pozwalające na drukowanie kolorowych ilustracji i jakie rozwiązania powinniśmy porównać?
2. Jakie bariery społeczne należy pokonać, aby przekonać producentów i konsumentów do sprzedaży i kupna funkcji zamiast produktów w ich fizycznej postaci?
3. Dlaczego istnieją wypożyczalnie strojów teatralnych i filmowych, sukien ślubnych
i odzieży roboczej, a nie ubrań codziennego użytku?
4. Na co zwrócić uwagę próbując ocenić, czy bardziej przyjazne dla środowiska jest
wynajęcie wyspecjalizowanej firmy sprzątającej, czy posiadanie własnego personelu
i sprzętu odpowiedzialnego za sprzątanie?
5. Podaj przykłady produktów wykorzystywanych jedynie przez krótki czas ich użytecznego życia. Jakie usługi, którymi moglibyśmy te produkty zastąpić, są dostępne
na rynku lub dlaczego takie usługi nie są oferowane?
6. Czy istnieją rynki, na których produkty są tylko wynajmowane, a nie sprzedawane
na własność? Jakie to rynki?
7. Jakie inne rozwiązania, stosowane w polityce ochrony środowiska, mogą przynieść
efekt podobny do PSS?
8. Podaj przykłady innowacji produktowej, funkcyjnej i systemowej dla wybranych
produktów: samochodu, suszarki do włosów, książki.
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Studium przypadku 8.P1.
Sytuacja bibliotek publicznych w Polsce
Jednym z najbardziej tradycyjnych przykładów systemu produktowo-usługowego (PSS)
jest biblioteka. Choć biblioteki w Polsce rzadko mają charakter prywatny, zwracamy na
nie uwagę w części poświęconej biznesowi ze względu na mechanizm PSS, który bardzo
dobrze ilustrują. Biblioteka, zwłaszcza publiczna (dostępna dla wszystkich zainteresowanych), oferuje alternatywę dla zakupu książki — wypożyczenie. W ten sposób korzystamy z tych samych funkcji książki, z których korzystalibyśmy posiadając ją na własność,
ale tylko wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebujemy. Nie gromadzimy nieczytanych
książek na półkach — wykorzystujemy je bardziej efektywnie, współkorzystając z nich
z innymi czytelnikami. Oprócz bibliotek publicznych, w Polsce mamy jeszcze np. biblioteki szkolne, uczelniane, naukowe i pedagogiczne — możliwość korzystania z nich mają
jednak tylko wybrane grupy czytelników. Poniżej skoncentrujemy się więc na sytuacji
bibliotek publicznych.
Oprócz korzyści środowiskowych (wyższa efektywność wykorzystania funkcji
środowiska niezbędnych do wyprodukowania książek), biblioteki przynoszą również
ważne korzyści społeczne, uzasadniające omówienie ich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dla wielu ludzi stanowią przysłowiowe okno na świat — umożliwiają
zapoznanie się z kulturą, a także zwykłymi codziennymi wiadomościami (dostęp do
prasy). Są miejscem spotkań oraz dodatkowych wydarzeń społeczno-kulturalnych
(w Polsce przede wszystkim wystaw lub konkursów dla dzieci), włączają się również
w ogólnopolskie akcje, takie jak Cała Polska Czyta Dzieciom czy Dyskusyjne Kluby
Książki. Przeciwdziałają wykluczeniu lub marginalizacji niektórych grup społecznych,
np. bezrobotnych lub emerytów oraz zagrożeniom cywilizacyjnym, np. uzależnieniu od
telewizji lub gier komputerowych. Stopniowo biblioteki w Polsce urozmaicają swą
ofertę, m.in. o kursy komputerowe i internetowe dla dorosłych.
Pomimo powyższych korzyści, a także stopniowego wzrostu atrakcyjności oferty
bibliotek publicznych (wzrost ilości nabywanych nowości, wzrost atrakcyjności
bibliotek pod względem zasobności infrastruktury technicznej i lokalowej), ich liczba
systematycznie spada, podobnie jak spada liczba czytelników i wypożyczeń (PBIKiC,
2000, 2008, 2009). W 1989 r. istniało w Polsce 10313 bibliotek publicznych i ich filii.
W 1999 r. zostało ich 9046, a w 2008 — 8420 (w tym tylko 8325 czynnych). Ilość wypożyczeń na zewnątrz w 1989 r. wyniosła 155 mln, w 1999 — 153 mln, a w 2008 — 123
mln. W obu przypadkach spadek w ciągu 20 lat wyniósł więc ok. 20%. Ilość czytelników na 100 mieszkańców spada najwolniej — w 1990 r. wynosiła 19,2; w 1999
— 19; a w 2007 — 17,6 (spadek o 8%).
Choć niemal połowę czytelników stanowią uczniowie (rysunek 8.3), zmiany struktury wiekowej użytkowników bibliotek publicznych w Polsce pokazują, że młodzież
korzysta z nich stosunkowo coraz mniej chętnie. Jeszcze w 2003 r. 2/3 czytelników
miało poniżej 24 lat (uczniowie i studenci), a w 2008 r. w tej grupie wiekowej mieściło
się już tylko 58,7% czytelników.
Dla ilustracji powodów spadającej popularności bibliotek w Polsce, posłużymy się
badaniem przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie mieszkańców wsi i mniejszych miast (FRSI, 2008a, s. 7). Wśród powodów, dla których nie korzystają oni
z bibliotek, 43% wymienia brak czasu, a 22% — brak potrzeby (prawie 60% z nich nie
odwiedziło żadnej biblioteki w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Z drugiej jednak strony, 1/3
z nich deklaruje korzystanie z bibliotek za pośrednictwem kogoś innego (na własną
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kartę lub na kartę tej drugiej osoby). Dodatkowo część osób odwiedza strony internetowe bibliotek lub kontaktuje się z nimi telefonicznie, co dowodzi, że biblioteki przynoszą korzyści nie tylko bezpośrednim użytkownikom.
Wśród przyczyn niekorzystnych zjawisk, wymienia się wieloletnie zaniedbania inwestycyjne w infrastrukturę bibliotekarstwa, wynikające z poszukiwania wąsko rozumianych oszczędności i „przeceniania regulacyjnej funkcji wolnego rynku” w okresie transformacji gospodarczej (PBIKiC, 2008, s. 63–66). Ich efektem jest ograniczona dostępność: czasowa (biblioteki w niewielkich miejscowościach są często otwarte mniej niż
4 godziny dziennie; FRSI, 2008b, s. 7) i geograficzna (mieszkańcy niewielkich miejscowości często zwracają uwagę na problem dojazdów jako barierę utrudniającą im dostęp
do bibliotek; FRSI, 2008a, s. 6). Ze zmianami finansowymi związane były również
problemy organizacyjne i administracyjne, w tym podporządkowanie bibliotek różnym
instytucjom samorządowym. Ważną rolę odegrały też szersze zmiany społeczno-demograficzne w Polsce (m.in. niż demograficzny) i na świecie (zmiany cywilizacyjne, kulturowe i technologiczne). Za tymi zmianami polskie biblioteki publiczne nadążają wolniej,
niż nowocześniejsze biblioteki uczelniane i naukowe (wzrost konkurencji na rynku
usług bibliotecznych).

Rysunek 8.3. Czytelnicy bibliotek publicznych w Polsce wg zajęcia (2008 r.) (PBIKiC, 2009)

Podjęto szereg działań, aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. W ostatnich
latach szczególny nacisk położono na unowocześnianie bibliotek na wsiach i w małych
miastach, gdzie dostęp do książki jest stosunkowo najtrudniejszy i, w obliczu braku
innych instytucji kulturalnych, funkcja pełniona przez biblioteki szczególnie istotna.3
Obecnie ok. 40% placówek nie dysponuje sprzętem komputerowym do publicznego
użytku, a inne często posiadają sprzęt w niewystarczającej ilości bądź jakości. Brakuje
3
Pod koniec lat 1990. oceniano, że na wsi od 2/3 do 3/4 mieszkańców „zrywa kontakt z książką zaraz po zakończeniu edukacji
szkolnej” (PBIKiC, 2000, s. 34).
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zwłaszcza urządzeń służących większej integracji społecznej i animacji lokalnej (projektorów, kamer) oraz oprogramowania (np. do obróbki grafiki; FRSI, 2008b, s. 7).
Unowocześnienie wymaga dalszej komputeryzacji (w tym szerszego udostępnienia
komputerów użytkownikom bibliotek) i oferowania w bibliotekach szkoleń, w czym
polskie biblioteki publiczne na wsiach i w małych miastach wspiera Fundacja Billa
i Melindy Gates.

8.

Opinie wyrażone przez ogół mieszkańców oraz przez użytkowników bibliotek (reprezentatywna
próba 1021 osób). Respondentów pytano, w jakim stopniu zgadzają się z powyższymi stwierdzeniami. Na wykresie uwzględniono odpowiedzi „zgadzam się”.
Rysunek 8.4. Opinie o bibliotekach wyrażane przez mieszkańców mniejszych miejscowości
w Polsce (2008 r.) (FRSI, 2008a, s. 66)

Na spadek popularności wypożyczania wpłynęła jednak także większa dostępność
książek i innych źródeł informacji w ogóle, w tym coraz powszechniejszy dostęp do
internetu. Czynniki te są zresztą blisko związane. Wraz z rozwojem sprzedaży internetowej, w tym aukcji internetowych, zwiększyła się łatwość zakupu — dostęp do tytułów
wcześniej wyczerpanych lub niskonakładowych, dawniej możliwych do nabycia jedynie
lokalnie w antykwariatach. Jednocześnie, coraz więcej osób szuka informacji i rozrywki
poza tradycyjnymi książkami i prasą, przede wszystkim za pośrednictwem internetu.
Tymczasem biblioteki kojarzą się w Polsce przede wszystkim z książkami (tak twierdzi

8. Zastępowanie produktów usługami
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2/3 Polaków z mniejszych miejscowości), nauką, wiedzą lub szkołą (20%). Rzadziej
kojarzą się z internetem (8%) lub ciekawymi wydarzeniami (2%; FRSI, 2008a, s. 9; por.
rysunek 8.4). Użytkownicy bibliotek są zresztą postrzegani w społeczeństwie jako osoby
mające dużo wolnego czasu (65%), o tradycyjnych poglądach (58%) i raczej biedne
(40%) (FRSI, 2008a, s. 70–71). Zwłaszcza ten ostatni aspekt zasługuje na uwagę
w kontekście współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego. To negatywne skojarzenie jest jedną z istotnych barier dla rozwoju PSS w Polsce również w innych
obszarach.
Podsumowując, choć biblioteki publiczne w Polsce prowadzone są przez państwo,
a nie przez prywatne przedsiębiorstwa i spadek ich popularności w czasie transformacji
gospodarczej odzwierciedla szerokie zmiany społeczne i kulturowe, to wciąż stanowią
one bardzo dobry przykład PSS. Dobrze ilustrują korzyści środowiskowe i społeczne
związane z PSS, a także problemy stojące na drodze rozwoju tej innowacji.
Analizę sytuacji bibliotek w Polsce rozpoczęliśmy od korzyści środowiskowych,
typowych dla PSS — wzrost efektywności wykorzystania funkcji środowiska, wynikający
ze wspólnego użytkowania. Dostrzegliśmy też związane z nimi korzyści społeczne —
biblioteki stanowią miejsce spotkań, odbywają się w nich także ważne wydarzenia
sprzyjające organizacji życia lokalnej wspólnoty. Ta cecha jest zresztą charakterystyczna
dla wielu innych PSS, jak choćby systemów wspólnego użytkowania skrzynki z narzędziami lub samochodu, które również dostarczają okazji do spotkań, rozmów, integracji
społeczności wspólnie użytkującej dany produkt. W przypadku bibliotek, jak i innych
PSS, ważne są również korzyści zewnętrzne — odnoszone nie tylko przez bezpośrednich czytelników czy użytkowników w innym systemie. Biblioteki zapewniają dostęp do
kultury i zdobyczy cywilizacji tym, którzy w innym przypadku tego dostępu mogliby nie
mieć. Zarówno biblioteki, jak i inne PSS, stanowią więc przykład rozwoju lokalnego,
któremu więcej uwagi poświęcimy w trzeciej części książki.
Przyjrzeliśmy się wreszcie szerszym problemom — zmianom cywilizacyjnym i kulturowym, a także relatywnie niechętnemu podejściu do wypożyczania książek, zwłaszcza
w sytuacji powszechnej dostępności innych źródeł informacji. Można to jednak zmienić,
uatrakcyjniając ofertę — dodając nowe funkcje (w przypadku bibliotek zwłaszcza szkolenia, dostęp do internetu, wydarzenia) — tak aby zwiększyć atrakcyjność funkcji
podstawowej (możliwość czytania książek). Uwagi te odnoszą się również do innych
PSS, w ramach których dodatkową korzyścią dla użytkowników jest często możliwość
skorzystania z większej różnorodności produktów lub z produktu w bardziej rozbudowanej wersji, niż gdyby zdecydowali się na jego zakup.
Pytania
1. Analogicznie do przykładu bibliotek, jakie korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne może przynieść wypożyczanie narzędzi w porównaniu z ich posiadaniem
na własność (z perspektywy konsumenta i z perspektywy firmy prowadzącej taką
działalność)?
2. Jakie czynniki mogą być ewentualnymi barierami dla rozwoju systemów produktowo-usługowych w Polsce, a jakie mogą je wspomóc?
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część

III.

Samorząd lokalny

Wprowadzenie do części III
„Myśl globalnie — działaj lokalnie” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych zasad związanych
ze zrównoważonym rozwojem. Cieszy się ona powszechnym poparciem, wynikającym
najprawdopodobniej z faktu, że skala lokalna jest najłatwiejsza do zrozumienia i najbliższa. Dla
większości z nas „małe ojczyzny” to miejsca, o które najbardziej dbamy, dla których mamy
wizję rozwoju i intuicyjnie czujemy co jest dla nich dobre, a co stanowi zagrożenie. I zasada
„myśl globalnie — działaj lokalnie”, chociaż stworzona z myślą o ochronie środowiska i ratowania dziedzictwa przyrodniczego naszej planety, staje się uniwersalną zasadą dotyczącą
bardzo wielu aspektów działalności ludzkiej. Na poziomie lokalnych społeczności tworzą się
podstawy zrównoważonego rozwoju, ale także demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Powyższe spostrzeżenia potwierdzają autorzy raportu „Samorządność i demokracja
lokalna” (Imiołczyk i Regulski, 2007). Stwierdzają oni, że rozwój samorządności oraz aktywności lokalnej to jeden z najbardziej zaawansowanych i obiecujących aspektów rozwoju
społecznego w naszym kraju. W nim dostrzegają potencjał rozwoju demokracji w Polsce,
zwłaszcza w obliczu kryzysu zaufania do partii politycznych i polityków.
Aktywność na rzecz „małych ojczyzn” jest również domeną działających w naszym kraju
organizacji pozarządowych: jedna na cztery organizacje z tego sektora deklaruje działalność
w bezpośrednim sąsiedztwie, a połowa – w gminie lub powiecie (CBOS, 2009). Pokazuje to,
że najbardziej aktywni członkowie społeczeństwa, którzy poświęcają swój czas na pracę
w organizacjach pozarządowych, również preferują działania na poziomie lokalnym
i dostrzegają ich potencjał i znaczenie dla poprawy jakości życia.
W ostatnich latach w Polsce obserwujemy również przenoszenie coraz większego
zakresu zadań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska na poziom lokalny,
w ręce lokalnych samorządów. W rezultacie środowiskowe aspekty zrównoważonego
rozwoju w rosnącym stopniu zależne są od operatywności oraz świadomości lokalnych
decydentów i liderów. Tym bardziej, że rośnie również wysokość środków finansowych,
dostępnych dla samorządów lokalnych i wydawanych przez nie na cele pro-środowiskowe.
Biorąc pod uwagę możliwość korzystania ze wsparcia z funduszy europejskich, otwierają się
przed naszymi społecznościami lokalnymi nowe możliwości, ale również pojawiają się
wyzwania.
Zarówno w Polsce, jak i na świecie, można znaleźć wiele niechlubnych przykładów
decyzji i programów, często o olbrzymich budżetach, których negatywne skutki uboczne
znacznie przewyższały korzyści. Przykładami mogą być niekorzystne zmiany w dolinie Cisy
(opisane w studium przypadku 2.P2) lub zakrojony na szeroką skalę niemiecki program
regulacji rzek, który, wbrew oczekiwaniom, przyniósł wzrost zagrożenia powodziowego
i przyczynił się do serii dużych powodzi w Niemczech w latach 1990. Te i inne przykłady
wskazują, że brak podejścia systemowego, ignorowanie zasad zrównoważonego rozwoju
oraz pomijanie w procesie decyzyjnym zainteresowanych interesariuszy i rezygnowanie tym
samym z ich wiedzy i doświadczenia, często przynosi negatywne skutki (por. studium przypadku 1.P3).
Z drugiej strony, istnieje wiele społeczności lokalnych, które wizję rozwoju oparły
w dużej mierze na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zdarzają się i takie, które stawiają
w centrum swojej strategii działania zasady zrównoważonego rozwoju, budują na nich
swoją tożsamość, wykorzystują je do wyróżnienia się. Dzięki stosowaniu odnawialnych
źródeł energii, pro-środowiskowych technologii, zaawansowanych metod partycypacji
i aktywności społecznej, udaje im się pozyskiwać środki na dalszy rozwój, przyciągać zainteresowanie turystów i mediów, rozwijać gospodarkę lokalną. Przykładem mogą być
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hiszpańskie słoneczne wioski, w których ważnym źródłem dochodu jest sprzedaż energii
elektrycznej wyprodukowanej w zamontowanych na niemal wszystkich budynkach bateriach
fotowoltaicznych, które jednocześnie są dodatkową atrakcją pomagającą ściągnąć turystów.
Kolejnym przykładem są liczne „eko-wioski”, których nieśmiałe początki zaczynamy obserwować również w naszym kraju, a których zaawansowanym przykładem może być Hostetin
w Czechach. Mieszkańcy tej miejscowości w sposób całościowy łączą zaawansowane technologie pro-środowiskowe, naturalną produkcję i przetwórstwo żywności, kulturę i ochronę
dziedzictwa lokalnego oraz rozwój społeczny (por. studium przypadku 15.P2).
Jednak są to przykłady odosobnione, oparte na wyjątkowym pomyśle lokalnej społeczności lub jej liderów i aktywistów. Równie inspirujące, a poprzez swoją powszechność
i „zwyczajność” może nawet ciekawsze, są przykłady społeczności i gmin, które zasady
zrównoważonego rozwoju stosują konsekwentnie w codziennej działalności. Doskonałą
ilustracją takiego podejścia może być Enköping w Szwecji, gdzie, dla komfortu mieszkańców
i w trosce o zasoby naturalne, stworzono kompleksowe rozwiązanie produkcji energii zintegrowane z gospodarowaniem odpadami i ściekami komunalnymi (więcej na ten temat
w punkcie 12.3.2). Osiągnięto dzięki temu całkowitą niezależność energetyczną, tak ważną
w obliczu rosnących cen energii. Takie rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska oraz
jednocześnie rozwiązuje szereg problemów gospodarki komunalnej.
Także w Polsce nie brakuje ciekawych tego typu działań; bardzo dobrym przykładem
jest projekt rowerowy, zrealizowany z inicjatywy władz lokalnych w Gdańsku. Polegał on na
wybudowaniu kilkudziesięciu kilometrów dróg rowerowych oraz uspokojeniu ruchu samochodowego na szeregu istniejących dróg samochodowych. Poza polepszeniem warunków
do podróżowania rowerem, projekt przyczynił się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla
oraz innych gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia mobilności mieszkańców. Wiele innych, równie interesujących przykładów lokalnych inicjatyw
można znaleźć w tej książce, np. działania w dolinie Baryczy (studium przypadku 2.P1),
renowacja Kwartału Turzyńskiego w Szczecinie (6.P1) oraz eko-miasteczko Siewierz (10.P1).
Znaczenie rozwoju lokalnego sprawia, że w naszych działaniach praktycznych bardzo
duży nacisk kładziemy na współpracę z samorządami i społecznościami lokalnymi (Bergier
i in., 2009; Damurski i in., 2007), wspierając ich starania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
To właśnie w lokalnych samorządach, obok biznesu, dostrzegamy największy potencjał praktycznej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. To podejście znajduje
również odzwierciedlenie w niniejszej książce, a szczególnie w jej części III. Może ona stanowić
wsparcie dla lokalnych władz, aktywistów, liderów, członków organizacji pozarządowych
w procesie tworzenia zrównoważonego rozwoju lokalnego, budowania samowystarczalnych
i samostanowiących o sobie społeczności. Większość zawartych w tej części rozdziałów ma
podobną konstrukcję; z jednej strony zawierają charakterystykę danego problemu — opis
wyzwań, przed jakimi najczęściej stają społeczności lokalne; z drugiej strony — prezentują
możliwe rozwiązania, w formie najciekawszych dostępnych rozwiązań i narzędzi oraz dobrych
praktyk, wypracowanych i sprawdzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Część dotycząca samorządów lokalnych składa się z pięciu rozdziałów, dotyczących
zarówno gmin miejskich, jak i wiejskich. W szczególności rozdział 9, nt. lokalnych strategii
rozwoju, ma bardzo uniwersalny charakter. Zaprezentowane w nim praktyczne narzędzia,
w szczególności Lokalna Agenda 21, przywiązują duże znaczenie do włączania wszystkich
interesariuszy społeczności lokalnej w procesy podejmowania decyzji i budowania spójnej
wizji rozwoju.
Natomiast rozdział 10, poświęcony zrównoważonemu planowaniu przestrzennemu,
oraz rozdział 11 o transporcie, traktują przede wszystkim o sytuacji w mieście, której dotyczą
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również przedstawione w nim narzędzia i studia przypadku. Takie ujęcie wynika z wagi
wyzwań, przed jakimi stoją polskie miasta w tym zakresie. Jednak i te rozdziały łatwo
możemy odnieść do obszarów wiejskich, zwłaszcza treści dotyczące wyzwań urbanistycznych oraz metod zrównoważonego planowania przestrzennego.
Rozdział 12, poświęcony gospodarce komunalnej, zawiera treści skierowane zarówno
do gmin miejskich, jak i wiejskich; wśród najważniejszych należy wymienić metody zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.
Część propozycji (np. te dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków) ma większe zastosowanie dla obszarów o rozproszonej zabudowie. Wynika to przede wszystkim z olbrzymich wyzwań, stojących przed gospodarką wodno-ściekową w obszarach wiejskich.
Interesujący z punktu widzenia samorządów może być zilustrowany w tym rozdziale fakt,
że gospodarka komunalna ma nie tylko kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, ale
również dla wspierania aktywności lokalnej.
Zamykający część „lokalną” rozdział 13 dotyczy partnerstw publiczno-prywatnych, które
mogą znaleźć zastosowanie zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i wiejskich. Mogą
być one wykorzystane dla rozwoju lokalnego, szczególnie w celu usprawnienia funkcjonowania lokalnej gospodarki i podniesienia jakości usług komunalnych. Przyjrzymy się w szczególności, jak partnerstwo publiczno-prywatne może zostać wykorzystane na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Dostrzeżemy również, że leżąca u podstaw tej koncepcji współpraca
między samorządem i biznesem stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju, dopełniając akcentowaną w innych rozdziałach współpracę samorządu i społeczności lokalnej.
We wstępie do książki zauważyliśmy, że zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich
obszarów naszej działalności i wszystkie jego składowe są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego
podział rozdziałów na poszczególne części ma charakter umowny, a treści dotyczące
rozwoju lokalnego można znaleźć praktycznie we wszystkich rozdziałach. Szczególnie bliski
temu tematowi jest rozdział 15, a zawarte w nim studium przypadku 15.P2, poświęcone
wioskom tematycznym, świetnie obrazuje możliwości łączenia aktywności społecznej
z realizacją zadań samorządowych. Jak wielokrotnie podkreślamy w poszczególnych
rozdziałach części III, niezwykle ważna dla zrównoważonego rozwoju lokalnego jest partycypacja społeczna (narzędzie 1.N3). Narzędziem o dużym, a wciąż niewykorzystanym
potencjale kształtowania zrównoważonego rozwoju w Polsce, są zielone zamówienia
publiczne (narzędzie 7.N2). Inne rozdziały, które wydają nam się również interesujące dla
osób zajmujących się rozwojem lokalnym to rozdział 2 o myśleniu systemowym oraz
rozdział 6 o zrównoważonym budownictwie.
Wraz ze wzrostem znaczenia i aktywności samorządności lokalnej w Polsce, obserwuje
się wiele inicjatyw i projektów w tym zakresie, których tylko część udało się opisać w niniejszej książce. Inne działania skierowane do lokalnych samorządów i społeczności, które
warto wymienić, to:
– czwarta oś priorytetowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawny LEADER),
nakierowana na tworzenie lokalnych grup działania i wspierania ich autonomiczności
oraz trwałości;
– liczne szkolenia dotyczące tworzenia i wspierania lokalnych partnerstw na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego, skierowane do administracji samorządowej,
sektora biznesu i organizacji pozarządowych;
– program Szkoły dla Ekorozwoju, prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska z Krakowa;
a także inne działania wielu instytucji rządowych i samorządowych, fundacji wspierania
rozwoju lokalnego i innych organizacji pozarządowych, których nie sposób wymienić w tej książce.
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Rozdział 9.
Strategie i wskaźniki zrównoważonego
rozwoju
9.1. Wprowadzenie: zrównoważony rozwój jako cel
strategiczny
Praktyczna realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju i konieczność sprostania
wyzwaniom XXI wieku wymagają nowej filozofii rozwoju globalnego, regionalnego
i lokalnego, przeciwstawiającej się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu.
Zrównoważony rozwój wymaga integrowania ładu gospodarczego, społecznego (w tym
polityczno-instytucjonalnego), środowiskowego i przestrzennego.
Podstawowym narzędziem tworzenia nowej świadomości społecznej, opartej na
poszanowaniu zasobów, są strategie (plany strategiczne) rozwoju, zbudowane i realizowane w oparciu o partnerstwo różnych sektorów życia społecznego, gospodarczego
i politycznego.1 Przesłanką wprowadzenia nowej generacji planów jest zapewnienie
przez zrównoważony rozwój wysokiej jakości życia. Zrównoważony rozwój jest więc
kluczowym celem strategicznym, którego realizacja powinna sprzyjać równoważeniu
wielu sfer jakości życia (dobrobytu, dobrostanu i błogostanu),2 jako nadrzędnego celu
rozwoju w skali indywidualnej i zbiorowej (Borys, 2005; Borys i Rogala, 2008).
Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju jako celu strategicznego różnego typu
dokumentów planistycznych (strategii, programów, polityk itp.) opracowywanych na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jest bardzo ważną formą konkretyzacji tej
koncepcji rozwoju. Jest to konkretyzacja diagnostyczna i planistyczna poprzez: diagnozowanie stanów zrównoważonego rozwoju, określanie celów rozwojowych, ich aktualizację i monitoring realizacji tych celów. Ma ona swoje oparcie w innych, niezwykle
ważnych konkretyzacjach istoty zrównoważonego rozwoju:
– zapisach prawa (art. 5 Konstytucji; zapisy w wielu innych ustawach, np. w ustawie
z 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony środowiska, w ustawie z 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym itp.);
– systemach wartości odzwierciedlonych w poszczególnych ładach (ładzie
społecznym, ładzie gospodarczym, ładzie środowiskowym, ładzie przestrzennym)
i w zbiorach zasad określających istotę tych ładów;
– pomiarze stanu, postępu lub regresu w dążeniu do rozwoju zrównoważonego
poprzez tworzenie uzgodnionego i dobrze określonego zestawu wskaźników dla
potrzeb monitorowania realizacji tego paradygmatu rozwoju.
W ujęciu planistycznym zmiany zachodzące w jednostce samorządu terytorialnego,
określane jako rozwój zrównoważony, zmierzają do realizacji celu lub zbioru celów.
W praktyce planowania to ujęcie zrównoważonego rozwoju jest uwzględniane
w podziale celów strategicznych na nadrzędne, główne i szczegółowe (rysunek 9.1).
Cel nadrzędny to cel najbardziej ogólny, podstawowa idea przyszłego rozwoju.
Wyraża on w sposób hasłowy istotę wcześniej sformułowanej wizji przyszłości obszaru
objętego planowaniem. Jest to cel, jaki mamy szansę w pewnym (na ogół w dużym)
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1
Dokumenty te odpowiadają analogicznym elementom systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem tworzonemu w przedsiębiorstwach, któremu przyjrzeliśmy się w rozdziale 4.
2
Dobrobyt odnosi się do sfery „mieć”, dobrostan — do sfery psychicznej (emocjonalno-mentalnej), a błogostan do sfery uczuć/sfery
duchowej; to te trzy sfery stanowią o holistycznej jakości życia.
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stopniu osiągnąć, jeśli podejmiemy działania strategiczne. Dla konkretnej strategii
określa się z reguły tylko jeden cel nadrzędny, np. „wysoka jakość życia mieszkańców
regionu, powiatu lub gminy”. W praktyce planowania niekiedy trudno odróżnić cel
nadrzędny od celu głównego. Cele te różnią się jednak istotnie stopniem osiągalności
celu i zakresem odpowiedzialności za jego osiągnięcie.

Rysunek 9.1. Struktura celów w planowaniu zrównoważonego rozwoju (Borys, 1998)

Cel główny w odróżnieniu od celu nadrzędnego to taki cel strategiczny, który mamy
osiągnąć w całości i za osiągnięcie którego ponosimy w pełni odpowiedzialność.
Określenie celu głównego polega więc na odpowiedzi na pytanie: jaki rozwój zapewni
realizację celu nadrzędnego? Przy budowie strategii rozwoju zrównoważonego odpowiedź na to pytanie jest następująca: rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany
ze środowiskiem, rozwój, w którym granicą podejmowanych działań jest trwałość
zasobów środowiska lub — jeszcze inaczej — rozwój realizujący zasadę sprawiedliwości
międzypokoleniowej (por. rozdział 3). W budowie planów rozwoju zrównoważonego
cel główny jest z góry określony przez samą nazwę planu (np. strategia zrównoważonego rozwoju gminy). W tym ujęciu rozwój zrównoważony jest środkiem (narzędziem,
celem II rzędu) realizacji celu nadrzędnego — wysokiej, zrównoważonej i tworzonej
w oparciu o poszanowanie zasobów środowiska, jakości życia.
Czy należy ustalać jeden, czy wiele celów głównych? Odpowiedzi na to ważne
pytanie dostarcza sama praktyka planowania, w której dominuje dekompozycja
ogólnie sformułowanego celu głównego (zrównoważony rozwój) na cele formułowane w układzie poszczególnych sfer (ładów), tzn. gospodarczej (cel: „zrównoważony rozwój gospodarczy”), społecznej (cel: „zrównoważony rozwój społeczny”),
środowiskowej (cel „ład ekologiczny”), przestrzennej (cel: „ład przestrzenny”).
Ważnym celem, choć rzadko formułowanym na poziomie lokalnym, jest cel w sferze
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego (cel: „ład polityczno-instytucjonalny”/„dobre rządzenie”).
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Bardzo ważnym etapem w planowaniu lokalnym jest określenie szczegółowych
celów zrównoważonego rozwoju. O ile deklaracja wizji, celu nadrzędnego i głównego
jest przekazem pewnych intencji mieszkańców w odniesieniu do przyszłości, to cele
szczegółowe stanowią już konkretne „punkty docelowe”. Cele te wynikają z dwóch
analiz:
– analizy sytuacyjnej, tzn.:
– analizy podmiotów instytucjonalnych i decydentów (analiza interesariuszy),3
– analizy stanu obszaru objętego programowaniem, jego mocnych i słabych
stron oraz otoczenia szans i zagrożeń (analiza SWOT);
– analizy problemów, z jakimi dany obszar się boryka; celem tej analizy jest
uzyskanie przybliżenia stanu rzeczywistego, obrazującego główne przeszkody
i elementy negatywne obecnej sytuacji obszaru i wzajemne relacje pomiędzy
tymi elementami z punktu widzenia celu głównego, tj. zrównoważonego
rozwoju.
Cele szczegółowe stanowią więc odzwierciedlenie konkretnych warunków zewnętrznych, jak i konkretnych wewnętrznych możliwości zrównoważonego rozwoju danej
jednostki samorządu terytorialnego. Określenie celów uzyskuje się przez przekształcenie problemów na cele; każdy z problemów (stanów negatywnych) jest przekładany
na cel (stan pozytywny), który ma zostać osiągnięty w przyszłości. A oto typowe dla
strategii lokalnych dwa przykłady celów szczegółowych:
– cel 1 — „wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców gminy” (jako pozytywna
transformacja problemu: „niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców gminy”);
– cel 2 — „gmina ma kompleksowy system gospodarki odpadami” (jako pozytywna
transformacja problemu: „gmina nie ma kompleksowego systemu gospodarki
odpadami”).
Podobnie jak w każdym innym przypadku, podstawową zasadą przyświecającą
określaniu celów szczegółowych jest kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Jeśli nasze
cele nie będą jasno określone, trudno będzie je realizować, a także ocenić postęp
na drodze do ich osiągnięcia. Oprócz uwzględniania wcześniej wymienionych cech,
przy ich formułowaniu należy pamiętać, że cele:
– to nie działania (procesy), lecz obrazy (stany) przyszłych sytuacji;
– powinny być formułowane na jednakowym poziomie, a nie poprzez relację
przyczynowo-skutkową.
Przykładem popełnienia jednocześnie dwóch błędów przy określaniu celu jest sformułowanie: „zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie ruchu pojazdów”. W tym przypadku odnosi się on do działania i relacji przyczynowo-skutkowej. Właściwie sformułowany cel powinien dotyczyć konkretnych parametrów jakości powietrza.
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3
Jest to jedna z metod analizy strategicznej. Analiza interesariuszy (stakeholders analysis) jest analizą potencjalnych zwolenników
(sojuszników) i przeciwników strategii zrównoważonego rozwoju. Koncentruje się na dwóch głównych pytaniach: „kim są interesariusze?” (podmioty instytucjonalne i decydenci) i „na ile są ważni z punktu widzenia gminy?” (powiatu, regionu itp.). Z tego wynika
pytanie trzecie: „jakie działania możemy podjąć, aby zapewnić sobie możliwie maksymalną współpracę z ich strony?”. Poprzez
analizę dokonuje się podziału listy interesariuszy na: podmioty, które mają nastawienie pozytywne (wspierają); podmioty, które mają
nastawienie negatywne. Zespół przeprowadzający analizę zastanawia się, w jaki sposób (poprzez jakiego rodzaju działania) można:
zwiększyć wsparcie ze strony podmiotów pozytywnych, zmniejszyć negatywne nastawienie drugiej grupy. Por. z analizą interesariuszy i dialogiem z nimi prowadzonymi w ramach systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie (podrozdział 4.8).
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9.2. Dokumenty strategiczne
Planowanie i zarządzanie rozwojem zrównoważonym (społecznym, gospodarczym,
przestrzennym, ochroną środowiska) to podstawowe zadanie władz samorządowych, funkcjonujących na poziomie regionalnym i lokalnym. Te dwie sfery są ściśle
ze sobą powiązane, zaś planowanie rozwoju powinna cechować pełna spójność,
nieodzowna dla uzyskania jak największej skuteczności podejmowanych działań na
rzecz rozwoju. Spójne powinno być także podejmowanie decyzji, rozwiązujących
konkretne problemy rozwojowe, przekształcone na cele strategiczne w odpowiednich dokumentach planistycznych, służących ukierunkowaniu rozwoju regionów,
powiatów i gmin. Jest to oczywiście tylko postulat, który w różnym zakresie jest
w praktyce realizowany — diagnoza ta dotyczy zarówno stopnia spójności sfer
planowania oraz stopnia integracji narzędzi planowania strategicznego dla zrównoważonego rozwoju. Praktyka ostatnich lat dowodzi, że osiągnięcie tej spójności
i integracji jest coraz trudniejsze do osiągnięcia, ponieważ liczba planów na poszczególnych poziomach samorządu jest coraz większa.
Na przykład na poziomie gminy opracowuje się obecnie kilkanaście rodzajów
planów rozwoju lokalnego. Ważniejsze z nich przedstawiamy na rysunku 9.2.

Rysunek 9.2. Ważniejsze plany rozwoju lokalnego
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System zarządzania realizacją strategii zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważnym
i często niedocenianym elementem procesu rozwoju. Decyduje on, czy w miarę upływu
czasu dynamika procesu realizacji strategii będzie rosnąć czy słabnąć. Jeśli nie stworzymy tego systemu, strategia zrównoważonego rozwoju i dokumenty pochodne staną
się bardzo szybko dokumentami „martwymi”. Na system ten składają się przede
wszystkim instrumenty realizacji strategii oraz podsystemy monitorowania (obserwacji
realizacji celów i zadań strategii oraz zmian w warunkach realizacji) oraz aktualizacji
strategii (Borys, 2003, s. 250–279).

9.3. Integracja pomiaru zrównoważonego rozwoju
i jakości życia
Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego oraz koszty związane z jak najbardziej kompleksowym pomiarem narzucają konieczność stosowania specjalnie do tego
celu opracowanej listy wskaźników zrównoważonego rozwoju, jakimi zamierzamy
posługiwać się przy ocenie postępów w realizacji tej idei. Powinny być one określone
na etapie opracowywania strategii, a nie dopiero na etapie jej wdrażania. Odpowiadają
na pytania: „jaki jest stan?” i „jak mierzyć postęp i efekty zrównoważonego rozwoju?”.
Zasadniczym zadaniem wskaźników jest wymierne zobrazowanie stopnia realizacji
zasad i celów przyjmowanych w strategii zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w konkretnych warunkach wskaźniki powinny:
– ułatwiać władzom danego obszaru (gminy, powiatu itp.) i jego mieszkańcom
ocenę stopnia realizacji idei zrównoważonego rozwoju;
– uświadamiać tempo realizacji idei i istniejące problemy;
– pobudzać do większej aktywności w działaniach na rzecz zrównoważonego
rozwoju;
– weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojowe
oraz strategie ich osiągania.
Konkretna lista wskaźników jest zawsze pewnym kompromisem między uniwersalnością koncepcji zrównoważonego rozwoju, a specyfiką miasta, gminy lub powiatu. Od
społeczności lokalnej lub regionalnej zależy w dużym stopniu, które zjawiska uznaje się
za istotne z punktu widzenia realizacji zarysowanej wizji zrównoważonego rozwoju,
a co za tym idzie, które z nich powinny być monitorowane.
Oznacza to, że z bogatego zbioru („worka”) wskaźników charakteryzujących rozwój
gospodarczy i społeczny (w tym ład polityczno-instytucjonalny) oraz ład ekologiczny
i przestrzenny powinny być każdorazowo wybierane przez zespół opracowujący i monitorujący tylko te wskaźniki, które najtrafniej oddają istotę zrównoważonego rozwoju na
konkretnym obszarze. Listy te mogą się więc w mniejszym lub większym stopniu różnić,
przy zachowaniu pewnego wspólnego zbioru wskaźników dla zapewnienia możliwości
porównań międzyregionalnych oraz między powiatami i gminami.
Dostosowanie wymiernej obserwacji realizacji strategii do jej struktury oznacza
konieczność połączenia pomiaru zrównoważonego rozwoju z pomiarem jakości życia.
Jest to obecnie największe wyzwanie, jakie stoi przed monitoringiem wskaźnikowym.
W Polsce funkcjonują już dwa systemy pomiaru wskaźnikowego, łączące pomiar
postępów realizacji nowego paradygmatu rozwoju z monitoringiem celu nadrzędnego
tego rozwoju — jakością życia. Pierwszy system funkcjonuje w ramach europejskiego
programu Urban Audit, drugi zaś — to oryginalny polski pomysł monitoringu wskaźnikowego realizowany w ramach Systemu Analiz Samorządowych przez Związek Miast
Polskich.
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Ocena jakości życia i zrównoważonego rozwoju, dokonywana na poziomie lokalnym
w ramach programu Urban Audit, oparta na obiektywnych i porównywalnych danych,
obejmuje już 258 największych miast z krajów UE. Badanie wykorzystuje ponad 336
zmiennych, na podstawie których obliczono ponad 280 wskaźników stanowiących
narzędzie do dokonywania dalszych analiz (tabela 9.1). W tym przypadku analiza
wskaźnikowa łączy się z badaniem subiektywnej jakości życia w mieście (odpowiedzi
na 23 pytania w wywiadzie telefonicznym). W programie uczestniczą 23 polskie miasta
(w tym wszystkie wojewódzkie), a koordynacją w ramach statystyki publicznej zajmuje
się Centrum Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu.4
Tabela 9.1. Struktura wskaźnikowa programu Urban Audit (w nawiasach liczba wskaźników opisujących daną poddziedzinę)
Dziedziny

Poddziedziny

1. Demografia

1.1. Ludność (27)
1.2. Narodowość (4)
1.3. Struktura gospodarstw domowych (12)

2. Aspekty społeczne

2.1. Mieszkalnictwo (19)
2.2. Zdrowie (22)
2.3. Przestępczość (3)

3. Aspekty ekonomiczne

3.1. Rynek pracy (48)
3.2. Aktywność gospodarcza (21)
3.3. Zróżnicowanie dochodów i ubóstwo (8)

4. Zaangażowanie, aktywność obywatelska

4.1. Zaangażowanie społeczne (14)
4.2. Administracja lokalna (12)

5. Edukacja i wykształcenie

5.1. Dostęp do edukacji i kształcenia (15)
5.2. Struktura wykształcenia (12)

6. Środowisko

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7. Podróże i transport

7.1. Wzorce podróży (23)

8. Społeczeństwo informacyjne

8.1. Użytkownicy i infrastruktura (9)
8.2. Lokalna e-administracja/zarządzanie (4)
8.3. Sektor technologii teleinformatycznych/
sektor ITC (6)

9. Kultura i rekreacja

9.1. Kultura i rekreacja (12)
9.2. Turystyka (6)

Klimat/geografia (5)
Jakość powietrza i hałas (13)
Woda (7)
Gospodarowanie odpadami (6)
Użytkowanie gruntów (19)
Zużycie energii (8)

4
Por. <www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_urban_audit.pdf>. Rozpowszechnianie informacji o programie Urban Audit prowadzone jest poprzez stronę internetową <www.urbanaudit.org>, która umożliwia m.in. uzyskanie informacji o profilu miasta, pokazuje
ranking miast pod względem badanej cechy, umożliwia również porównanie informacji pomiędzy wybranymi miastami. Dane statystyczne w ramach projektu Urban Audit dostępne są również w bazie danych Eurostatu. Aktualne informacje o programie oraz wyniki
audytu dla 258 miast europejskich zamieszczono również na stronie <www.ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit>.

222

Druga koncepcja monitoringu, łączącego pomiar zrównoważonego rozwoju
z pomiarem jakości życia na poziomie lokalnym, to specyficzna i ciągle rozwijająca się
inicjatywa „statystyczna” sektora samorządowego pod nazwą System Analiz
Samorządowych (SAS) <www.sas.zmp.poznan.pl>. Od 2007 r., obok dotychczas realizowanego badania jakości usług publicznych, zakres SAS rozszerzono o dwa dodatkowe
moduły wskaźnikowe: zrównoważony rozwój i jakość życia mieszkańców. Moduł
wskaźników zrównoważonego rozwoju SAS na tle innych systemów wskaźników
wyróżnia się możliwością obliczania syntetycznych miar zrównoważonego rozwoju dla
dziedzin i ładów (uwzględnia ład społeczny, ład środowiskowo-przestrzenny i ład
gospodarczy). W ramach modułu możliwe są bowiem cztery poziomy analizy wskaźników zrównoważonego rozwoju dostosowane do potrzeb monitoringu realizacji strategii lokalnych (rysunek 9.3). System oferuje samorządom także ankietę badania jakości
życia wraz z metodyką przeprowadzenia badania oraz strukturą raportu. Moduł zrównoważonego rozwoju liczy ponad 250 wskaźników, wykorzystujących zasoby Banku
Danych Regionalnych GUS. Strukturę modułu wskaźników zrównoważonego rozwoju
funkcjonującego w ramach SAS przedstawia tabela 9.2.
Tabela 9.2. Struktura modułu wskaźników zrównoważonego rozwoju SAS — łady i dziedziny
Ład społeczny

Ład gospodarczy

Ład środowiskowoprzestrzenny

Dziedziny ładu
społecznego

Dziedziny ładu
gospodarczego

Dziedziny ładu środowiskowo-przestrzennego

Demografia
Edukacja (w tym oświata)
Pomoc społeczna
Zdrowie
Bezpieczeństwo publiczne
Mieszkalnictwo
Kultura, sport i rekreacja (styl życia)
Partycypacja społeczna
Aktywność na rynku pracy
Ład polityczno-instytucjonalny

Finanse gminy (budżet;
dochody i wydatki;
zobowiązania, wierzytelności, korzystanie
ze środków UE)
Przedsiębiorczość (podmioty
gospodarcze i pracujący)
Struktura podmiotów
gospodarczych
Poziom i struktura
zatrudnienia
Budownictwo mieszkaniowe
Turystyka
Rolnictwo
Infrastruktura techniczna
Wykorzystanie materiałów
i surowców (w tym
odpady przemysłowe
i ich wykorzystanie)
Dostępność produktów
i usług

Ekologizacja planowania
przestrzennego
Ochrona przyrody
i krajobrazu
Ochrona i zrównoważony
rozwój lasów
Ochrona gleb i gospodarka
odpadami
Ochrona zasobów kopalin
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
(zasoby, jakość, zanieczyszczenie, zużycie, stosunki
wodne i ochrona przed
powodzią)
Ochrona powietrza atm.
(jakość, emisje, ochrona
klimatu)
Ochrona klimatu akustycznego (jakość klimatu, emisje, oddziaływanie hałasu)
Energia odnawialna
(wykorzystanie)
Bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne, elektromagnetyczne i przeciwdziałanie skutkom awarii przemysłowych
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Rysunek 9.3. Poziomy analizy wskaźnikowej koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy

Jak pokazują przykłady systemów Urban Audit i SAS, polskie gminy i powiaty
w procesach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju dysponują dobrze rozwiniętym systemem monitoringu wskaźnikowego. System ten spełnia w dużym stopniu
cechy dobrego monitoringu, ponieważ jest:
– wiarygodny, tzn. zgodny z obiektywnym stanem rzeczy i z dobrze określonym
przedmiotem pomiaru (zrównoważony rozwój) przez kilka sposobów konkretyzacji tej koncepcji rozwoju;
– adekwatny do potrzeb użytkownika — przydatny dla planowania, diagnozowania i do podejmowania lokalnych decyzji strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju;
– zrozumiały dla użytkownika;
– aktualny i dający niezbędną retrospekcję (coraz dłuższe szeregi czasowe dla
obserwacji tendencji zmian w jednostce samorządu terytorialnego);
– konsekwentny w formie przekazu — regularne stosowanie tych samych wskaźników z bardzo ostrożnym wprowadzaniem zmian wzbogacania lub redukcji
wskaźników;
– zbudowany na stabilnej bazie danych statystyki publicznej i łatwo dostępny
(przez internet).
Wskaźniki te mogą więc zostać wykorzystane do planowania zrównoważonego
rozwoju, do czego służy tworzenie LA-21 (studium przypadku 9.P1), a następnie
stanowić podstawę oceny i rewizji tych planów — w postaci audytu LA-21 (narzędzie
9.N1).
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Narzędzie 9.N1.
Audyt Lokalnej Agendy 21
W kontekście rozprzestrzeniania się
w polskich gminach i powiatach strategii
zrównoważonego rozwoju, konieczna jest
weryfikacja:
– czy opracowane strategie są rzeczywiście strategiami zrównoważonego rozwoju?
– jaki jest stan zrównoważonego rozwoju przed budową strategii
i w wyniku jej realizacji?
Odpowiedzi na te pytania udzielić może
audyt LA-21 (por. Rogala, 2003). Audyt jest
instrumentem stosowanym w różnych
dziedzinach, m.in. w dziedzinie finansów,
jakości, środowiska, etyki, marketingu itd.
(por. audyt dostawców; narzędzie 7.N1).
Pomysł zastosowania tego instrumentu
w ramach zarządzania zrównoważonym
rozwojem na szczeblu lokalnym powstał
w 2002 r. w ramach projektu Umbrella
realizowanego w programie UNDP. Audyt
— jak dowiodły tego zdobyte doświadczenia — pozwala na uporządkowanie monitorowania realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Audyt może mieć charakter zewnętrzny lub może być przepro-

wadzany przez pracowników samorządowych (audyt wewnętrzny).
Typowa procedura audytu zrównoważonego rozwoju, realizowana w ramach
standardu UNDP, składa się z czterech
etapów przedstawionych na rysunku 9.4.
W trakcie audytu ocenie poddawane są:
– plany strategiczne (strategie zrównoważonego rozwoju) — analizowane
przez pryzmat:
- spełnienia podstawowych kryteriów wynikających z teorii i dobrej
praktyki zarządzania (struktura strategii, czytelność itp.),
- stopnia uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju;
– stan rozwoju — oceniany na podstawie:
- wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju, dotyczących gospodarki, społeczeństwa, środowiska
i zarządzania jednostek samorządu
terytorialnego,
- ich porównania do wartości wskaźników obliczanych dla innych,
podobnych jednostek samorządu
terytorialnego.

9.

Rysunek 9.4. Procedura audytu zrównoważonego rozwoju (Borys, 2003)
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Typową strukturę raportu z audytu
zrównoważonego rozwoju, przeprowadzanego według standardu UNDP, przedstawia tabela 9.3.
Specyfika audytu zrównoważonego rozwoju sprawia, że narzędzie to może znaleźć zastosowanie także w rozwiązywaniu
różnych innych problemów, z którymi
muszą uporać się samorządy. Przykładami
takich specyficznych zastosowań, które
miały już miejsce w polskich samorządach, są zastosowania audytu do budowy:
– systemu koordynowania i usprawniania działań w Biurze Zarządu Miasta
Stołecznego Warszawa;
– Partnerstwa Międzysektorowego w Płocku i Wałbrzychu.
Audyt zrównoważonego rozwoju to

skuteczne i przydatne narzędzie śledzenia
postępów LA-21 — forma monitoringu,
który jest uważany za najważniejszy informacyjny instrument realizacji strategii.
Audyt łączy dwie uzupełniające się formy
monitoringu:
– społeczny, tzn. z udziałem społeczności
lokalnej, poprzez badania opinii społecznej (ankiety, sondaże), upowszechnianie wśród mieszkańców, wszystkimi
dostępnymi kanałami komunikacji społecznej (audycje telewizyjne, artykuły
w prasie, spotkania radnych z wyborcami itp.), informacji o postępach i efektach realizacji strategii oraz o dokonywanych w niej zmianach;
– wskaźnikowy, dla wymiernej oceny
stopnia realizacji celów strategii.

Tabela 9.3. Struktura raportu z audytu zrównoważonego rozwoju gminy
Część I — Diagnoza
1.

INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Podstawowe pojęcia, w tym zasady zrównoważonego rozwoju
1.2. Informacje o audycie i jego procedurze
1.3. Syntetyczna charakterystyka gminy

2.

CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
2.1. Ocena strategii rozwoju gminy pod względem kryteriów zrównoważonego rozwoju
2.2. Ocena zgodności dokumentów dotyczących gminy

3.

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
3.1. Podmioty realizujące strategię
3.2. Realizacja zadań strategicznych

4.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA
4.1. Długa lista
4.2. Krótka lista
4.3. Analizy wskaźnikowe w układzie: przyczyna–stan–reakcja

5.

PODSUMOWANIE — analiza diagnostyczna

Część II — Ocena i kierunki rozwoju
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1.

Wskaźnikowa analiza porównawcza

2.

Ocena stanu zrównoważonego rozwoju gminy

3.

Propozycja kierunków działań z uwzględnieniem dobrych praktyk zrównoważonego
rozwoju

Audyt strategii zrównoważonego rozwoju pozwala na ciągłe podnoszenie jakości strategii poprzez wprowadzanie
w dokumencie niezbędnych zmian, wynikających z nowych uwarunkowań prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych itp.
Konieczność aktualizacji wynika z ponadkadencyjnego charakteru strategii i zasady
ciągłości planowania, tzn. stałego śledzenia zmian i ich bieżącego uwzględniania
w dokumencie oraz przesuwania horyzontu planowania na kolejne lata (planowanie kroczące). System aktualizacji jest
odmienny dla części dokumentu określającej wizję rozwoju oraz cele strategii (tzw.
aktualizacja taktyczna — co 4 lata) oraz

dla części programowej (tzw. aktualizacja
operacyjna — w cyklu rocznym).
W latach 2002–2007 audyt zrównoważonego rozwoju przeprowadzony został
w kilkudziesięciu gminach i powiatach
w Polsce. W ramach transferu polskich
doświadczeń, audyty zrównoważonego
rozwoju przeprowadzono także w 10
jednostkach samorządu terytorialnego
na Litwie i 10 jednostkach na Ukrainie.
Jest to więc narzędzie sprawdzone praktycznie i może być bez problemów połączone z bazą danych wskaźników zrównoważonego rozwoju funkcjonującego
w ramach Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich.

9.4. Podsumowanie
Praktyczna realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju i konieczność sprostania
wyzwaniom XXI wieku wymagają nowej filozofii rozwoju globalnego, regionalnego
i lokalnego, przeciwstawiającej się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu.
Powinna ona być oparta na integrowaniu ładu gospodarczego, społecznego (w tym
polityczno-instytucjonalnego), środowiskowego i przestrzennego. Przesłanką wprowadzenia nowej generacji planów jest zapewnienie, poprzez zrównoważony rozwój,
wysokiej jakości życia.
Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju jako celu strategicznego różnego typu
dokumentów planistycznych (strategii, programów, polityk itp.), opracowywanych na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jest kluczową formą konkretyzacji tej
koncepcji rozwoju. W praktyce planowania to ujęcie zrównoważonego rozwoju jest
uwzględniane w podziale celów strategicznych na nadrzędne, główne i szczegółowe.
Bez tej konkretyzacji koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się sloganem bez
pokrycia w rzeczywistości, zwłaszcza w życiu społeczności lokalnych.
Podobnie jak w przypadku biznesu, system zarządzania realizacją strategii zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważnym i często niedocenianym elementem Lokalnej
Agendy 21 w przypadku samorzadow lokalnych. Brak tego systemu powoduje, że strategia zrównoważonego systemu staje się bardzo szybko dokumentem „martwym”.
Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego i związane z monitoringiem koszty
narzucają konieczność stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy wskaźników, jakimi zamierzamy posługiwać się przy ocenie postępów w realizacji tej idei.
Dostosowanie wymiernej obserwacji realizacji strategii do jej struktury, oznacza konieczność połączenia pomiaru zrównoważonego rozwoju z pomiarem jakości życia. Jest to
obecnie największe wyzwanie, jakie stoi przez monitoringiem wskaźnikowym. W Polsce
funkcjonują już dwa systemy pomiaru wskaźnikowego łączące pomiar postępów realizacji nowego paradygmatu rozwoju z monitoringiem celu nadrzędnego tego rozwoju
— jakością życia.
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W Programie UNDP wypracowano standard planowania strategicznego na poziomie
lokalnym (gmin i powiatów), który uwzględnia na wysokim poziomie struktury celów
strategicznych kategorię rozwoju zrównoważonego, sprzężoną z jakością życia jako
celem nadrzędnym. Standard ten w ostatnich latach wzbogacony został w ciągle rozwijający się system monitoringu wskaźnikowego, który powiązany jest ściśle ze strukturą
audytu zrównoważonego rozwoju — podstawowego narzędzia diagnostycznego. Oba
standardy oparte są na sprawdzaniu, na ile planowany rozwój (jego cele) i jego stan
realizują w praktyce zasady nowego paradygmatu rozwoju.
Wiodąca rola w prezentowanych standardach partnerstwa międzysektorowego
(grupy planującej i nadzorującej realizację zasad zrównoważonego rozwoju) ukazuje
warunek konieczny przekształcenia procesu budowy i realizacji planów zrównoważonego rozwoju w Lokalną Agendę 21. Partycypacja społeczna jest zresztą ważnym
elementem zarządzania bardziej szczegółowymi zagadnieniami związanymi z rozwojem
zrównoważonym, którym przyjrzymy się w kolejnych rozdziałach.
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Borys, T., Rogala, P. (red.) (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym: ujęcie wskaźnikowe, Warszawa: UNDP.
ICLEI (1997), Podręcznik ICLEI w zakresie zarządzania ochroną środowiska dla władz
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Poradnik dla samorządów. Jak wdrażać zasady Agendy 21 w gminie? Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Szczecinie, Związek Gmin Szwedzkich i Gmina Barlinek.
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Pytania
1. Jaka jest rola diagnozowania i planowania we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju?
2. Jak można powiązać poszczególne łady zrównoważonego rozwoju ze strukturą
celów planowania lokalnego?
3. Jakie są zależności między zrównoważaną jakością życia a zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym?
4. Jakie są możliwości zobiektywizowania procedury określania celów szczegółowych
zrównoważonego rozwoju?
5. Jakie rodzaje planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych są tworzone w twojej gminie i czy występuje w nich kategoria zrównoważonego rozwoju?
6. Jaką wagę przykłada się w twojej gminie do systemu realizacji strategii zrównoważonego rozwoju — jaką strukturę ma ten system?
7. Jakie narzędzia wykorzystywane są w monitoringu strategii zrównoważonego rozwoju?
8. Jak specyfika miasta, gminy czy powiatu jest uwzględniania w pomiarze wskaźnikowym realizacji celów zrównoważonego rozwoju?
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Studium przypadku 9.P1.
Lokalna Agenda 21 w Polsce
Podstawowym narzędziem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie
lokalnym, ściśle sprzężonym z działaniami planistycznymi i wdrażaniem tej koncepcji, jest
Lokalna Agenda 21 (LA-21).5 Zgodnie z praktyką polskich gmin i powiatów działania
w ramach Agendy tworzą uspołeczniony (partnerski), dynamiczny proces realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju, w którym społeczności lokalne uczestniczą w podejmowaniu
kluczowych decyzji. LA-21 jest bardzo ważnym narzędziem budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego cechą jest poszanowanie zasobów przyrodniczych.
Oznacza to w praktyce kreowanie w procesie uspołecznionym lokalnej strategii
zrównoważonego rozwoju, integrującej politykę ochrony środowiska z polityką gospodarczą, społeczną i przestrzenną. Samo tworzenie dokumentów strategicznych, bez partnerstwa międzysektorowego w procesie budowy i realizacji strategii, nie może być utożsamiane z Agendą 21. LA-21 jest to więc równoczesne:
– tworzenie spójnej strategii, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju;
– budowanie zdolności samorządów do partnerstwa;
– tworzenie solidnych podstaw dla komunikacji społecznej w procesie opracowywania, weryfikacji i realizacji wizji rozwoju lokalnego.
W pierwszej połowie lat 1990. znajomość Agendy 21 przez władze lokalne w Polsce nie
przekraczała 5% wszystkich polskich gmin. Badania ankietowe dużej grupy gmin (1023
gminy południowej Polski, przy 23% zwrotności ankiet) przeprowadzone na przełomie roku
1999/2000 przez Polski Klub Ekologiczny wskazywały, że sytuacja istotnie się poprawiła,
choć nadal większości (około 70%) gmin idee LA-21 i zrównoważonego rozwoju nie były
znane. Znajomość LA-21 pozostaje na podobnym poziomie do dziś. Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez LA-21 w polskich samorządach przebiega w sposób bardzo
zróżnicowany, w zależności od sposobu rozumienia Agendy, co pozwala wyróżnić trzy
poziomy zaawansowania wdrażania LA-21 w polskich gminach i powiatach.
1. Poziom „kowbojski”, który charakteryzuje nieznajomość LA-21 i kontestacja zrównoważonego rozwoju, traktowanie ochrony środowiska jako bariery rozwoju
gospodarczego, brak uspołecznienia planowania lokalnego, przewaga inwestycji
„końca rury”, niedocenianie problemu niskiej świadomości ekologicznej,
przewaga egocentrycznego podejścia do rozwoju.
2. Poziom „ograniczania” Agendy do spraw ochrony środowiska. LA-21 to program
ochrony środowiska (program działań na rzecz środowiska), część lokalnej polityki
ekologicznej lub lokalnej polityki przestrzennej. Ten poziom można nazwać umownie
„małą” Agendą 21. Programy pilotażowe tworzenia tak rozumianej LA-21, realizowane
pod koniec ubiegłego wieku, były istotną inspiracją dla stworzenia standardu budowy
strategii zrównoważonego rozwoju w polskich gminach i powiatach. W szczególności
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5
Szczyt Ziemi („Środowisko i rozwój”) w Rio de Janerio w 1992 r. ukonkretnił koncepcję zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim w formie Karty Ziemi (Deklaracja z Rio — 27 zasad) oraz Globalnego Programu Działań — Agenda 21. Rolę i zadania
władz i społeczności lokalnych w tworzeniu oraz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju określa rozdział 28 Agendy 21,
w którym czytamy m.in.: „wiele problemów omawianych w Agendzie 21 wymaga działań na szczeblu lokalnym, czynnikiem decydującym o rozwiązaniu tych problemów będzie uczestniczenie w nich i współpraca władz lokalnych. (...) Władze lokalne powinny
podjąć dialog ze społecznościami, organizacjami lokalnymi i przedsiębiorstwami prywatnymi w celu przyjęcia «lokalnej Agendy 21»”.
Podkreśla się w nim już w pierwszych zapisach pożądany sposób działania tych władz — uspołecznienie procesu podejmowania
decyzji, samodzielność, przejawianie inicjatywy, a nie bierne czekanie na wytyczne. W Agendzie zwraca się uwagę, że to właśnie
społeczności lokalne i ich poszczególne sektory (samorząd, organizacje pozarządowe, biznes czy lokalni liderzy) tworzą, prowadzą
i utrzymują infrastrukturę społeczną i ekonomiczną, gospodarują przestrzenią, kształtują i chronią środowisko przyrodnicze, kreują
i realizują własne wizje rozwoju oraz współuczestniczą w realizacji wizji rozwoju lokalnego, regionalnego i kraju.
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miały wspierać ich zdolności do wzmacniania partycypacji i komunikacji społecznej
w tworzeniu i realizacji lokalnej wizji zrównoważonego rozwoju. Do pilotażowej realizacji i dostosowania do polskich warunków idei lokalnego programu działań środowiskowych wybrano dwa miasta: Radom i Ełk. Społeczne korzyści budowy „małej”
LA-21 trudno kwestionować, choć praktyka budowy takich Agend po roku 2000 stopniowo wygasła, a ustawowy obowiązek budowy w gminie programów ochrony
środowiska spowodował, że obecnie praktycznie wszystkie gminy opracowały już
takie programy nie nazywając ich, a nawet nie kojarząc z LA-21.
3. Poziom systemowego włączania zrównoważonego rozwoju i zaleceń Agendy 21
w cały proces planowania lokalnego, poprzez konsekwentne uwzględnianie integralności pięciu ładów (gospodarczego, społecznego i polityczno-instytucjonalnego, środowiskowego, przestrzennego). Ten sposób implementacji zasad zrównoważonego rozwoju można nazwać umownie „dużą” Agendą 21. Włączanie LA-21
w proces planowania rozwoju lokalnego i tworzenia w sposób uspołeczniony
zbioru dokumentów planistycznych, wśród których strategia zrównoważonego
rozwoju odgrywa kluczową rolę — jako dokument integrujący wszystkie najważniejsze polityki lokalne (gospodarczą, społeczną, ochrony środowiska i przestrzenną) — miało w Polsce dwa scenariusze.
– W scenariuszu pierwszym, w wielu gminach LA-21, powstałe jako polityki ekologiczne lub programy ochrony środowiska, zostały po pewnym czasie włączone
(i zintegrowane) do powstających strategii rozwoju lokalnego. Przykładami takich
procesów jest powstawanie LA-21 w Gdańsku, Warszawie czy Jeleniej Górze. Był
to również ważny etap dla tworzenia się pilotażowych koncepcji, w oparciu
o które powstały standardy Projektu Umbrella (działającego w ramach UNDP).
– W scenariuszu drugim, LA-21 od samego początku została włączona w proces
planowania strategicznego gmin i powiatów. Decydującą rolę w tworzeniu tej
praktyki odegrał wspomniany projekt pomocowy UNDP (por. studium przypadku 9.P2).
Co samorząd powinien zrobić, żeby przygotować LA-21? Najlepszej odpowiedzi na to
pytanie dostarcza wspomniany wyżej scenariusz drugi. Istotą LA-21 jest uruchomienie
i wykorzystanie struktur obywatelskich w tzw. 3W — współudziale, współodpowiedzialności i współdecydowaniu w odniesieniu do:
– tworzenia wizji zrównoważonego rozwoju („jakie cele chcemy osiągnąć?”);
– określenia sposobów jej urzeczywistnienia („jak osiągać te cele?”);
– praktycznej realizacji tej wizji i społecznego monitorowania tego procesu („czy
zbliżamy się, czy oddalamy od osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju?”).
Tworzenie LA-21 powinno być podstawą procesu planowania rozwoju lokalnych
jednostek samorządu terytorialnego. Agenda powinna wyróżniać to planowanie od
konwencjonalnego planowania rozwoju na poziomie lokalnym przez nadanie mu następujących właściwości.
1. Wszystkie poziomy dokumentów strategicznych podporządkowane są realizacji
zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do jakości życia (jako celu nadrzędnego) i poszczególnych ładów (gospodarczego, społecznego, środowiskowego
i przestrzennego).
2. Tworzenie Agendy i jej realizacja oznacza uspołeczniony (partnerski) proces realizacji zasad zrównoważonego rozwoju; bez udziału społeczności lokalnych
w podejmowaniu kluczowych decyzji budowa i realizacja LA-21 nie jest możliwa;
nie jest też możliwa budowa społeczeństwa obywatelskiego.
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3. LA-21 zakłada wykorzystanie metody planowania uspołecznionego (aktywnego,
partycypacyjnego, obywatelskiego; narzędzie 1.N3). W procesie tworzenia planu
i jego realizacji budowany jest system komunikacji społecznej. Zawiera on m.in.
takie elementy, jak: styl komunikacji, budowanie zaufania i więzi pomiędzy uczestnikami procesu, w tym ze społecznością lokalną, rozwiązywanie konfliktów, praca
z grupami. Ważnym elementem systemu są ankiety i inne formy badania opinii
publicznej stosowane w procesie planowania. Planowanie partycypacyjne polega
zatem na praktycznej realizacji idei partnerstwa międzysektorowego w procesie
planowania zrównoważonego rozwoju.
4. Społeczny charakter procesu tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju jest
niewątpliwie wyzwaniem dla władz samorządowych. Oznacza on bowiem: przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności organizacyjnej za sprawny przebieg całego
procesu, jednoczesne otwarcie się ku społeczeństwu i przypisanie mu kluczowej
roli w tym procesie. Rolą samorządu jest w tym przypadku: ciągłe wspieranie
i animowanie społecznego ruchu wokół procesu tworzenia planu i jego realizacji,
śledzenie postępu prac i formalne, w drodze uchwały rady (gminy, powiatu) lub
sejmiku, akceptowanie wypracowanego przez zespół liderów planu zrównoważonego rozwoju, sposobów jego wdrażania i systemu monitorowania postępów.
5. Obserwacja sposobu prowadzenia prac strategicznych w wielu regionach, powiatach
i gminach świadczy o coraz powszechniejszym preferowaniu partycypacyjnych
metod tworzenia dokumentów planistycznych, a zwłaszcza strategii zrównoważonego rozwoju. Na podstawie doświadczeń praktycznych przy wdrażaniu standardu
UNDP można jednak w wielu jednostkach samorządu terytorialnego zaobserwować
bariery szerokiego uspołecznienia procesu tworzenia planów rozwoju lokalnego.
Składa się na nie zarówno brak przygotowania władz samorządowych do uspołecznienia procesu tworzeniu i realizacji planów, jak i niedostateczne przygotowanie
społeczności lokalnej lub regionalnej do udziału w procesie tworzenia planu (por.
studium przypadku 1.P3). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z brakiem
wiedzy na temat możliwych form i technik włączania społeczeństwa w procesy
podejmowania decyzji oraz z brakiem pozytywnych doświadczeń w zakresie zrozumienia przez władze samorządowe idei uspołecznienia procesu. Przejawia się to
w czysto formalnym podejściu do zagadnienia oraz traktowaniu udziału społecznego
w procesie podejmowania decyzji jako niepotrzebnego balastu, który utrudnia cały
proces i niepotrzebnie go wydłuża. W drugim przypadku problemem jest niepełne
zrozumienie idei szerokiego udziału społeczności lokalnej w całym procesie i traktowaniu go nie jako współpracy z samorządem lokalnym, lecz jako okazji do torpedowania ich działań i tzw. przyłożenia władzy. Dodatkowym problemem jest słaba
motywacja do postaw aktywnych wynikająca m.in. z nieznajomości lub braku przekonania do idei zrównoważonego rozwoju, sceptycyzmu co do celowości tworzenia
jakichkolwiek planów, niedostrzegania własnych korzyści, a także braku wiary
w dobre intencje osób angażujących się społecznie w cały proces (brak autentycznych liderów społeczności lokalnej i regionalnej).

9.

Pytania
1. Co odróżnia konwencjonalne planowanie rozwoju lokalnego od procesu budowy
i realizacji Lokalnej Agendy 21?
2. Jakie są bariery szerokiego uspołecznienia procesu tworzenia planów rozwoju lokalnego w twojej gminie/powiecie?
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Studium przypadku 9.P2.
Standard Projektu Umbrella
Nowatorskie włączenie paradygmatu zrównoważonego rozwoju do lokalnego planowania strategicznego zaproponowano w ramach Projektu Umbrella UNDP. Od 1997 r.
Projekt Umbrella oferował władzom lokalnym w Polsce pomoc w ramach programu
„Opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów zgodnie z zaleceniami Agendy 21”. W 1997 r. w ramach programu:
– opracowano autorską metodykę prowadzenia uspołecznionego procesu budowy
strategii;
– przeszkolono grupę konsultantów;
– przeprowadzono wiele misji diagnozujących stan przygotowania głównych partnerów do przeprowadzenia planowania partnerskiego, dokonano kwalifikacji
gmin i powiatów do programu.
W standardzie przyjęto, że tworzona strategia zrównoważonego rozwoju jest dokumentem podsumowującym kluczowy etap budowy LA-21 i powstaje w wyniku społecznego procesu zmierzającego do osiągnięcia celu, jakim jest lokalny zrównoważony
rozwój. Metodykę opracowania strategii zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Agendy 21, oparto na uspołecznionym procesie komunikacji, który uznano za
kluczowe narzędzie rozwoju demokracji lokalnej.
W procesie planowania partnerskiego, organizowanego w formie 4–5 warsztatów
strategicznych, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich najważniejszych sektorów życia
społeczno-gospodarczego jednostki samorządu terytorialnego, tzn. radni, przedstawiciele zarządu, liderzy lokalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu itp.,
czyli wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym. W czasie warsztatów i pracy między
warsztatami w drodze konsensu określa się i przyjmuje kolejno (rysunek 9.5):
– raport o stanie zrównoważonego rozwoju;
– misję i wizję rozwoju;
– strukturę celów, w której za cel główny uznaje się rozwój zrównoważony, a cel
nadrzędny — jakość życia (plan strategiczny);
– plan zadań/działań (plan operacyjny);
– system zarządzania realizacją strategii.

Rysunek 9.5. Zakres strategii w lokalnym planowaniu zrównoważonego rozwoju
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Poniżej przedstawiamy pięć głównych cech opracowanego w ramach Projektu
Umbrella standardu strategii i procesu jej budowy.
1. Przyjęcie opisanej na początku rozdziału trójpoziomowej struktury celów strategicznych z jasnym umiejscowieniem w tej strukturze koncepcji rozwoju
zrównoważonego.
2. Wykorzystanie po raz pierwszy w procesie budowy strategii pojęcia ładu zintegrowanego. Współzależność podstawowych sfer rozwoju zrównoważonego
oznacza, że musi być on kształtowany równocześnie jako ład gospodarczy, ład
społeczny i polityczno-instytucjonalny, ład środowiskowy, ład przestrzenny,
z uwzględnieniem obiektywnych praw rozwoju gospodarczego, społecznego
i przestrzennego zagospodarowania oraz naturalnych praw ładu ekologicznego.
Wpływa to na układ strategii oraz przesądza o wielosektorowym składzie zespołu.
W standardzie UNDP układ ładów decyduje o grupowaniu celów szczegółowych
strategii i o układzie planu operacyjnego (programu działań).
3. Przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju jako głównego sprawdzianu, czy
deklaracja realizacji zrównoważonego rozwoju zawarta w celach strategicznych
jest zgodna z istotą tego rozwoju.
4. Uznanie szczególnej roli systemu zarządzania realizacją strategii zrównoważonego
rozwoju (por. opis systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem
w rozdziale 4). W praktyce budowy strategii lokalnych (i nie tylko lokalnych) ten
system jest najbardziej niedocenianym elementem Agendy 21, a przecież ma decydujący wpływ na dynamikę realizacji strategii. Z praktyki planowania lokalnego
wynika, że nie stworzenie tego systemu powoduje, że strategia zrównoważonego
rozwoju staje się bardzo szybko dokumentem „martwym” (tzw. półkownikiem).
W standardzie przyjęto, że system ten tworzą przede wszystkim trzy podsystemy:
– instrumenty realizacji strategii;
– monitorowanie — obserwacja realizacji celów i zadań strategii oraz zmian
w warunkach realizacji;
– aktualizacja strategii.
5. Uznanie za podstawowy cel procesu tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju budowy zdolności samorządów do partnerstwa oraz tworzenia
solidnych podstaw dla komunikacji społecznej w procesie tworzenia, weryfikacji
i realizacji wizji rozwoju lokalnego. Temu służą dwa społeczne filary standardu
UNDP tworzenia LA-21:
– budowa strategii w procesie planowania partycypacyjnego;
– budowa podstaw instytucjonalnych dla monitoringu społecznego realizacji
strategii zrównoważonego rozwoju.
W standardzie przyjęto, że grupa planująca to najlepsza forma dla kreowania międzysektorowego partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju. Reprezentatywne forum (Rada
Zrównoważonego Rozwoju, Lokalna Agenda 21, Komitet Sterujący itp.), grupujące
przedstawicieli różnych sektorów, powinno — poprzez aktywne formy planowania strategicznego i operacyjnego — wypracować dokumenty strategiczne oraz prowadzić
monitoring społeczny ich realizacji. Oznacza to, że forum nie powinno być powoływane
tylko dla doraźnych celów tworzenia dokumentów strategicznych, lecz powinno być
stałym elementem instytucjonalnym funkcjonowania układów partnerskich na lokalnych
poziomach zarządzania (powiatu i gminy).
Zgodnie ze statutami takich partnerstw, są one dobrowolnymi porozumieniami
członków, zawartymi w celu opracowania i realizacji lokalnej wizji zrównoważonego
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rozwoju. W ramach realizacji standardu, większość partnerstw „mocowana” była przy
radzie gminy lub powiatu, co wydawało się najlepszym rozwiązaniem organizacyjnym,
szczególnie w pierwszym okresie działania przy zachowaniu najważniejszej zasady działania forum: równoprawności stron (partnerów). W niektórych przypadkach partnerstwo funkcjonuje pod patronatem silnej organizacji pozarządowej lub przekształca się
w stowarzyszenie lub fundację.
Tworzenie porozumień partnerskich jest z pewnością podstawową formą uspołecznienia procesu budowy i realizacji strategii. Zgodnie z standardem Projektu Umbrella są
one wzbogacane o inne formy konsultacji społecznej, takie jak ankietowanie mieszkańców, konsultacje społeczne, zbieranie opinii itp. Celem wszystkich form uspołecznienia jest stworzenie warunków do autentycznego wyrażania opinii i pomysłów przez
mieszkańców oraz uwzględniania ich w procesie budowy strategii i monitoringu jej
realizacji, a przez to budowanie zdolności samorządów do partnerstwa.
Po udanym pilotażu w 1998 r., kolejne lata przyniosły dynamiczny przyrost wdrożeń
standardu strategii w polskich gminach i powiatach. Do końca 2000 r. z pomocy Projektu
łącznie skorzystało prawie 70 jednostek samorządu terytorialnego, w tym ponad 60
gmin. Tyle samorządów lokalnych dysponowało własnymi strategiami zrównoważonego rozwoju, opracowanymi i przyjętymi w procesie planowania partnerskiego
i szeroko rozwiniętej komunikacji społecznej. W następnych latach, po opublikowaniu
wyników Projektu Umbrella, można zaobserwować wyraźny proces upowszechnienia
w Polsce wypracowanego w jego ramach standardu. Dotyczy to też w dużym stopniu
wypracowanego przezeń standardu audytu zrównoważonego rozwoju.
Pytania
1. Jakie znaczenie, z perspektywy rozwoju Lokalnych Agend 21 w Polsce, miało wprowadzenie w standardzie Projektu Umbrella pojęcia ładu zintegrowanego?
2. Jakie elementy powinien posiadać system zarządzania zrównoważonym rozwojem
w gminie lub powiecie? Swoją odpowiedź porównaj ze strukturą systemu przedstawioną w rozdziale 4.

234

Rozdział 10.
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna
10.1. Wprowadzenie: wyzwania urbanizacji
Od początku XXI wieku ponad połowa mieszkańców Ziemi żyje w miastach.
W 27 krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten osiąga 74%, a np. w Holandii lub Anglii
mieszkańcy miast stanowią ok. 90% populacji. Miasta zajmują dziś 2% powierzchni
Ziemi, ale konsumują 75% jej zasobów.
Na tle coraz szybszych zmian kulturowych, demograficznych i ekonomicznych,
potrzebna jest stała weryfikacja odpowiedzi na pytania o współczesne modele urbanizacji, zasady oraz metody kształtowania krajobrazu. W ostatnich latach obserwuje się
renesans miejskości, jako stylu życia. Cywilizacja postindustrialna i rosnąca troska
o jakość środowiska przyczyniają się do eliminacji wielu zagrożeń i uciążliwości życia
w obszarach zurbanizowanych. Miasta, które zapewniają wyższą jakość środowiska,
lepiej służą mieszkańcom. Przyciągają też innych, którzy mają możliwość wyboru, czyli
przedstawicieli tzw. klasy kreatywnej (Florida, 2005). W ten sposób miasta dobrze zarządzane zyskują kolejny impuls rozwojowy.
W tym rozdziale zauważymy, że odpowiednio zaplanowana urbanizacja, optymalizacja intensywności i gęstości zagospodarowania, zintegrowane projektowanie i zarządzanie przestrzenią, pozwalają na pozostawienie poza granicami miast dużych areałów
pod uprawy, w stanie zbliżonym do naturalnego. Równocześnie — gęsto zaludnione,
dobrze zaprojektowane miasta mogą być bezpieczne, wygodne i atrakcyjne.
Nie wszędzie niestety udaje się kontrolować procesy i formy urbanizacji. W krajach
rozwijających się dochodzi do dramatycznego przerostu obszarów metropolitalnych
i rozwarstwienia społeczności miejskich. W Polsce także nie radzimy sobie z żywiołowym, chaotycznym rozprzestrzenianiem się zabudowy, zawłaszczaniem przestrzeni,
trwałą degradacją obszarów pozamiejskich. Zanika specyficzna tożsamość różnych
typów krajobrazu, który jest ważnym dobrem społecznym i jest zaliczany do zasobów
nieodnawialnych lub trudno odnawialnych.
Kształt, jaki dziś nadajemy naszym miastom i osiedlom, określi ich wizerunek,
sposób funkcjonowania i jakość życia mieszkańców na dziesiątki, a może nawet na setki
lat. Dlaczego polski model urbanizacji tak niekorzystnie wyróżnia się na tle innych
krajów europejskich? Dlaczego stare miasta są zwykle bardziej atrakcyjne od nowych
dzielnic i osiedli? Jak usprawnić gospodarkę przestrzenną i narzędzia planistyczne?
Próbę odpowiedzi na te pytania najlepiej rozpocząć od krótkiego przedstawienia genezy
dzisiejszych struktur osiedleńczych.

10.

10.2. Historyczny rozwój idei miasta
Idee i struktury miast dojrzewały w ciągu kilku tysięcy lat. Znamy kilka okresów historycznych, w których miasta rozwijały się szczególnie dobrze tj. ich relacje z otoczeniem
były zharmonizowane, kwitła gospodarka, poprawiała się jakość życia obywateli.
O sukcesie miast decydował przede wszystkim ich ustrój polityczno-prawny oraz struktura przestrzenna. Od starożytności, najbardziej trwałe były miasta o ustroju samorządowym oraz planowanej i projektowanej strukturze, zazwyczaj regularnej, ale dostosowanej do cech fizjograficznych miejsca.
Formy naszych miast ewoluowały od średniowiecza do rewolucji przemysłowej. Nagłe
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przyspieszenie ich rozwoju w XIX i XX w. spowodowało dramatyczne, nieprzygotowane
przekształcenia dotychczasowych struktur społecznych i przestrzennych. Miasta straciły
dawny kształt i formę, rosły dzielnice nędzy, pogarszał się stan środowiska i jakość relacji
społecznych.
Dla powstrzymania patologicznych tendencji, w krajach najwyżej rozwiniętych prowadzono akcje modernizacyjne, polegające głównie na wyburzaniu starej zabudowy i zakładaniu terenów zielonych oraz wprowadzaniu minimalnych standardów budownictwa
mieszkalnego. Na przełomie XIX i XX w. pojawiły się też nowe koncepcje rozwoju.
Najbardziej znana, idea miasta–ogrodu (Howard, 1898), opierała się na planowym połączeniu dynamiki gospodarczej miasta z silnymi więziami społecznymi i zdrowym klimatem
wsi. Współczesną interpretacją tej idei jest projekt nowego miasteczka Siewierz, który
opisujemy jako studium przypadku 10.P2. Inną koncepcją samodzielnego układu urbanistycznego w strukturze większego miasta jest jednostka sąsiedzka, czyli zgrupowanie
budynków mieszkalnych o integrującej kompozycji przestrzennej, posiadające własne,
bogate zaplecze społeczne i usługowe. W Polsce tę ideę realizowano w okresie międzywojennym, w formie tzw. osiedli społecznych, a w okresie powojennym wykorzystano ją
przy projektowaniu Nowej Huty (studium przypadku 10.P1).
W 1943 r. opublikowano Kartę Ateńską, zawierającą zasady nowoczesnej urbanistyki
funkcjonalnej. Celem karty była poprawa jakości środowiska miejskiego, poprzez zdecydowaną zmianę zasad planowania i kształtowania przestrzeni. Dokument nadspodziewanie silnie wpłynął na formy przebudowy i rozwoju miast po II wojnie światowej.
Zmiany polegały na budowie dzielnic mieszkaniowych o higienicznej, luźnej strukturze,
na tworzeniu wydzielonych ośrodków handlowych i usługowych, zakładaniu oddzielnych stref przemysłowych oraz oddzielnych stref rekreacji. Właściwemu funkcjonowaniu miasta podzielonego na strefy miała służyć rozbudowa układów transportowych.
Praktyka modernistycznej urbanizacji niejednokrotnie wykraczała daleko poza tradycyjne koncepcje społeczności miejskich, sąsiedztwa, przestrzeni publicznych. Segregacja
funkcji i rozbudowa infrastruktury drogowej doprowadziły do rozbicia zwartych struktur.
Odejście od zabudowy pierzejowej na rzecz swobodnie lub rzędowo rozstawianych
super-bloków wytworzyło przestrzenie niefunkcjonalne i pozbawione przynależności.
Wprowadzanie luźnej zabudowy do historycznych tkanek miejskich powodowało niszczenie tożsamości miejskiego krajobrazu, wspólnot społecznych i tradycji kulturowych
związanych z historyczną przestrzenią miejską. Ekstensywne wykorzystanie gruntów
doprowadziło do rozciągnięcia i rozczłonkowania obszarów zurbanizowanych. Zatarły
się granice większości miast, przedmieść, terenów rolniczych; dlatego tak trudno dziś
znaleźć strukturę urbanistyczną o jednoznacznym, czytelnym charakterze.
Punktem zwrotnym dla dwudziestowiecznej myśli urbanistycznej stała się książka
Jane Jacobs „The death and life of great American cities” (1961). Autorka była jedną
z organizatorek społecznej akcji mieszkańców nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village,
przeciwko planom jej modernizacji i budowie drogi szybkiego ruchu. W książce Jacobs
po raz pierwszy tak jednoznacznie dowartościowana została intensywność życia sąsiedzkiego w historycznie ukształtowanych dzielnicach miejskich. Tradycyjna ulica, która dla
modernistów, z Le Corbusier’em na czele, była 20–30 lat wcześniej symbolem degeneracji miasta, została przedstawiona przez Jacobs jako idealne środowisko kontaktów
międzypokoleniowych, bezpieczne, wygodne, interesujące, różnorodne, witalne
piękne. Jacobs zderzyła obraz starych dzielnic miejskich z nową rzeczywistością monokulturowych apartamentowców i monotonnych przedmieść-sypialni.
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10.2.1. Urbanistyka ponowoczesna
Na przełomie lat 1960. i 70. u wielu planistów i architektów dojrzała świadomość, że
bezrefleksyjna realizacja modernistycznych zasad planowania i niedostosowana do
naturalnych porzeb człowieka skala wielu powojennych założeń przestrzennych doprowadziły do obniżenia jakości życia mieszkańców, pomimo podniesienia standardów
sanitarnych i zwiększenia powierzchni mieszkalnej per capita. Dla ruchu postmodernistycznego charakterystyczny był powrót do przestrzeni o miejskim charakterze, z dominacją wartości historycznych, neoregionalizmem i tożsamością lokalną. Do projektowania urbanistycznego włączono różne doświadczenia kulturowe. Powróciły studia
proporcji, miar, znaków, znaczeń, symboli.
Na początku lat 1990. znacznej dynamiki nabrał ruch zwany Nowym Urbanizmem.
Dzięki opracowaniu skutecznych narzędzi planistycznych i oparciu na prawach wolego
rynku, Nowym Urbanistom udaje się łączyć wysoką jakość przestrzeni dla pieszych,
mieszanie funkcji, zwartość i przenikalność struktur zabudowy. Poszukując ideału przestrzeni integrującej lokalne społeczności i ograniczającej uzależnienie od samochodów,
Nowi Urbaniści opierają się na tradycji, ale podkreślają też wartość własnych badań nad
istotą sąsiedztwa i miejskości. W swoich publikacjach (np. Duany i in., 2000) dzielą się
doświadczeniami z kilkudziesięcioletniej walki o zmianę planistycznego paradygmatu
i o przełamanie dominacji inżynierii drogowej nad humanistyczną urbanistyką.
Nowy Urbanizm wprowadził innowacyjne, skuteczne metody i narzędzia do praktyk
planistycznych. Wysoka wartość rynkowa projektów oraz „misyjna” działalność, poprzez
Congress for the New Urbanism (CNU), zaowocowały do dziś setkami realizacji. Program
Kongresu określa Karta, podsumowująca zasady zrównoważonego kształtowania przestrzeni w różnych skalach: od regionalnej, po kwartał zabudowy. Załącznikiem do dokumentu jest spis Kanonów Trwałej Architektury i Urbanistyki.1 CNU jest organizacją
międzynarodową i współpracuje ze środowiskami o podobnej wrażliwości w Europie,
m.in. Council for European Urbanism, INTBAU, The Prince’s Foundation for the Built
Environment.
Powrót do tradycji urbanistycznych opiera się na wyborze tych treści, zasad i form,
które przechodząc w ciągu stuleci ewolucyjną drogę rozwoju, spełniły kryterium trwałości. Pierwsze duże realizacje w tym duchu — w Stanach Zjednoczonych Seaside,
Floryda (1984–1991) i w Europie Poundbury, Dorset (od 1993) — są czasem krytykowane za historyzujący i elitarny charakter, ale przekonują do siebie spójnością idei
i konsekwentną realizacją. Warto też zauważyć, że koszty ich budowy nie odbiegały
znacząco od przeciętnych, a 28% zabudowy pierwszego etapu Poundbury to domy
socjalne (przykład Poundbury opisujemy w punkcie 10.4.7).
Nurt modernistyczny też rozwija się w stronę pro-środowiskową. Wybór technologii
stał się znacznie bardziej selektywny, a w obliczu zmian klimatycznych priorytetem stało
się pozyskiwanie energii odnawialnej. Narzędzia informatyczne umożliwiają maksymalne i sprawiedliwe wykorzystanie światła i energii słonecznej w gęsto zabudowanych
dzielnicach miejskich oraz optymalizację przepływu powietrza i przenikalności dla
ruchu. Wizję urbanistyki zrównoważonej, technicznie zaawansowanej, ale przede
wszystkim przyjaznej człowiekowi i środowisku, realizuje się poprzez tworzenie całych
osiedli i dzielnic o zerowej emisji CO2 — samowystarczalnych energetycznie lub nawet
generujących nadwyżki energii. Prekursorski projekt BedZED opisujemy w punkcie
10.4.7.
1
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Oba dokumenty można pobrać ze strony <www.cnu.org>.
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10.2.2. Projektowanie środowiskowe
Niezależnie od wielości nurtów, tendencje pro-środowiskowe zaczynają dominować
w dzisiejszej myśli urbanistycznej. Wheeler (2004) wymienia szereg cech, odróżniających urbanistykę ostatnich lat od urbanistyki ponowoczesnej:
– w sferze wartości, obok pluralizmu wyróżniają się wspólne, szeroko podzielane
wartości;
– w sferze poznawczej, zamiast względności i relatywizmu podkreśla się znaczenie
powiązań, sieci, systemów i chaosu;
– w sferze polityki, zamiast osłabiać władzę, proponuje się elastyczne relacje
pomiędzy różnymi instytucjami;
– w dziedzinie planowania — decentralizację, dialog i pluralizm uznaje się za
niewystarczające. Podkreśla się rolę edukacji, służącej powszechnemu zrozumieniu celów planowania, potrzebę wspierania słabych i dyskryminowanych
oraz promuje się łączenie zachęt i wymagań w relacjach pomiędzy różnymi
poziomami zarządzania.
Coraz większy wpływ na środowisko miejskie wywierają inicjatywy oddolne
o lokalnym charakterze. Przyczynia się do tego ruch określany jako placemaking.
Angażuje on nie tylko urbanistów i architektów; zazwyczaj jest animowany przez organizacje pozarządowe i w dużym stopniu opiera się na wolontariacie. Jego celem, obok
poprawy witalności gospodarczej, otoczenia społecznego i jakości krajobrazu, jest integrowanie lokalnych wspólnot (PPS i FPdŚ, 2009).

10.3. Stan gospodarki przestrzennej w Polsce
Pomimo sukcesów, jakie Polska odnosi w demokratyzacji i kształtowaniu sprawnej
gospodarki, zarządzanie przestrzenią okazuje się nieskuteczne. Nie wdrożyliśmy jeszcze
właściwych metod i instrumentów planowania (narzędzie 10.N1), projektowania oraz
kontroli rozwoju struktur osadniczych i form zabudowy.
W Polsce nie kształtuje się zabudowy i sieci infrastrukturalnych jako elementów
logicznych układów urbanistycznych lub ruralistycznych. Dopasowuje się budowle
i osiedla do wielkości i kształtu działek, ignorując kontekst przestrzenny. Pomimo
dużego potencjału inwestycyjnego terenów śródmiejskich, inwestowanie poza nimi jest
łatwiejsze i tańsze, dlatego obserwujemy postępujące rozrastanie się przedmieść
i rozproszoną zabudowę obszarów wiejskich. Zajmuje się w ten sposób nieproporcjonalnie wielkie obszary w stosunku do efektów użytkowych, niszcząc środowisko przyległych terenów, ich tożsamość przyrodniczą i kulturową. Bezplanowe rozlewanie się
zabudowy ogranicza skuteczność transportu publicznego. Uzależnienie mieszkańców
od prywatnych samochodów zwiększa koszty indywidualne i środowiskowe (na co
zwrócimy uwagę w kolejnym rozdziale).
Wraz z fizycznym wzrostem odległości, osłabieniu ulegają więzi społeczne. Na tym
tle rośnie liczba zamkniętych osiedli i narasta zjawisko prywatyzowania przestrzeni.
Miasto zmienia się w mozaikę enklaw i eksklaw, przy czym dominują eksklawy, czyli
ekskluzywność, wykluczenie, izolacja, marginalizacja (Pirveli i Rykiel, 2007).
Polskie wsie są w wielu przypadkach jeszcze silniej dotknięte rozproszeniem i chaosem
niż miasta. Zwarte formy dawnych ulicówek, szeregówek, widlic i wsi placowych są już dziś
nieczytelne, a nowe domy lokalizuje się przypadkowo, zazwyczaj w dużej odległości od
zabudowy starej. Niszczeniu krajobrazu towarzyszą dramatycznie rosnące koszty rozciągniętej infrastruktury, które ostatecznie ponoszą mieszkańcy i środowisko przyrodnicze.
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W efekcie nieskoordynowanych decyzji o warunkach zabudowy, harmonijne formy
charakterystyczne dla europejskiej urbanistyki i ruralistyki zastępowane są beztroską
różnorodnością architektury, nasadzeń i ogrodzeń. Anarchia w sferze reklamy i informacji wizualnej pogłębia zanieczyszczenie krajobrazu.
W ostatnich latach można zauważyć też pozytywne zmiany. Odnawiane są stare
centra miejskie. Budowa obwodnic pozwala na odzyskiwanie dla mieszkańców centralnych przestrzeni rynkowych, które kilkadziesiąt lat temu zmieniano w węzły transportu
samochodowego. Po podniesieniu jakości infrastruktury technicznej i społecznej, samorządy coraz częściej angażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa i wygody miejsc
publicznych. Organizacje społeczne prowadzą działania edukacyjne w dziedzinie
kultury przestrzeni i przygotowują mieszkańców do partycypacji. Zarówno komercjalizacja, jak i demokratyzacja są wyzwaniami dla urbanistyki, która dotąd działała odgórnie,
a nie poprzez negocjowanie, debatowanie i poszukiwanie konsensu. Coraz częściej
dostrzega się konieczność stosowania nowych, skutecznych narzędzi kształtowania ładu
przestrzennego.

Narzędzie 10.N1.
Planowanie i programowanie rozwoju
Dążenie do trwałego rozwoju wymaga
działania strategicznego i skoordynowanego, uwzględniającego dynamikę procesów rozwojowych. Kluczowe znaczenie
może mieć wskazanie terenów priorytetowych, najcenniejszych i o kluczowym znaczeniu dla porządkowania struktur miejskich: aktywizujących (obszary inwestycji)
i chronionych (gdzie nieplanowany rozwój
inwestycji mógłby spowodować utratę
wartości i zasobów lub istotne naruszenie
równowagi przestrzennej). Najważniejsze
decyzje strategiczne, dotyczące większości
dzisiejszych miast, związane są z wyznaczaniem obszarów zakazu zabudowy
i z polityką transportową. Zajmuje ona
centralną pozycję w modelach policentrycznych sieci osadniczych, miast kompaktowych i inteligentnego wzrostu.
Plany strategiczne i operacyjne
Plan strategiczny powinien określać sytuację wyjściową, cel, drogę dojścia do celu
i metody oceny postępów. Podstawowe
strategie zrównoważonego rozwoju przestrzennego związane są z regeneracją
i powtórnym wykorzystaniem obszarów
zurbanizowanych, projektowaniem zielo-

nych struktur, rewaloryzacją i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, projektowaniem siatki urbanistycznej i sieci transportowych, optymalizacją gęstości, promocją
mieszanych funkcji, lokalizacją nowych
inwestycji, projektami budownictwa dostępnego, bliskością infrastruktury komunalnej
i społecznej, adaptowalnością i odnawialnością tkanki budowlanej, efektywnością energetyczną, zarządzaniem jakością, trwałością,
określaniem standardów urbanistycznych
i architektonicznych. W strategiach rozwoju
urbanistycznego coraz częściej uwzględnia
się też rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych.
Zakres terytorialny planów strategicznych powinien być na tyle szeroki, aby
wiązał sposób zagospodarowania miejsca
z jego dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Niektóre obszary, np. chronionego krajobrazu czy rewitalizacji, wymagają ustaleń bardziej szczegółowych
i rygorystycznych. Dla innych, plany mogą
mieć charakter bardziej ogólny. Zawsze
jednak powinny ustalać niezbędne standardy i inspirować innowacyjność.
Plany operacyjne służą realizacji celów
określonych w planach strategicznych.
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Skuteczność
urbanistyki
operacyjnej
zależy od wprowadzenia standardów jakościowych, harmonogramów oraz monitorowania i ewaluacji efektów. Urbanistyka
operacyjna oparta jest na zarządzaniu
przestrzenią i sterowaniu procesami, ale
nie sterowaniu odgórnym, a poprzez
upodmiotowienie obywateli, konkurencję
w sferze usług, finansowanie wyników
działań, a nie samych działań, animowanie
przedsiębiorczości, decentralizację decyzji
i odpowiedzialności, mechanizmy rynkowe, marketing terytorialny.
Programy rewitalizacji urbanistycznej
Rewitalizacja jest pojęciem szerokim i niejednoznacznym. Nawet w obrębie UE stosuje się różne zasady jej organizowania,
finansowania i wdrażania rewitalizacji.
Rewitalizacja urbanistyczna jest często
porównywana do recyklingu. Ma przeciwdziałać degradacji, przywracać do życia
najbardziej zagrożone części miast i prowadzić do ich odnowy. Polega na działaniach aktywizujących, pobudzających
rozwój, z naciskiem na jakościowe zmiany
w środowisku i na pełny udział mieszkańców. Celem działań rewitalizacyjnych nie
jest renowacja substancji budowlanej, ale
podniesienie jakości życia mieszkańców
i zwiększenie konkurencyjności miejsca
w skali ponadlokalnej, w oparciu o jego
istniejący potencjał kulturowy, przestrzenny i gospodarczy. Jest to więc działanie wymagające podejścia interdyscypli-

narnego, a rola urbanistów ma charakter
koordynujący działania różnych sektorów
i podmiotów. Rewitalizację obszaru śródmiejskiego Zuziak (1998) definiuje jako
„zmiany strukturalne, polegające na
wzmacnianiu aktywności i atrakcyjności
jego przestrzeni wskutek skoordynowanej
strategii sektorów publicznego i prywatnego”. O sukcesie rewitalizacji w dużym
stopniu decyduje wykorzystanie potencjału dziedzictwa, co wymaga właściwego
odczytania i interpretacji przestrzeni kulturowej miejsca. Specyfika, autentyczność,
unikatowość, stanowią atut, który właściwie zidentyfikowany i wzmocniony, stanowi o późniejszej konkurencyjności
(Zuziak, 1998).
Przedstawiciele sektora publicznego
powinni zwracać szczególną uwagę na
potrzebę stabilizacji społecznej struktury
rewitalizowanego obszaru. Doświadczenia
krajów zachodnich wskazują na zagrożenia, jakie może nieść gentryfikacja atrakcyjnych obszarów śródmiejskich. W wyniku
ich renowacji, rewaloryzacji lub niewłaściwie przeprowadzonej rewitalizacji, może
dochodzić do gwałtownego wzrostu wartości nieruchomości i wypierania dotychczasowych mieszkańców. Gentryfikacja to zjawisko o dwóch obliczach: z jednej strony
polega na „uszlachetnieniu” przestrzeni,
z drugiej może prowadzić do jej społecznego wyjałowienia, a w konsekwencji do
ponownej degradacji.

10.4. Zasady zrównoważonego rozwoju przestrzennego
Wiele teorii, modeli i zasad wiąże się z ideami zrównoważonej urbanizacji. W literaturze przedmiotu pojawiają się angielskie określenia: smart growth, urban containment, compact city, urban village, ecopolis, low carbon urbanism, new pedestrianism itp. Każda z tych koncepcji zawiera idee potencjalnie słuszne w określonych
warunkach lokalnych. Zrównoważona urbanistyka ma służyć równoczesnemu
podnoszeniu jakości życia i zmniejszaniu presji ludzkich osad na środowisko.
W kolejnych punktach przyjrzymy się przedstawionym w sposób syntetyczny
zasadom, wynikającym ze wszystkich wyżej wymienionych koncepcji.
McHarg (1969) zauważył, że możliwa jest synergia, potęgująca skuteczność
poprawy kondycji środowiska przyrodniczego i przestrzeni zurbanizowanej. Istotną
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przeszkodą jest głęboko zakorzeniony, tradycyjny pogląd, że natura i miasto
znajdują się w opozycji (Whiston-Sprin, 1984, s. 115). Aby można było projektować
miasta jako elementy środowiska przyrodniczego, potrzebna jest zmiana kulturowo-projektowego paradygmatu.

10.4.1. Koncentracja i gęstość
Produktywność, funkcjonalność i atrakcyjność miejskiej przestrzeni są zależne od
gęstości zaludnienia i intensywności zagospodarowania. Ekonomiczne korzyści
zwiększania koncentracji zabudowy wydają się oczywiste: niższe koszty infrastruktury, niższe koszty transportu, możliwość zachowania większych obszarów zielonych: parków, upraw, lasów, terenów chronionego krajobrazu. Dla zachowania
tożsamości krajobrazów niezurbanizowanych, wiejskich, miejskich i podmiejskich,
granice miast i osiedli powinny być ostre, czytelne i nienaruszalne (rysunek 10.1).

10.

Rysunek 10.1. Obszary o największej gęstości zaludnienia zlokalizowane wokół węzłów transportowych, wyraźne granice urbanizacji (na podst. Rogers i Power, 2000)

Działania na rzecz zwiększania gęstości nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem. Nadal rozpowszechniony jest ideał domu jednorodzinnego i obawa przed
życiem w gęsto zaludnionych obszarach. Zamiast mówić o potrzebie gęstości,
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często używa się lepiej brzmiących określeń: „miasto kompaktowe”, „inteligentny
wzrost”, „dzielnice dla pieszych” (Wheeler, 2004, s. 190). Wg Cooper-Marcus
i Francis (1998), urbaniści powinni dokładać wszelkich starań, aby łagodzić negatywne efekty wysokiej gęstości i uwidaczniać wszystkie jej zalety. Poczucie gęstości
nie wynika tylko z liczby mieszkańców na hektar. Dwa obszary tak samo gęsto
zaludnione mogą być odmiennie spostrzegane, a różnica może wynikać z kompozycji urbanistycznej, dostępności przestrzeni publicznych, wyposażenia i wielu
innych czynników, indywidualnie kształtujących obraz miejsca.
Gęsta zabudowa śródmieść i średnio-gęsta na przedmieściach sprzyja rozwojowi
infrastruktury społecznej. Wielofunkcyjne miasto wyewoluowało, dostosowując się
do potrzeb człowieka. Doświadczenia historyczne wskazują, że taka forma organizacji przestrzeni, w odróżnieniu od obszarów o zabudowie rozproszonej, ma duży
potencjał adaptowalności do zmian cywilizacyjnych. Tradycyjna przestrzeń miejska
jest funkcjonalna i piękna, o czym świadczy m.in. ogromna popularność miast
historycznych, jako atrakcji turystycznych. Centralne place i bulwary, spójne dzielnice, zwarte kwartały, pierzeje uliczne, zielone skwery i parki, ogrody, dziedzińce,
podwórka, realizują różnorodne funkcje, dostosowane do naszych potrzeb jako
jednostek żyjących w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych
znajomych, świadczących i korzystających z lokalnych usług, wspólnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych, politycznych, religijnych w przestrzeni
publicznej.
Zrównoważona przestrzeń miejska zawiera w obszarze lub w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wszelkie potrzebne usługi i miejsca pracy,
ale też miejsca rozrywki i odpoczynku. Ideałem jest dystans, który możemy łatwo
pokonać pieszo, w ciągu 5–10 min., co odpowiada odległości 300–800 m (walking
distance). W takim promieniu od każdego miejsca zamieszkania powinny być
zlokalizowanie podstawowe punkty handlowe, przychodnie, żłobki, przedszkola,
szkoły podstawowe, miejsca spotkań lokalnej społeczności, powszechnie dostępne
obiekty sportowe oraz niewielkie ogrody i parki. Dobrze zaplanowane i zaprojektowane miasto jest środowiskiem, w którym, poruszając się po stosunkowo
niewielkim obszarze, możemy żyć pełnią życia, realizując nasze codzienne potrzeby
i ambicje. Dalej położone obiekty wyższej edukacji, wysokiej kultury, duże założenia parkowe, powinny być łatwo dostępne na rowerze lub za pośrednictwem
transportu publicznego (rysunek 10.2).
Im mniejsza jest gestość zaludnienia, tym większe są koszty per capita utrzymania zieleni, infrastruktury komunalnej oraz niższa jest dostępność i jakość tych
usług. Utrzymanie się lokalnego centrum usługowo-handlowego (szkoła, przychodnia, sklepy, gastronomia, poczta) wymaga populacji min. 7500 osób. Przy
gęstości 50 osób (23 mieszkania)/ha, 50% ludności mieszka w odległości większej
niż 500 m od tych podstawowych usług. Osoby te chętnie korzystają wtedy
z prywatnych samochodów. Przeprowadzenie linii autobusowej przez osiedle
o takiej gęstości jest nieopłacalne.
Gęstość 100 osób (46 mieszkań)/ha daje bardziej zróżnicowaną strukturę
społeczną i umożliwia dobrą obsługę przez autobusy. Na obszarze o gęstości
powyżej 150 osób (69 mieszkań)/ha, wszystkie niezbędne usługi są dostępne dla
pieszych. Wzrasta też opłacalność różnych form transportu publicznego.
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10.
Rysunek 10.2. Od osiedla do metropolii — podstawowe składniki życia społecznego (na podst.
Rogers i Power, 2000)

10.4.2. Formy przestrzeni i użytkowania
Poza gęstością zaludnienia i intensywnością zabudowy, ogromne znaczenie ma jej
charakter: ziarnistość, wysokość, ukształtowanie. Gęsto niekoniecznie znaczy wysoko:
najwyższą efektywność zagospodarowania uzyskujemy przy 4–6 kondygnacjach. Na
rysunku 10.3 przedstawiamy schematycznie 3 obszary o tej samej powierzchni 1 ha, na
której zbudowano 75 domów lub mieszkań dla ok. 165 mieszkańców.
Zabudowa kwartałowa, przedstawiona na dole rysunku 10.3, tworzy środowisko
najbardziej wielofunkcyjne, różnorodne, społecznie zróżnicowane (dzięki zróżnicowaniu wielkości mieszkań), a przy tym zintegrowane. Ciągłe pierzeje sprzyjają kształtowaniu zacisznych podwórek o charakterze półprywatnym i dobrze zdefiniowanych
wnętrz ulic, placów, ogrodów.
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Place miejskie tradycyjnie ogniskują społeczne, kulturowe i gospodarcze życie lokalnych społeczności. Kiedyś były przede wszystkim miejscami wymiany towarów, usług
i informacji, dziś dominuje w nich funkcja rekreacyjna. Plac powinien stanowić centrum
każdej dzielnicy, miejsce spotkań, otoczone najważniejszymi obiektami użyteczności
publicznej, kultury, usług i handlu, ale też budynkami mieszkalnymi.
Dla jakości życia i potencjału rozwoju miejskiej społeczności, ważna jest obecność
zieleni i jakość przestrzeni zielonych, wrastających i przenikających zwartą strukturę miasta
jak system krwionośny. Wnętrza urbanistyczne i zielone, w przemiennych sekwencjach,
uatrakcyjniają poruszanie się po mieście i przebywanie w przestrzeni zurbanizowanej.
Zasadą powinno być otwarcie i przenikalność wszystkich osiedli oraz dostępność
i wielofunkcyjność miejsc użytkowanych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
w różnych celach, przez różnych użytkowników. Kluczowe znaczenie ma udział funkcji
mieszkaniowej. Stała obecność ludzi zwiększa bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa. Przestrzenie monofunkcyjne, niezintegrowane ze strukturą miasta, w tym parki
przemysłowe, centra handlowe i administracyjne, zamknięte osiedla, są w pewnych
porach dnia czy nocy wyludnione. Ogrodzenia, kamery, patrole policji i straży nie są tak
efektywne w obliczu zagrożenia przestępczością jak obecność mieszkańców, którzy
w każdej chwili mogą pojawić się na ulicy lub w oknie.

Rysunek 10.3. Porównanie trzech typów zabudowy (na podst. Rogers i Power, 2000)

10.4.3. Zarządzanie dziedzictwem historycznym
Przestrzeń miejska ma charakter dynamiczny. Wraz z substancją architektoniczną, infrastrukturą, zielenią i formami ludzkiej aktywności, ewoluuje charakter i tożsamość krajobrazu. Zarządzanie dziedzictwem historycznym powinno zapewniać równowagę
pomiędzy zmianami, które są naturalne w przestrzeni kulturowej, a zachowaniem
cennych elementów tożsamości i dziedzictwa. Równowaga pomiędzy ochroną i procesami rozwoju, jeżeli godzi interesy różnych grup społecznych, sprzyja rozwojowi kultury.
Jakość kulturowego krajobrazu istotnie wpływa na jakość życia i poczucie wspólnoty, kolektywne poczucie wartości i dumy, aktywność społeczną, witalność lokalnej
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gospodarki. Dziedzictwo kulturowe powinno uzyskać rzeczywistą rangę czynnika
kształtującego rozwiązania planistyczne, a nie, jak dotąd, być traktowane jako „okoliczność” czy przeszkoda (por. studium przypadku 15.P1).

10.4.4. Zielona infrastruktura
Jednym z najważniejszych celów strategicznych urbanistyki jest zachowanie właściwych
proporcji pomiędzy terenami zabudowanymi a terenami otwartymi, szczególnie na
obszarach metropolitalnych. Realizacji tego celu ma służyć zielona infrastruktura —
świadomie kształtowany, ciągły element struktury przestrzennej miasta, który może
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu
funkcji społecznych i kulturowych, transportowych i strukturotwórczych.
Można wyróżnić trzy koncepcje zielonych struktur, opracowane w różnych okresach
i oparte na różnych podstawach teoretycznych: zielone pierścienie, kliny, korytarze
i sieci ekologiczne, tworzone dla zapewnienia względnej trwałości funkcjonowania krajobrazu, poprzez zachowanie przestrzennie powiązanych obszarów naturalnych i półnaturalnych. Sieć tworzą obszary nieznacznie przekształcone przez człowieka, charakteryzujące się różnorodnością i stabilnością ekosystemów. Obszary węzłowe (biocentra) służą
przetrwaniu ekosystemów i gatunków charakterystycznych dla danego regionu.
Warunkiem istnienia sieci jest przeciwdziałanie ich izolacji. Dla zapewnienia ciągłości
zielonych struktur, plany sieci regionalnych i metropolitalnych powinny być traktowane
jako nadrzędne i określające powiązania pomiędzy sieciami lokalnymi. Aby w praktyce
zrealizowana została ich rola strukturotwórcza, konieczne jest powiązanie w nich funkcji
ochronnych z rolnictwem, leśnictwem i rekreacją (Szulczewska i Cieszewska, 2008).

10.4.5. Przestrzeń społeczna
Dobrze zaprojektowane, dostępne i użyteczne miejsca publiczne są podstawowym
środowiskiem życia społecznego i niezbędnym składnikiem trwałych struktur miejskich.
Ich optymalne funkcjonowanie wymaga wysokiej jakości wyposażenia i generowania
społecznej aktywności, a to może być osiągnięte dzięki odpowiednim standardom
projektowym i sprawnemu zarządzaniu (narzędzie 10.N2). Do podstawowych standardów należy urządzenie i wyposażenie gwarantujące dostępność przestrzeni dla
seniorów, dzieci, rodziców z małymi dziećmi oraz niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych. Za jakość wyposażenia przestrzeni publicznej odpowiada lokalna władza.
W krajach wysokorozwiniętych, bezpieczeństwo, wygoda i estetyka przestrzeni publicznych to podstawowe kryteria oceny samorządu.
Dla rozwoju lokalnej, drobnej przedsiębiorczości, kluczowe znaczenie ma styk przestrzeni publicznej i prywatnej. Zwłaszcza partery budynków przylegających do ulic
i placów mają duży potencjał aktywizujący, o ile zapewni się bezpieczny i wygodny
dostęp do posesji. Uspokojony ruch i szerokie chodniki umożliwiają wprowadzanie
niektórych usług w obszar przestrzeni publicznej, np. w postaci bardzo lubianych
ogródków gastronomicznych.
Cooper-Marcus i Francis (1998) przekonują, że coraz ważniejsze stają się też przestrzenie o charakterze pół-publicznym, przynależne różnym obiektom publicznej
użyteczności, np. biurom, szkołom, bibliotekom, szpitalom, urzędom, domom opieki,
służące specyficznym grupom użytkowników, o szczególnych potrzebach i oczekiwaniach. Zwłaszcza w dużych, heterogenicznych i ruchliwych ośrodkach miejskich, ludzie
zmęczeni szybkim tempem życia potrzebują poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności, które mogą znaleźć właśnie w takich enklawach.
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Powrót do tradycyjnej zabudowy kwartałowej nie tylko skutkuje powstawaniem dobrze
zdefiniowanych wnętrz ulicznych i placowych, ale umożliwia też kreowanie pół-prywatnych
dziedzińców i podwórek, które choć pozostają otwarte dla przybyszów z zewnątrz, są wykorzystywane głównie przez mieszkańców. Poczucie przynależności jest w takich miejscach
kształtowane przez formę przestrzenną i, pomimo braku fizycznych barier uniemożliwiających wstęp, podział pomiędzy domenami prywatną i publiczną pozostaje jasny. Wnętrza
kwartałów stanowią więc idealne środowisko dla dojrzewania wspólnot sąsiedzkich; nieformalnie nadzorowane miejsce zabaw, wypoczynku i integracji międzypokoleniowej.

Narzędzie 10.N2.
Zarządzanie przestrzenią
Tradycyjnie rozumiane planowanie przestrzenne jest narzędziem niezbędnym, ale
często
niewystarczającym.
Głównym
wnioskiem z Kongresu INTA (International
Association for Urban Development) 2008
było stwierdzenie konieczności przejścia
od formuły planowania urbanistycznego
do formuły zintegrowanego zarządzania
urbanistycznego.
„Karta lipska na rzecz zrównoważonych
miast” zobowiązuje nas, jako państwo
członkowskie UE, do sformułowania
i konsekwentnej realizacji polityki architektonicznej. W dokumencie „Polityka
miejska państwa” opracowanym w 2009 r.
przez Główną Komisję Urbanistyki
i Architektury (Markowski i in., 2009),
znajduje się wiele propozycji metod
i narzędzi zarządzania rozwojem urbanistycznym, służących trwałości tego rozwoju. Są wśród nich narzędzia prawne
i fiskalne służące racjonalizacji intensywności wykorzystania przestrzeni, wykupowi gruntów pod realizację celów
publicznych i finansowaniu infrastruktury
społecznej.
Proponowane
narzędzia
pomogłyby gminom w prowadzeniu własnej polityki inwestycyjnej, ujednolicaniu
polityki przestrzennej i budżetowej, wiązaniu planowania przestrzennego z innymi
planami rozwoju.
W „Polityce miejskiej państwa” sformułowano m.in. następujące postulaty:
– przeznaczanie terenów wokół przystanków transportu szynowego na
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lokalizację lokalnych centrów i funkcji
miastotwórczych;
– zakaz budowy domów na terenach
pozbawionych sieci kanalizacyjnej
i z dala od utwardzonej drogi publicznej;
– zakaz wygradzania wielorodzinnych
terenów mieszkaniowych i ograniczania dostępności do dróg wewnętrznych;
– wprowadzenie systemu opłat, podatków i ulg urbanistycznych, pozwalających lokalnym samorządom na skuteczną aktywizację obszarów zdegradowanych;
– preferencje w przydziale środków dla
projektów zarządzanych w sposób
zintegrowany;
– wprowadzenie warstwowego prawa
do nieruchomości, ułatwiającego
rozwój infrastruktury (równoległe
korzystanie z nieruchomości przez
kilku właścicieli ułatwi np. budowę
tuneli, mostów, wiaduktów, linii kolejowych, bez konieczności sięgania po
wywłaszczenia i nabywania na własność ziemi pod inwestycje);
– wprowadzenie przepisów dotyczących reklam, jako prawa miejscowego;
– propagowanie i rozwój nowych form
zintegrowanego zarządzania centrami
miast (tzw. Town Centre Management,
TCM).
Wobec wielkich osiedli mieszkaniowych potrzebne jest sformułowanie strate-

gii krajowej i strategii lokalnych, powiązanych z lokalnym rynkiem mieszkaniowym. Za konieczne uznano m.in. działania rewitalizacyjne i reurbanizacyjne: uzupełnianie, transformację, wymianę substancji; prowadzenie stałego monitoringu
społeczno-przestrzennego i kondycji technicznej; wsparcie finansowe dla ramowych planów transformacji wielkich osiedli i zakaz tworzenia nowych monostruktur mieszkaniowych (Markowski i in.,
2009).
Standardy urbanistyczne
Jednym z najczęściej postulowanych przez
środowiska urbanistyczne narzędzi podnoszenia jakości przestrzeni i jakości życia
są standardy urbanistyczne. Obligatoryjnie
stosowane standardy użytkowe, kulturowe i ekologiczne mogą określać zasady
i parametry zagospodarowania przestrzeni
oraz kształtowania zabudowy w zgodzie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Standardy powinny być odzwierciedleniem programów zintegrowanych. Mogą
określać minima zdrowotne i społeczne:
dostęp do placówek służby zdrowia,
szkół, przedszkoli, obiektów sportowych,
transportu publicznego, przestrzeni otwartej, terenów zielonych. Mogą dotyczyć
jakości infrastruktury, efektywności energetycznej budynków i zespołów zabudowy, promować intensywność i gęstość,
równocześnie chroniąc przed ciasnotą
i szkodliwym sąsiedztwem. Stanowiłyby
podstawę formułowania polityk przestrzennych i strategii rozwoju oraz sporządzania planów i projektów urbanistycznych.
Standardy, ustalane na szczeblu centralnym lub regionalnym, określałyby sposób
uchwalania i minimalną zawartość planów
miejscowych (MPZP). Mogłyby zawierać
także zapisy o charakterze ochronnym,
obowiązujące na obszarach, na których
nie wprowadzono standardów lokalnych.
Lokalne standardy urbanistyczne powinny
być uzupełnieniem planów, ale byłyby też

podstawą do prowadzenia inwestycji na
terenach nieobjętych MPZP, określając
zasady tworzenia zabudowy uzupełniającej. Na ich podstawie można np. wypełniać niezabudowane działki w centrach
miast. Dziś tzw. zabudowa plombowa
odbywa się w oparciu o decyzje administracyjne.
Wzorce, wytyczne i kody
Pojęcie wzorców w urbanistyce kojarzy się
zazwyczaj z teorią Alexandra (1977), ale
tradycja ujmowania języka architektury
jako zbioru typowych elementów i wzorców jest znacznie dłuższa. Współczesne
próby stosowania takich systemów w projektowaniu urbanistycznym przybierają
formy ksiąg wzorców (pattern books),
wzorników i kodów architektonicznych.
Wzorniki, wbrew powszechnej opinii,
nie są katalogami projektów gotowych.
Ich autorzy i propagatorzy wręcz przestrzegają przed oderwaną od kontekstu
miejsca architekturą z katalogów. Uważają
natomiast, że na współczesną architekturę
wpływać powinny miejscowe warunki,
formy krajobrazu i tradycja budowlana,
zapisana we wzornikach w sposób umożliwiający indywidualną aranżację i współczesną interpretację.
Wzorniki znajdują zastosowanie w krajach i regionach o ugruntowanej tradycji
rodzimej architektury, np. w Szwajcarii,
Austrii, Bawarii, Prowansji. W Polsce wzorniki przyczyniły się do skrystalizowania
stylu narodowego po odzyskaniu niepodległości i do ukształtowania krajobrazu
m.in. Kazimierza Dolnego, Nałęczowa,
Chełma czy Żoliborza. Ciekawym współczesnym przykładem jest wzornik opracowany dla Janowca n. Wisłą, ujęty w miejscowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
jako materiał pomocniczy. Służy instytucjom samorządu i administracji do weryfikacji ważnych projektów, ale nie ma mocy
prawa lokalnego, jaką mają wzorniki
w niektórych krajach (Kosiński, 1995).
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W nowej urbanistyce księgi wzorców
i kody projektowe: miejskie oraz architektoniczne (urban codes, town codes, form
base codes) są dziś podstawowymi narzędziami realizacji wizji zawartych w planach regulacyjnych. Tworzenie kodów ma
na celu określenie najbardziej korzystnych, spójnych ukształtowań urbanistyczno-architektonicznych, dla uzyskania
optymalnej efektywności energetycznej,
gospodarki wodno-ściekowej, harmonijnego wpisania nowych zespołów zabudowy w tradycję miejsca, miejscowy kontekst krajobrazowy i inne uwarunkowania.
Kodowanie gwarantuje spójność przestrzeni i kształtuje tożsamość miejsc.

Szczególnie cenne jest stosowanie tego
narzędzia w małych ośrodkach miejskich
i wiejskich.
Kody mogą być opracowaniem doradczym, pomocniczym lub stanowić odrębny
akt prawa miejscowego. Odpowiadają
zapisom określanym w polskim prawie
jako „warunki urbanistyczne i zasady
kształtowania zabudowy i krajobrazu”,
czyli istnieje możliwość włączenia ich do
zapisów planów miejscowych. Pierwszą
próbę wprowadzenia kodu, jako zintegrowanego narzędzia kształtowania zabudowy małego miasta–ogrodu w Polsce,
podjęli autorzy projektu eko-miasteczka
Siewierz (studium przypadku 10.P2).

10.4.6. Partycypacja
W ustroju demokratycznym najważniejsza jest aktywność społeczna, poczucie wspólnoty,
zaufanie (por. rozdział 15). Mieszkańcy powinni mieć realny wpływ na kształt swojego
środowiska. Tylko oni mogą narzucić sobie i innym członkom wspólnoty niezbędne ograniczenia, służące osiągnięciu ładu przestrzennego. Trwałych, użytecznych i pięknych
miast nie zbudują architekci; to jest zadanie dla wszystkich mieszkańców.
Prawdziwa partycypacja nie polega na konsultowaniu gotowych projektów lub na
wyborze jednej z opcji, ale wymaga od interesariuszy zaangażowania w określanie idei,
wizji i programów działań już na samym początku procesu planowania lub projektowania. Udział mieszkańców w planowaniu jest czasem dopiero początkiem procesu
dojrzewania prawdziwych wspólnot. Człowiek, który czuje się współgospodarzem,
zaczyna dbać o swoje otoczenie. Dobrze zagospodarowana przestrzeń daje mieszkańcom możliwość spotykania się i komunikowania.
Obecnie zmienia się rola planisty i projektanta, przechodzących z pozycji przywódcy
i artysty, narzucających swoje wizje, do ról doradców i ekspertów świadczących usługi
użytkownikom przestrzeni. Poznanie zachowań i motywacji zmienia perspektywę
projektanta z subiektywnej, zewnętrznej i estetycznej na bardziej obiektywną i uwzględniającą złożony kontekst miejsca, m.in. historyczny, psychologiczny i społeczny (narzędzie 10.N3). Rozwój psychologii architektury i wykorzystanie w urbanistyce dorobku
nauk społecznych zbiegają się i częściowo stymulują nowe nurty kształtowania środowiska zurbanizowanego, m.in. działania pro-środowiskowe, neotradycjonalizm, regionalizm, kontekstualizm (Lenartowicz, 2004).

Narzędzie 10.N3.
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju jest ludzka kreatywność, możliwość porozumiewania się oraz
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aktywny udział w życiu lokalnej społeczności. Budowa idealnego miasta czy wsi
stanowi wyzwanie dla wszystkich miesz-

kańców. Ci zaś często mają poczucie, że
ulica, plac, park, a nawet podwórko domu,
w którym mieszkają, są niczyje. Trzeba
dać im świadomość współwłasności
i współodpowiedzialności.
Praca architekta i urbanisty zawsze wymagała rozstrzygnięć natury psychologiczno-społecznej. Praktycznymi konsekwencjami zainteresowania urbanistów różnymi
nurtami psychologii środowiska i docenienia
wartości badań terenowych (zwłaszcza jakościowych), było rozwinięcie warsztatowych
metod projektowania. Metody te mają na
celu wypracowanie konsensu lub przynajmniej kompromisu w sytuacjach konfliktowych. Podstawowym problemem jest dobór
reprezentatywnych partnerów i znalezienie
wspólnego języka pomiędzy profesjonalistami i laikami (Pawłowska, 2008).
Warsztaty Charrette
Jedną z metod zaangażowania różnych
interesariuszy w proces planowania i projektowania
są
warsztaty
Charrette
(w Wielkiej Brytanii znane też pod nazwą
Enquiry by Design). Są to intensywne, kilkudniowe sesje, podczas których przedstawiciele samorządu i administracji,
naukowcy, deweloperzy, mieszkańcy
i inni zainteresowani, wspólnie z projektantami opracowują i weryfikują rozwiązania, prowadzące do określenia całościowej
wizji urbanistycznej. Warsztaty poprzedza
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Uczestnicy mają realny wpływ
na założenia ideowe projektów i uzyskują
poczucie współdecydowania, które zwiększa ich zaangażowanie w późniejszym
procesie realizacji. Warsztaty są formą
demokracji bezpośredniej, a równocześnie
skutecznym narzędziem zrównoważonego
planowania, pomagającym w uporządkowaniu priorytetów rozwojowych i podnoszeniu wartości przestrzeni.
Od końca lat 1980. urbanistyczne
Charrette coraz częściej stosuje się
w Stanach Zjednoczonych i wielu innych
krajach do opracowywania programów

rewitalizacji, projektów odnowy przestrzeni publicznych, re-urbanizacji modernistycznych osiedli i arterii transportowych, planowania nowych dzielnic i miasteczek. W Polsce metoda Charrette
została zastosowana m.in. do opracowania
koncepcji eko-miasteczka Siewierz (studium przypadku 10.P2).
Kreacja miejsca (Placemaking)
Przestrzeń publiczna jest bezcennym miejscem kontaktów międzyludzkich, komunikacji, handlu, wymiany informacji, przestrzenią kultury, nośnikiem treści symbolicznych. Na temat poprawy dostępności
i odpowiedniości przestrzeni publicznej
pojawia się coraz więcej publikacji,
zarówno o charakterze akademickim, jak
też popularnym i podręcznikowym (np.
PPS i FPdŚ, 2009). Koncentrując się na
potrzebie prowadzenia badań terenowych
i jak najszerszej partycypacji społecznej,
autorzy proponują narzędzia analizy, dialogu, obserwacji, oceny i organizacji procesu zmian.
Największą instytucją promującą społeczny model przekształcania przestrzeni
jest Project for Public Spaces — założona
w 1975 r. organizacja non-profit, która za
cel swojego działania obrała pomoc lokalnym społecznościom w tworzeniu i utrwalaniu użytecznych miejsc publicznych
i półpublicznych. Metoda PPS pozwala
lokalnej wspólnocie określić i wyrazić jej
aspiracje, potrzeby i priorytety. Partycypacja pojawia się na etapie tworzenia
pierwszej wizji. Rozwiązania wynikają
z głębokiej znajomości i wieloaspektowej
oceny miejsca. Eksperci pełnią rolę
pomocniczą przy realizacji społecznej
idei. Wspólna wizja przyciąga partnerów,
środki i nowe inicjatywy. Rozwiązania
są dynamiczne i oparte na wcześniejszych, z początku drobnych sukcesach.
Zaangażowanie wzrasta wraz z poczuciem społecznej kontroli i własności.
Działania opierają się na ciągłej ocenie
i udoskonaleniach (PPS i FPdŚ, 2009).

10. Urbanistyka i gospodarka przestrzenna

10.

249

10.4.7. Przykłady realizacji zasad
Idea zrównoważonego rozwoju stała się dominującym wyzwaniem i nadzieją urbanistyki. Procesów urbanizacyjnych nie powinniśmy traktować jako źródła problemów, ale
jako potencjalną szansę. Czy jednak realizacja wyżej opisanych zasad jest w rzeczywistości możliwa? Czy przedstawiona przez nas wizja zrównoważonej urbanizacji nie jest
utopią? Poniżej prezentujemy dwa zupełnie odmienne przykłady skutecznej realizacji
zasad zrównoważonego rozwoju przestrzennego.
Poundbury
Koncepcję planu Poundbury opracował Léon Krier, realizując wiele ze swoich idei
budowy miasteczek (urban villages) i urbanizacji przedmieść (Krier, 2001). Na
powierzchni 160 ha ma mieszkać ok. 5000 osób w 2500 domów i mieszkań (gęstość nie
dorównuje takiej, jaką można uzyskać w mieście, ale jest dwukrotnie wyższa niż na
sąsiednich przedmieściach, co można uznać za istotny postęp). Każdy kwartał zawiera
mieszane funkcje: miejsca pracy, edukacji, rekreacji, sportu, handlu. Celem jest skrócenie odległości pomiędzy domami i miejscami pracy do max. 10 min. spaceru.
Poundbury miało być miejscem o wyraźnym charakterze. Kompozycja zabudowy
jest podporządkowana topografii, a nie układowi dróg. W efekcie krajobraz jest malowniczy, a drogi mają zniechęcać do korzystania z samochodów. Parkingi znajdują się na
tyłach posesji i są nieformalnie nadzorowane przez mieszkańców, podobnie jak piesze
uliczki pomiędzy domami (rysunek 10.4). Poundbury jest obsługiwane przez autobusy.
Pierwszeństwo w ruchu mają piesi i rowerzyści.

Rysunek 10.4. Żwir na pieszych uliczkach — poprawa gospodarki wodnej i klimatu miejsca
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Rysunek 10.5. Jedna z głównych ulic Poundbury. Uspokojenie ruchu jest tu realizowane przez przesunięcie osi jezdni i wysunięcie budynków z pierzei. Dzięki podcieniom, jezdnia nie traci na szerokości, ale ulica wydaje się węższa. Delikatne środki, działające na podświadomość kierowców,
okazują się najskuteczniejsze.

10.

Wszystkie budowle zaprojektowali lokalni architekci, w oparciu o podstawowy kod
architektoniczny (narzędzie 10.N2), określający dopuszczalne formy, materiały i detale
(widoczne na rysunkach 10.4–10.6). Zastosowano tradycyjne technologie, ale też
wysokie standardy energetyczne budynków i podwójne instalacje wodne, umożliwiające korzystanie z szarej wody. Jakość projektu i realizacji jest kontrolowana na podstawie
umowy pomiędzy właścicielem gruntów i deweloperem. Oddanie budynku następuje
dopiero po stwierdzeniu zgodności z kodem.
Poundbury zbudował prywatny deweloper na gruntach należących do Księcia
Karola, który promuje zasady trwałej urbanistyki. Cena nieruchomości w miasteczku jest
o 15% wyższa niż w sąsiedztwie. Wyższe koszty projektów i materiałów są częściowo
rekompensowane przez wyższą gęstość i zwartość zabudowy. Domy i mieszkania
socjalne są rozrzucone na całym obszarze i nie odróżniają się od prywatnych, ani nie
wpływają na rynkową wartość sąsiednich posesji.
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Rysunek 10.6. Malowniczy krajobraz miejsca uzyskany dzięki kompozycji urbanistycznej i wysokiej
jakości przestrzeni publicznej

BedZED
BedZED [Beddington Zero (fossil) Energy Development], ukończone w 2002 r., jest
pierwszym zero-emisyjnym, kompletnym, zróżnicowanym funkcjonalnie średniej
gęstości osiedlem z lokalnymi usługami i infrastrukturą społeczną, centralnym placem
i parkiem, bezpiecznymi ścieżkami dla pieszych.
Projekt oparto na najnowszej wiedzy i technologiach, ale autorzy (Bill Dunster
Architects i ZEDfactory Ltd.) uznają go za współczesną wersję miasta–ogrodu. Cały
proces projektowania i realizacji trwał 4 lata. Osiedle zbudowano na publicznym terenie
poprzemysłowym, przekazanym stowarzyszeniu Peabody Trust. Plany powiązano
z Lokalną Agendą 21 (por. rozdział 9), stosując szeroką partycypację przy określaniu
wizji, a także przy opracowaniu szczegółowych projektów, wyborze wykonawców
i zarządzaniu realizacją. Zachowano topografię miejsca, starodrzew i zabytkowy rów
melioracyjny ze specyficznym ekosystemem. Materiały budowlane pochodziły od lokalnych producentów. 90% stali zużytej na budowę pochodziło z odzysku. Zastosowano
technologie pasywnego i aktywnego pozyskiwania energii, wykorzystania deszczówki,
lokalne oczyszczanie wody.
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Rysunek 10.7. BedZED, Beddington, Surrey, Wielka Brytania

W najbardziej zwartym centrum BedZED osiągnięto gęstość 117 zróżnicowanej wielkości mieszkań/ha, a po uwzględnieniu powierzchni pełnowymiarowego boiska
i lokalnej elektrowni zasilanej odpadami drzewnymi, średnia gęstość całego osiedla to
55 mieszkań/ha. Wszystkie mieszkania znajdują się w promieniu 4 min. spacerem od
stacji kolejowej, a 20 min. od dużego dworca. Osiedle przecinają 2 linie autobusowe.
Centralny plac zarezerwowano dla pieszych, ruch kołowy na całym obszarze jest uspokojony i zminimalizowany, bez stosowania drastycznych środków, ale dzięki odpowiedniej kompozycji przestrzeni. Priorytetem była przenikalność zabudowy dla pieszych.
Na 250 mieszkańców przypada 186 miejsc pracy biurowej, żłobek, przedszkole, bar,
kawiarnia, świetlica, obiekt konferencyjny, boisko do piłki nożnej z zapleczem, boisko
do gry w boule, system car sharing (por. narzędzie 11.N2). W zarządzaniu tymi obiektami ma udział stowarzyszenie mieszkańców. W równych proporcjach przemieszano
mieszkania prywatne, socjalne i spółdzielcze. Zastosowano miękki (zielony) i twardy
landscaping, z porowatymi nawierzchniami. Mieszkania wyposażono w pasywne ogrzewanie słoneczne, prywatne ogrody, oranżerie i przydomowe trawniki (rysunki 10.7 i
10.8). Rynkowa wartość nieruchomości w dzielnicy jest wyższa o 15–30% w porównaniu
z najbliższym sąsiedztwem.
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Rysunek 10.8. Architektura BedZED

Czy takie realizacje są możliwe w polskich warunkach? Z pewnością tak, a biorąc
pod uwagę ogromną ilość niezagospodarowanych i zdegradowanych obszarów położonych w pobliżu miejskich centrów, potencjał rewitalizacji i reurbanizacji jest u nas
większy niż w innych krajach europejskich. Polskie miasta mogą rozrastać się do
wewnątrz, na terenach plombowych, poprzemysłowych, powyrobiskowych, kolejowych, powojskowych (brownfields i grayfields). Takie obszary wymagają oczyszczenia
z ewentualnych skażeń, komunikacyjnego zintegrowania z resztą miasta i pokrycia gęstą
lub średnio-gęstą zabudową o mieszanej funkcji, z możliwie szerokim wykorzystaniem
i adaptacją istniejącej zabudowy. W nich należy tworzyć nowe, centralne przestrzenie
publiczne o charakterze aktywizującym. Równocześnie, ochronie przed zabudową
powinny podlegać obszary zielone: parki i ogrody oraz korytarze ekologiczne, kliny
i kanały przewietrzania miasta. Dlaczego takich działań nie podejmuje się jeszcze na
dużą skalę? Głównym powodem jest niedostateczne wykorzystanie odpowiednich
narzędzi planistycznych, zarządczych i wdrożeniowych (por. narzędzia 10.N1–10.N4).

Narzędzie 10.N4.
Certyfikacja
Problematyka zgodnego z naturą kształtowania przestrzeni bywa różnie rozumiana.
Zrównoważony rozwój urbanistyczny wymaga powiązania wielu czynników.Wymo-
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gi dotyczące poprawy efektywności termicznej i recyklingu budynków, opisane
w rozdziale 6, to tylko pierwszy krok w kierunku wdrażania w Polsce prośrodowisko-

wych standardów nowej zabudowy.
Bardziej złożone systemy certyfikacji zawierają dziesiątki kryteriów, odnoszących się
do jakości środowiska. W krajach Europy
Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych,
obok wielokryterialnej certyfikacji poszczególnych budynków, coraz częściej wprowadza się certyfikaty dla całych nowych
obszarów rozwojowych miast, obejmujące
problematykę struktury urbanistycznej.
Systemy certyfikacji zawierają matryce
kryteriów, które pozwalają przyznać
punkty za różne aspekty przyjazności
założenia dla mieszkańców i środowiska.
W zależności od ilości zdobytych punktów, projekt jest odpowiednio klasyfikowany. Certyfikacja stwarza „markę”, która
może być wykorzystana w celach promocyjnych przez deweloperów czy władze
miejskie. Certyfikacja może być też
zaadaptowana do oceny projektów czy
zapisów regulacyjnych w planach zagospodarowania przestrzennego.
Najstarszym systemem certyfikacji założeń
urbanistycznych
jest
BREEAM
Communities opracowany przez brytyjską
organizację Building Research Establishment
<www.breeam.org>. Wywodzi się on od
zestawów wytycznych dla władz miast oraz
deweloperów. Metoda została później rozwinięta w „Code for sustainable homes”
(DCLG, 2006), a następnie w kompleksowy
system certyfikacji nowych osiedli i dzielnic. W systemie wyodrębniono podstawowe grupy wskaźników:
– klimat i energia;
– społeczność lokalna;

– tworzenie miejsc;
– transport;
– zasoby naturalne;
– ekologia;
– zrównoważony biznes;
– budynki.
System został ostatecznie dopracowany
i uruchomiony w czerwcu 2009 r. Wśród
dziewięciu projektów pilotażowych znalazły się: londyńska wioska olimpijska wraz
z planem jej rozwoju w dzielnicę mieszkaniową oraz MediaCityUK — nowa siedziba
BBC w Manchesterze wraz z kompleksem
miejskim o mieszanych funkcjach usługowo-mieszkalno-biurowych.
Będący obecnie w końcowej fazie opracowania system LEED for Neighborhood
Development jest jedną z najnowszych prób
kompleksowego ujęcia problemów zrównoważonej urbanistyki <www.usgbc.org>.
Twórcom systemu przyświecały przede
wszystkim idee zahamowania ekspansji
terytorialnej miast, kształtowania tradycyjnej,
kwartałowej, gęstej przestrzeni miejskiej
o mieszanych funkcjach i zróżnicowanej
ofercie mieszkaniowej, a także zasady promowania ruchu pieszych, rowerzystów
i transportu publicznego (Farr, 2008).
Wprowadzaniem systemów certyfikacji
w realia polskie zajmuje się Polskie
Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Niezależnie od samego
procesu certyfikacji, z systemów tych
można czerpać inspirację do planowania
i projektowania, zwłaszcza że kryteria
i wytyczne są nieodpłatnie dostępne na
stronach internetowych LEED i BREEAM.
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10.5. Podsumowanie
Urbanistyka jest dziedziną interdyscyplinarną, która zawsze wymagała syntetyzującego
ujęcia różnych aspektów rozwoju. Biorąc pod uwagę niezwykłą złożoność, ale też
długotrwałe skutki procesów urbanistycznych, zrównoważenie i trwałość należy uznać
za podstawowe wyznaczniki jakości wszelkich działań planistycznych i projektowych.
Przestrzenie zurbanizowane stają się coraz bardziej rozległe i skomplikowane. Z tego
powodu tradycyjne planowanie, chociaż konieczne, staje się niewystarczające. Potrzebne są
nowe metody zarządzania przestrzenią, miejska akupunktura, programy rewitalizacji urba-
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nistycznej i urbanistyka operacyjna. Prawdziwy renesans przeżywa dziedzina projektowania
urbanistycznego, która łączy czynniki ekonomiczne, społeczne, estetyczne i środowiskowe.
Rośnie rola architektury krajobrazu. W warunkach wolnego rynku i liberalnej demokracji,
wszystkie dziedziny kształtowania środowiska wymagają doskonalenia metod działania
i narzędzi aplikacyjnych. Urbaniści stale czerpią inspiracje i wiedzę z przeszłości, ale na ich
warsztat coraz większy wpływ ma dorobek psychologii środowiska i nauk społecznych.
Zaledwie w kilku miejscach tego rozdziału odnieśliśmy się wprost do przestrzeni
wiejskiej. Wiele poruszanych tu problemów urbanizacji dotyczy jednak w równym
stopniu wsi, co miast i przedmieść. W obliczu rozproszenia zabudowy, niemal wszędzie
potrzebna jest koncentracja, dogęszczanie i dążenie do zwartości struktur, które będą
tworzyły dobrze zdefiniowane wnętrza urbanistyczne oraz ruralistyczne i pozwolą na
zatrzymanie ekspansji zabudowy. Za podstawowe kierunki działań można więc uznać
bardziej intensywną urbanizację przestrzeni już przekształconych przez człowieka,
łączenie ich w struktury policentryczne, rewaloryzację cennych elementów krajobrazu
kulturowego i ochronę tożsamości przyrodniczej pozostałych obszarów.
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Pytania
1. Czy urbanizacja zagraża środowisku?
2. Jakie procesy towarzyszą rozbudowie przedmieść? Postaraj się wymienić ich jak najwięcej, na podstawie doświadczeń współczesnych miast polskich.
3. Jak planowanie przestrzenne może wpływać na koszty miejskiej i wiejskiej infrastruktury
technicznej?
4. Jakie formy urbanizacji sprzyjają uniezależnianiu mieszkańców od indywidualnego transportu samochodowego?
5. Jakie są cele rewitalizacji urbanistycznej? Czy znasz przykłady udanej i nieudanej rewitalizacji?
6. Jak gęstość i intensywność zabudowy mogą wpływać na kontakty sąsiedzkie?
7. Scharakteryzuj formy i funkcje przestrzeni publicznej, półpublicznej i półprywatnej.
8. Czy plany zagospodarowania przestrzennego są potrzebne? Dlaczego? Czy można je
czymś zastąpić albo uzupełnić?
9. Czy miejscowość, w której mieszkasz, ma czytelne granice? Czym są określone?
10. Czy nowopowstające osiedla są dobrze zintegrowane ze starszymi dzielnicami?
11. Jak doświadczenia historyczne wpływają na współczesną myśl urbanistyczną?
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Studium przypadku 10.P1.
„Stara” Nowa Huta
Budowa Nowej Huty była wielkim eksperymentem społecznym, środowiskowym
i gospodarczym. Zbudowano ją wbrew zdrowemu rozsądkowi, z pogwałceniem tradycji
i prawa, bez rozważenia konsekwencji dla środowiska (Juchnowicz, 2005, s. 179).
Dlaczego więc opisujemy Nową Hutę jako przykład zrównoważonej urbanistyki? Co
stało się w sześćdziesięcioletniej historii tego miejsca, że dziś jest najbardziej zieloną
dzielnicą Krakowa; miejscem, z którym mieszkańcy się identyfikują, które generuje
i przyciąga wiele inicjatyw społecznych i kulturowych?
Budowa nowego miasta
Powstanie Nowej Huty było ściśle powiązane z decyzją o budowie wielkiego kombinatu
metalurgicznego o rocznej produkcji ok. 1,5 mln ton stali. Obie inwestycje trwale
zmieniły charakter Krakowa i całego regionu.
Lokalizacja spełniała warunki techniczne, ale ostatecznie zadecydowały względy
polityczne; przede wszystkim dążenie do zmiany struktury społecznej Krakowa. Jego
burżuazyjny charakter postanowiono zneutralizować sąsiednim, proletariackim miastem
dla ok. 100 000 mieszkańców. Przy okazji zniszczono gęsto zaludnione wsie z niezwykle
żyznymi terenami uprawnymi i wyjątkowo bogaty krajobraz kulturowy. Przymusowe
wywłaszczenia objęły głównie ludność chłopską, a odszkodowania pokrywały 5–10%
wartości utraconych domów, pól i lasów.
Wizerunek miasta Nowa Huta wyraźnie zdradza wpływ doktryny socrealizmu, panującej w latach 1949–1954. W założeniach urbanistycznych preferowano wtedy symetryczne, zwarte, zamknięte układy, nawiązujące do założeń historycznych.
Architektoniczny wystrój poszczególnych budowli także opierano na wzorcach historycznych. W planie Nowej Huty widać nawiązania do koncepcji miasta idealnego
i miasta–ogrodu. Przejrzysty układ nie jest jednak wyłącznie pochodną historycznych
inspiracji, ale wynika z najbardziej charakterystycznych cech terenu. Ważnym elementem
kompozycji jest szeroki łuk czternastometrowej skarpy, stanowiącej brzeg pradoliny
Wisły. Nad skarpą zlokalizowano Plac Centralny, od którego promieniście rozchodzi się
pięć ulic wyznaczających główne kierunki i łączących najważniejsze ośrodki miasta
z jego centrum. Większość arterii ma genezę w traktach historycznych; częściowo zachowano stary drzewostan szosy sandomierskiej. Kompozycja krajobrazowa jest oparta na
wyrazistych osiach widokowych i kluczowej lokalizacji obiektów monumentalnych.
W zabudowie zastosowano strefowanie wysokości, od dwóch kondygnacji na
obrzeżu do sześciu w części miejskiej. Wschodnie obrzeże miasta zostało ukształtowane
zgodnie z przebiegiem doliny rzeki Dłubni, która stanowi obszar zieleni izolacyjnej
i rekreacyjnej, pomiędzy miastem a zakładem metalurgicznym.
Koncepcja społeczna miasta Nowa Huta oparta jest na anglosaskiej idei jednostki
sąsiedzkiej (neighbourhood unit), grupującej określoną ilość mieszkańców wokół
elementów kształtujących więzi społeczne. Projektanci Nowej Huty2 znali tę koncepcję
z jej wcześniejszych zastosowań, przede wszystkim w regionalnym planie Nowego
Jorku. Stworzyli 4 zespoły osiedlowe, każdy dla ok. 20 tys. mieszkańców, złożony z 3–4
osiedli dla 5–6 tys. mieszkańców. Ośrodki poszczególnych zespołów skupiają na
2
Zespół urbanistów pod kierunkiem Tadeusza Ptaszyckiego: Stanisław Juchnowicz, Janina Lenczewska, Tadeusz Rembiesa,
Bolesław Skrzybalski, nie bacząc na uwarunkowania polityczne, korzystał z najlepszych i najbardziej aktualnych wzorców
światowych.
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niewielkim obszarze najważniejsze obiekty usługowe: handlowe, gastronomiczne, opiekuńczo-oświatowe, służby zdrowia. Dzięki bliskości i braku kolizji z siecią transportową, są łatwo dostępne dla seniorów i dzieci. Kwartały i jednostki sąsiedzkie tworzą
sieć dobrze zdefiniowanych wnętrz placowych, ulicznych, parkowych oraz
dziedzińców.
W nowym mieście wybudowano kinoteatry i Teatr Ludowy, który wkrótce zyskał
uznanie w całym kraju. Projektanci poświęcali dużo uwagi obiektom sportowym.
W planie przewidziano rozległe tereny zieleni miejskiej i założeń ogrodowych, do urządzenia których zwożono kilkunastoletnie drzewa.
W powszechnej opinii, budowa miasta — pomnika socjalizmu — była symbolem
patologii tamtego okresu. Przymusowa industrializacja i „barakowa urbanizacja” pierwszych lat budowy wiązały się ze zrywaniem więzi społecznych. Często dochodziło do
dewastacji mienia, kwitła prostytucja i pijaństwo, kradzieże i korupcja. Duża liczba przybyszów ze wsi zadziwiająco szybko przystosowała się jednak do warunków miejskich.
Przyjęte wielkości i formy jednostek osiedlowych okazały się po latach uzasadnione.
Pozwalają na zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i mają istotnie integrujący charakter.
W okresie PRL, mieszkańcy dzielnicy i pracownicy kombinatu wielokrotnie udowadniali, że stworzyli wspólnotę. Ich aktywność uwidoczniła się podczas wieloletniej walki
o budowę kościoła, wbrew sprzeciwowi władz komunistycznych. W odpowiedzi na
słynną obronę krzyża, 26.04.1960 milicja użyła broni palnej. Zatrzymano kilkaset osób,
wiele z nich uwięziono. Do konsekracji pierwszej nowohuckiej świątyni doszło dopiero
w 1977 r. W latach 1980 i 1988 przez Nową Hutę przeszły kolejne fale strajków, demonstracji i walk ulicznych. Dzielnica i Kombinat należały do niewielkiej grupy najważniejszych w Polsce ośrodków antykomunistycznego oporu.
Nowa Huta dzisiaj
Przez kilkadziesiąt lat, Nowa Huta stale powiększała się, ale od lat 1960., po wprowadzeniu tzw. drugiego stopnia uprzemysłowienia budownictwa, już nie tak harmonijnie
jak na początku swojego rozwoju. Wraz z wielkoblokowymi osiedlami, które wyrosły
w sąsiedztwie najstarszej części, jest największą dzielnicą Krakowa, liczącą 250 tys.
mieszkańców. Bardzo wyraźnie widać tu patologie i sukcesy intensywnych przemian
środowiskowych, społecznych, ustrojowych, kulturowych i gospodarczych, które
przeszły w ostatnich dziesięcioleciach przez cały kraj, a w tym miejscu skupiają się
z niezwykłą intensywnością.
W latach 1990. drastycznie zredukowano produkcję kombinatu metalurgicznego.
Wiele innych firm upadło, a pracę straciło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzielnica w dużym
stopniu straciła podstawy swojego funkcjonowania. Na miejscu pozostali mieszkańcy,
zniszczone środowisko i dziedzictwo, które dla osób z zewnątrz było symbolem opresyjnego systemu. Urbanistyka nowohucka stopniowo zdobywała jednak uznanie,
w pewnym stopniu pod wpływem zagranicznych turystów, którzy dostrzegali jej wyjątkowe wartości. Dla przełamania negatywnych stereotypów i odradzania się podstaw
rozwoju dzielnicy w latach 1990, podstawowe znaczenie miał jednak lokalny patriotyzm. Kolejne pokolenia mieszkańców silnie identyfikują się z tym miejscem. Wielu
wskazuje na istotne zalety ukształtowania przestrzeni „starej” Nowej Huty, która ma
charakter równocześnie wielkomiejski i ludzki.
Dziś Nowa Huta jest znana z wielu inicjatyw społecznych. Z powodu rozproszenia,
miały one charakter doraźny, dlatego w 2000 r. kilkanaście organizacji i instytucji

10. Urbanistyka i gospodarka przestrzenna

10.

259

działających na terenie dzielnicy powołało strukturę „parasolową” — Forum dla Nowej
Huty. W posiedzeniach Forum uczestniczą przedstawiciele władz publicznych. FNH
angażuje się w tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, m.in. współorganizując
warsztaty w oparciu o opisywaną wcześniej metodę PPS. Przygotowanie do partycypacji
w dziedzinie kształtowania przestrzeni jest też celem programu „Autoportret-debaty”,
realizowanego pilotażowo w Nowej Hucie przez Małopolski Instytut Kultury. Efektem
debat są raporty, ilustrujące oczekiwania mieszkańców związane z ich przestrzenią
sąsiedzką.
Wśród wielu nowohuckich organizacji, zaangażowanych w sprawy przestrzeni,
środowiska, kultury i relacji społecznych, wyróżnia się Ośrodek Kultury im. C.K.
Norwida. W 1992 r. powstała w nim Pracownia Animacji Ekologicznej, dostarczająca
wiedzę i kształtująca lokalną świadomość w kontekście globalnych problemów. W 1995
r. ruszył program „Miasto — Ogród” na rzecz miejskiej zieleni. W 2003 r., dzięki aktywności ośrodka, utworzony został użytek ekologiczny Łąki Nowohuckie — ostatni na
terenie Krakowa dobrze zachowany fragment łąk nadwiślańskich.
Ośrodek im. Norwida koordynował prace Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich —
organizacji, dzięki której powstał m.in. park edukacyjny Ogród Doświadczeń. „Norwid”
zaangażował się w przygotowania do rewitalizacji Nowej Huty, organizując we współpracy z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta cykl spotkań o przestrzeni publicznej.
Wykłady i dyskusje dotyczyły m.in. zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnych, roli
trzeciego sektora w podnoszeniu jakości życia, znaczenia instytucji kultury w procesie
rewitalizacji dzielnicy i przestrzeni gospodarczej, rewaloryzacji nowohuckiej osi śródmiejskiej oraz zarządzania materialną spuścizną czasów komunizmu. Osiem powstałych
w ośrodku projektów zgłoszono do konkursu w ramach tworzonego „Lokalnego
programu rewitalizacji starej Nowej Huty”.
Miejscowi społecznicy chcą nowego, nowoczesnego wizerunku miasta, ale też
szacunku dla historycznej tożsamości. Kilkutysięczną widownię gromadzi cykliczny
przegląd filmów poświęconych Nowej Hucie. Nowohuckie Centrum Kultury regularnie
przygotowuje wystawy fotografii, pokazujące historię miejsca. Miejscowy oddział
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa nie tylko zajmuje się dziedzictwem, ale często
udziela merytorycznego wsparcia dla debat społecznych, warsztatów i gier dotyczących
rozwoju przestrzennego.
Nowa Huta jest znana z interesujących inicjatyw artystycznych, z których część ma
wybitnie prospołeczny charakter. Od lat przoduje w takich inicjatywach Teatr Ludowy.
Witalność miejsca przekonuje do Nowej Huty coraz większą grupę artystów i instytucji
kultury. Niedawno zadomowił się tu np. Teatr Łaźnia Nowa, a w jednej z hal huty
ArcelorMittal, w ramach festiwalu Sacrum-Profanum, organizowane są widowiska
konfrontujące muzyczną klasykę i eksperymenty z przestrzenią przemysłową.
Koncepcja rozwoju
W drugiej połowie lat 1990., zespół kierowany przez S. Juchnowicza opracował „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Obszaru Strategicznego
Kraków-Wschód”. Powstała idea aktywizowania obszaru, który na skutek działalności
przemysłowej był w ogromnej części martwy lub poważnie zdegradowany. Koncepcja
polega na kształtowaniu układu policentrycznego, opartego głównie na systemie istniejących linii kolejowych. Po przystosowaniu ich do celów transportu publicznego, stacje
miejskiej kolejki mają być węzłowymi punktami rozwoju wielofunkcyjnego zespołu
urbanistycznego, integralnie związanego z Krakowem.
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Stworzenie struktury policentrycznej jest dla całego Krakowa szansą na dalszy rozwój
przestrzenny, zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju; na zatrzymanie niekontrolowanego wzrostu i skierowanie potrzebnych inwestycji na dobrze uzbrojone
i zrekultywowane tereny leżące na wschód od starej Nowej Huty. Proponowany układ
rozwoju aglomeracji ściśle związano z siecią ekologiczną ECONET-PL (Liro, 1995),
uwzględniając położenie obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych. Podstawowy,
zielony szkielet aglomeracji stanowi dolina Wisły, wraz z zachowanymi starorzeczami,
z rezerwatami przyrody i obszarami chronionego krajobrazu. Nowohucki Park
Starorzecza Wisły, z użytkiem ekologicznym Łąki Nowohuckie, jest wg Studium częścią
dużego systemu parkowego.
Wg koncepcji S. Juchnowicza, łąki mają stać się kluczowym elementem nowohuckiego parku krajobrazowego i, dzięki swojej funkcji rekreacyjnej oraz kompozycji przestrzennej, harmonijnie łączyć obszar miejski z naturalnymi fenomenami doliny Wisły.
Wyzwaniem pozostaje uformowanie przylegającej do łąk południowej części Placu
Centralnego, stanowiącej swoistą bramę pomiędzy przestrzenią miejską i otwartą.
Trwające od lat debaty nad kształtem Placu i biegnącej od niego głównej osi kompozycyjnej starej Nowej Huty wskazują na potrzebę rozwinięcia programu funkcjonalnego
Placu i Alei Róż, aby stały się miejscem wzbogacającym i ogniskującym życie nowohuckiej społeczności. W „Lokalnym programie rewitalizacji” przewiduje się takie działania,
a konkretna koncepcja ma być wyłoniona w drodze konkursu.
Po sześćdziesięciu latach od założenia miasta i dwudziestu latach transformacji
gospodarczej i politycznej, niewiele przypomina o stalinowskim rodowodzie Nowej
Huty. Dobrze zaprojektowana infrastruktura społeczna i integrująca kompozycja przestrzenna miasta stworzyły warunki dla krystalizacji i rozwoju lokalnej społeczności. Dziś
Nowa Huta jest najbardziej zieloną dzielnicą Krakowa, w sensie dosłownym
i symbolicznym.
Pytania
1. Jakie są konsekwencje zastosowania w projekcie Nowej Huty koncepcji jednostki
sąsiedzkiej?
2. Jakie znaczenie dla integracji społecznej ma tradycja miejsca?
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Studium przypadku 10.P2.
Eko-miasteczko Siewierz
Ideę miast-ogrodów opisywaliśmy już jako koncept o ponad stuletniej historii, ale
wydaje się on rozwiązaniem nadal aktualnym, o ile spełniony zostanie warunek wielofunkcyjności i dobrych połączeń transportowych. W takim właśnie duchu powstał
projekt nowego eko-miasteczka Siewierz — kompaktowej struktury urbanistycznej,
zapewniającej dostęp do miejskiej infrastruktury, charakterystyczną dla miasta wygodę,
koncentrację usług i innych aktywności gospodarczych, a z drugiej strony oferującej
kontakt z przyrodą, kameralność i małomiasteczkowy typ wspólnoty (rysunek 10.9).

Rysunek 10.9. Eko-miasteczko Siewierz — wizualizacja projektu urbanistycznego, projekt MAU

Eko-miasteczko Siewierz jest inicjatywą spółki giełdowej TUP SA, której zaproponowano kupno gruntu do zainwestowania. Wcześniej rozważano zbudowanie tam regionalnego centrum logistycznego. Miejsce płożone jest w sąsiedztwie Siewierza — niewielkiego miasta o bardzo bogatej historii, niedaleko metropolii górnośląskiej, blisko lotniska
Katowice-Pyrzowice i bezpośrednio przy trasie Katowice–Warszawa (droga krajowa nr
1). Obszar ma jeszcze inne zalety: jest to piękny, niezagospodarowany teren, położony
bezpośrednio nad zalewem Przeczycko-Siewierskim, w sąsiedztwie Jury KrakowskoCzęstochowskiej, przylegający do projektowanej linii kolejowej mającej połączyć
Katowice z lotniskiem.
Wskutek wcześniejszego zainteresowania inwestorów, samorząd Siewierza zadecydował już o zmianie studium uwarunkowań i zagospodarowania oraz przygotowaniu
MPZP dla tego obszaru. Przedstawiona przez TUP SA ambitna koncepcja budowy
nowego miasteczka nie od razu spotkała się ze zrozumieniem i wsparciem urzędu
miasta.
Opracowanie projektu nowego miasteczka inwestor zaproponował specjalizującej
się w zrównoważonej urbanistyce, warszawskiej pracowni Mycielski Architecture
& Urbanism, która przygotowała i zorganizowała warsztaty wg metody charrette
(opisanej jako jedno z narzędzi 10.N3). W październiku 2007 r., podczas kilkudniowych
warsztatów, udało się określić wizję nowego założenia, a także nawiązać lub zacieśnić
współpracę z większością osób i instytucji ważnych dla powodzenia tak złożonego
przedsięwzięcia. Istotna była przede wszystkim zdecydowana postawa burmistrza
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Siewierza, szukającego optymalnych rozwiązań dla rozwoju gminy, oraz dobra współpraca z gminnym urzędem. Podczas warsztatów, wszyscy partnerzy i konsultanci
wykazali właściwe przygotowanie merytoryczne; stopniowo wzrastało też uznanie dla
projektu ze strony urzędu miasta.
Koncepcja przestrzenna, stworzona przez międzynarodową grupę urbanistów
z istotnym udziałem lokalnych interesariuszy, zakłada budowę zwartego miasteczka
z usługami, biurami, hotelami, przystanią, lokalnym ujęciem wody i oczyszczalnią. Duży
nacisk położono na zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Zabudowa kilku
samowystarczalnych pod względem energetycznym jednostek mieszkalnych jest skoncentrowana wokół miejskich placów (rysunek 10.10). Dominantą przestrzeni miasteczka
ma być kościół. W centralnej części założenia przewidziano park z siecią stawów i oczek
wodnych. Wzdłuż zalewu ma powstać pas rekreacyjny z hotelem i dużym kompleksem
konferencyjnym, pensjonat, przystań i molo. Wzdłuż drogi krajowej nr 1 powstanie
zabudowa przemysłowo-biurowa, której parawanowy układ osłoni część mieszkalnousługową przed uciążliwością intensywnego ruchu.

10.
Rysunek 10.10. Centralny plac miasteczka Siewierz, projekt MAU

Realizacja projektu rozpisana jest na wiele lat. W ciągu dwóch lat od charrette
uchwalono studium oraz opracowano plan miejscowy. Realizacji prośrodowiskowych
założeń projektu ma służyć kod architektoniczny (narzędzie 10.N2), opracowany przez
firmę DPZ Europe. Całościowy biznesplan przygotowała firma New Broad Street
Companies z Orlando, znana m.in. z realizacji sztandarowych projektów miast w duchu
Nowego Urbanizmu: Celebration i Baldwyn Park.
Nowy Siewierz ma powstawać w kilku etapach; docelowo może tam zamieszkać
7000 osób na 120 ha. Pierwsza dzielnica zajmie 44 ha; ma się tam pomieścić 1000
mieszkań i domów, oraz około 60–90 tys. m2 powierzchni biurowych, hotelowych
i innych usług. Gęstość założenia, znacznie wyższa od przeciętnej w Polsce, w połączeniu z funkcjami i technologiami przyjaznymi dla środowiska, usprawiedliwia zajęcie
pod budowę terenu zielonego.
Nie rozwiązano jeszcze wszystkich problemów, które wynikają z braku odpowiednich instrumentów prawnych i braku krajowych doświadczeń w realizacji podobnych
przedsięwzięć. Projekt przewiduje zastosowanie mechanizmów i narzędzi planistycznych, które bardzo dobrze sprawdzają się w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej
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Brytanii. Jednak w Polsce, w warunkach niedoskonałego prawa, wyzwaniem będzie
realizacja ustalonego kodu architektonicznego, czyli zagwarantowanie zgodności realizacji z projektem urbanistycznym. Od zachowania tej zgodności zależeć będzie spójność,
zwartość i harmonia zabudowy, wielofunkcyjność przestrzeni, hierarchia ruchu,
właściwy kształt i wyposażenie miejsc publicznych (rysunek 10.11). Kod ma gwarantować stosowanie zdrowych, lokalnych materiałów, harmonię kolorystyki i detali, ekologiczną gospodarkę wodno-ściekową we wszystkich gospodarstwach, zasilanie odnawialną energią itd.

Rysunek 10.11. Ulica projektowanego miasteczka, projekt MAU

Sytuacja na rynku nieruchomości w 2009 r. nie sprzyjała realizacji ambitnych planów,
a miasteczko Siewierz jest projektem komercyjnym. Wszyscy interesariusze są jednak
zgodni, że biorąc pod uwagę jakość przestrzeni i jakość życia, którą może zaoferować
nowy Siewierz, projekt jest bezkonkurencyjny, przynajmniej w skali regionu. Gęstość
tego założenia jest daleka od ideału przestrzeni śródmiejskiej, ale zdecydowanie
wyróżnia się na tle obszarów podmiejskich zagospodarowanych w ostanich latach
w Polsce. Wprowadzenie funkcji komercyjnych uzupełnia zabudowę mieszkalną,
zmniejsza odległości i gwarantuje większą witalność przestrzeni. Równocześnie, jednym
z priorytetów jest w tym projekcie bliski kontakt z przyrodą i wysoka jakość przestrzeni
publicznych oraz półprywatnych, sprzyjających społecznej integracji.
Przedsięwzięcie jest dobrze przygotowane, ale podczas jego realizacji mogą się
pojawić nowe przeszkody. Kluczowe znaczenie ma podtrzymanie zainteresowania ze
strony inwestora i stabilna polityka gminy w czasie całego, wieloletniego okresu realizacji. Jeżeli plany uda się wprowadzić w życie, powstanie współczesna wersja
miasta–ogrodu, łącząca historyczną ideę i tradycyjną formę ze współczesnymi zasadami
i technologiami zrównoważonego rozwoju.
Pytania
1. Jakimi argumentami można namówić prywatnego dewelopera do zorganizowania
warsztatów projektowych?
2. Jakie znaczenie dla sposobu realizacji planowanej inwestycji ma przygotowanie
kodu architektonicznego?
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Rozdział 11.
Transport miejski
11.1. Wprowadzenie
„Aresztowali Boba Dylana. Ktoś zadzwonił, przyjechała policja i zgarnęli go z ulicy (…).
Nie rozpoznali z kim mają do czynienia. (…) Tajemniczy mężczyzna chodzi po ulicy
w małym nadmorskim miasteczku w New Jersey i czegoś szuka. W dodatku (…) mężczyzna
chodzi po deszczu, zatem na pewno ma jakiś niecny cel (…). Ba (…), zaglądał na
podwórko domu z tabliczką „na sprzedaż”. A jakiż włóczęga (tak w krajach wysoko
uprzemysłowionych mówią na przechodniów) mógłby chcieć kupić dom, skoro nie stać
go nawet na tak podstawowe dobro jak samochód?” (Przekrój, 27.08.2009, s. 58).
Czy świat, w którym piechotą chodzą już tylko włóczędzy, a samochód to wyznacznik
pozycji społecznej — to antyutopia XXI wieku, czy raczej wstydliwe dziedzictwo XX
wieku czekające na obalenie w kolejnej „transportowej rewolucji”? W poszukiwaniu
odpowiedzi na to pytanie, z perspektywy kilkudziesięciu lat doświadczeń, przyjrzymy
się zjawiskom, które dały początek zasadom zrównoważonej mobilności. Przeanalizujemy
rolę transportu w funkcjonowaniu miasta i spróbujemy określić barierę, której przekroczenie sprawia, że system transportowy z narzędzia warunkującego rozwój zmienia się
w źródło strukturalnych problemów. Przyjrzymy się roli „twardej” infrastruktury oraz
„miękkich” zmian organizacyjnych, by w końcu zastanowić się nad okolicznosciami
podejmowania decyzji przesądzających o kształcie systemu transportowego. Przez cały
czas będą nam także towarzyszyć zagadnienia, z którymi zapoznaliśmy się w poprzednim
rozdziale, bowiem sprawność transportu nie tylko bezpośrednio zależy od jakości planowania przestrzennego, ale i determinuje formę, jaką przyjmuje przestrzeń miejska.
Ponadto poznamy trzy narzędzia stosowane dla stymulowania zrównoważonej
mobilności — po jednym, dotyczącym transportu rowerowego, zbiorowego i samochodowego. Na dwu przykładach — jednym szczegółowym i jednym związanym z całościowym podejściem do problemów komunikacyjnych miasta — zobaczymy także, na
ile skutecznie wdrażane są w Polsce zasady zrównoważonej mobilności.

11.

11.2. Przyczyny narodzin zrównoważonej mobilności
11.2.1. Transport jako stymulator wzrostu i upadku miast
W debacie publicznej zagadnienia zrównoważonego transportu często próbuje się
sprowadzić do działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń do atmosfery. I choć
rzeczywiście transport jest jednym z największych ich producentów,1 to nie kwestie
negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze legły u podstaw
„transportowej rewolucji” i po dziś dzień to nie one pozostają kwestiami kluczowymi.
Kształtowanie się zrębów zasad i mechanizmów, które później określono mianem
zrównoważonej mobilności, zaczęło się ponad pół wieku temu i, w odróżnieniu od
większości dziedzin, oparło się na sprzeciwie wobec niszczenia środowiska nie przyrodniczego, a kulturowego.
Historia rozwoju transportu jest ściśle związana z rozwojem miast. Przekształcenia
ich struktury były skutkiem wprowadzania kolejnych wynalazków usprawniających
1
Np. na terenie Unii Europejskiej w 2007 r. na transport przypadało 45% emisji tlenków azotu, 38% emisji tlenku węgla i 18–21%
emisji zanieczyszczeń pyłowych (EEA, 2009, aneks A).
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mobilność (por. rozdział 10). Newman (2007) wyróżnia w tym kontekście trzy główne
fazy: miasto piesze (do roku 1850), transportu publicznego (transit city; przez kolejnych
100 lat) i samochodu (od roku 1950). Miasto „piesze” identyfikuje jako miasto sprzed
rewolucji przemysłowej, w którym odległości między kluczowymi punktami były na tyle
ograniczone, że można było je swobodnie pokonać pieszo. Miasto „transportu publicznego” znacznie się rozrosło, ale wytworzyło tzw. pasma osadnicze, czyli pasy intensywnej zabudowy rozciągające się wzdłuż linii kolejowych i tramwajowych, rzadziej
autobusowych, którymi dojeżdżano do centrów. Miasto samochodu przełamało barierę
linii i rozlało się, wypełniając duże powierzchnie najpierw między poszczególnymi
pasmami, a potem także poza nimi. Oczywiście zjawiska zachodziły w różnych krajach
z różną intensywnością w różnym czasie i nierzadko mieszały się ze sobą. Zresztą sam
Newman (2007) pisze, że współczesne miasta niemal zawsze są po trosze każdym
z trzech wymienionych.
Jak pisze Wesołowski (2003), punktem zwrotnym w historii transportu stała się
masowa produkcja aut zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych w pierwszych latach
XX w. Dość powiedzieć, że niecałe 30 lat od uruchomienia pierwszej taśmy montażowej
w fabryce Forda, jeden samochód przypadał średnio na każdą amerykańską rodzinę
(w Polsce w tym czasie był to jeden samochód na ponad 1400 mieszkańców). Niczym
nieskrępowana mobilność, wywołana wysoką podażą aut, w krótkim czasie spowodowała ogromny rozrost amerykańskich miast o wielokilometrowe przedmieścia-sypialnie,
w które „uciekano” z zanieczyszczonych centrów. Proces wsparli ówcześni urbaniści,
którzy starali się stworzyć wizję zupełnie nowego miasta, wolnego od dziewiętnastowiecznych problemów. Samochód zdawał się stwarzać nieograniczone możliwości przemieszczania się, odległość miała nie odgrywać żadnej roli, a tym samym nie było
potrzeby koncentracji wielu funkcji na ograniczonym obszarze. Miasto modernistyczne
miało więc składać się z luźno usytuowanych obiektów wkomponowanych w tereny
zielone i połączonych ze sobą nowoczesnymi arteriami. Szybko okazało się, iż w praktyce
wymagają one ciągłej rozbudowy. W niektórych miastach amerykańskich doprowadziła
ona do niemal całkowitego zaniku centrum, gdy miejsce większości budynków zajęły
kolejne pasy dróg oraz ogromne parkingi, a funkcje śródmieść przejęły centra handlowe
(por. Detroit w dalszej części rozdziału).
Europy Zachodniej również nie ominęła fascynacja samochodem, ale już w latach
1960., gdy pojawiły się pierwsze głosy kontestujące modernistyczną wizję miast, trafiły
one na podatny grunt. Na Starym Kontynencie, chlubiącym się wielowiekowymi tradycjami, propozycje daleko idących wyburzeń i drastycznych przekształceń miejskich
struktur częstokroć nie były chętnie przyjmowane. Szybko zaczęto zauważać, iż szerokie
ulice i rozległe przestrzenie wcale nie muszą być gwarancją wysokiego poziomu życia.
Nieco odmienna sytuacja występowała w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie
„nowoczesne” szerokie arterie drogowe i gruntowna przebudowa miast stały się ikonami
powojennego ładu społeczno-ekonomicznego. Paradoksalnie jednak, wizerunek wielopasmowych dróg wytyczanych na gruzach dawnej zabudowy zakodował się głęboko
w świadomości obywateli i po zmianach ustrojowych wciąż bywa przywoływany
w debacie publicznej jako symbol nowoczesnego transportu.
Już w latach 1960. w historycznych centrach miast brytyjskich pojawiały się niewielkie
strefy piesze. Dojazd do nich wciąż miał się opierać na transporcie samochodowym,
a więc ich wytyczeniu towarzyszyła nierzadko budowa autostradowej obwodnicy wokół
centrum. Z perspektywy następnych dziesięcioleci można jednak powiedzieć, że już te
rozwiązania wskazywały na konieczność wyboru między zachowaniem tkanki
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i struktury miasta, a jego pełnym udostępnieniem indywidualnej motoryzacji. W ciągu
dalszych 50 lat postrzeganie tego problemu ewoluowało, wśród dysput o wolności przemieszczania się, wolnym rynku lub dozwolonym i realnym zaangażowaniu pieniędzy
publicznych w kwestie transportu. Jednocześnie nieco na uboczu tej dyskusji niektóre
kraje (zwłaszcza germańskie) rozwijały technologię transportu zbiorowego, nigdy nie
dopuszczając do jego upadku, zaś np. w Holandii konsekwentnie duże znaczenie utrzymywał poczciwy rower (por. narzędzie 11.N1). Kombinacja negatywnych i pozytywnych doświadczeń różnych krajów dała podstawy, które współcześnie definiują zrównoważoną mobilność.

Narzędzie 11.N1.
Rower miejski
System rowerów publicznych w pierwszej
chwili wydaje się czystą utopią. Podobnie
jednak, jak samoobsługowe sklepy potrafiły się wybronić przed rozkradzeniem ich
dobytku, a papier toaletowy przestał znikać
z publicznych toalet, odkąd można go
kupić w sklepach, tak i rowery pozostawione w przestrzeni miasta do swobodnego wykorzystywania, stają się przy odrobinie wsparcia dobrze funkcjonującym elementem systemu transportowego.
Jak podaje Wesołowski (2008), pierwszy
system rowerów publicznych pojawił się
już w latach 1960. w Amsterdamie, mieście
tradycyjnie przywiązanym do podróży
na dwóch kółkach. Kolejne próby miały
miejsce w różnych krajach i odstępach
czasowych. W 1975 r. 350 rowerów udostępniono na trzech parkingach w La
Rochelle (Francja). Pięć lat później władze
fińskiego Joensuu kupiły 200 rowerów,
które pomalowano na żółto i rozstawiono
w różnych punktach miasta do dowolnego
użytkowania.
Jednak
nawet
w Finlandii, znanej z niskiej przestępczości, pojazdy nie oparły się kradzieżom.
Wymienione działania były pełne
wewnętrznych sprzeczności — skoro
bowiem rowery miały być dostępne
do powszechnego użytku, jaką miało się
gwarancję, że np. po wyjściu ze sklepu
będziemy mogli kontynuować podróż
rowerem, którym właśnie przyjechaliśmy?
Jak korzystać z zalet roweru płynących

z pełnej dostępności, kiedy jego wypożyczenie wymagało udania się do jednej
z nielicznych wypożyczalni? A skoro jednoślad trzeba wypożyczyć na dłużej
— czemu po prostu nie kupić sobie własnego, dostosowanego do potrzeb
i upodobań? I w końcu, jak uchronić
rower przed kradzieżą, gdy zgodnie
z zasadami jego użytkowania każdy może
sobie taki rower w dowolnej chwili wziąć?
Po kilku próbach system zaczął jednak
przyjmować pożądany kształt. Zrozumiano,
że istotne jest duże nagromadzenie rowerów na małym obszarze. Jednym z pierwszych dobrze działających systemów był
więc rower publiczny w Kopenhadze
(1995), gdzie ograniczono strefę, w której
wolno używać rowerów do obszaru śródmieścia i wprowadzono na nie kaucję
(automat na monety, niczym w wózkach
sklepowych). Prawdziwy przełom przyniosło wykorzystanie kart elektronicznych.
We współczesnych systemach w stacji
dokowania roweru, po zapłaceniu kaucji
kartą kredytową, można pobrać kartę czipową, stającą się identyfikatorem użytkownika zezwalającym na wypożyczenie
roweru. Jeśli rower nie zostanie zwrócony
na czas — kaucja przepada, a zależnie
od systemu, można także potrącać z niej
opłatę za użytkowanie. Aby zapewnić
odpowiednią rotację pojazdów i uniknąć
ich „przetrzymywania”, pewien okres
od wypożyczenia (np. pół godziny) jest
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bezpłatny. Bazując na tym prostym mechanizmie, w Paryżu wyrósł system, który liczy
obecnie ponad 10 tys. rowerów i 1400 stacji
wypożyczeń i jest największym tego typu
systemem w Europie (Wesołowski, 2008).
W Polsce rower miejski pojawił się już na
ulicach Krakowa, na początek w liczbie 100
pojazdów i 12 stacji.
Rower miejski posiada swoją specyficzną niszę. Nie bez przyczyny jest tak
popularny w Paryżu — wielomilionowej
metropolii, zdawałoby się zupełnie nie
nadającej się do podróżowania rowerem
z racji swoich rozmiarów. Rower miejski

sprawdza się przede wszystkim tam, gdzie
służy do odbycia tylko części podróży.
Dobrze zaprojektowany system pozwala
swobodnie przemieszczać się po terenie
miasta (zaleta transportu indywidualnego),
ale jako transport publiczny pozwala też
na rotację użytkowników i tym samym
zmniejsza zajmowaną przez niego przestrzeń. Można więc dojechać do centrum
koleją, czy nawet samochodem, ale do
przemieszczeń na małe odległości —
używać
już
publicznego
roweru.
Warunkiem progowym zdaje się przede
wszystkim duża gęstość stacji dokowania.

11.2.2. Koszty zewnętrzne transportu
Sensem istnienia miast jest koncentracja ludzi, dóbr i aktywności na ograniczonym
obszarze. Ułatwia to aktywność ekonomiczną i społeczną, bowiem skraca się czas
potrzebny na wymianę towarów i myśli. Porta i Latora (2007, s. 101) piszą wprost:
„centralność to kluczowy czynnik kształtujący zarówno miejską przestrzeń, jak i styl
życia”. Sprawny transport jest zatem elementem zapewniającym podstawę funkcjonowania miast. Jednakże — co to znaczy „sprawny”?
Jak argumentuje Newman (2007), każdy człowiek dysponuje dziennym budżetem
czasu, jaki skłonny jest poświęcić na przemieszczanie się, oscylującym koło jednej
godziny. W granicach umożliwiających takie gospodarowanie czasem, miasta rozwijały
się co najmniej przez ostatnich 600 lat. Jak zauważyliśmy, przez pewien czas wydawało
się, że samochód pozwoli na ogromne rozszerzenie tej bariery. Jak to wyglądało
w praktyce, pokazuje przykład Birmingham. W latach 1960., aby poprawić dostępność
komunikacyjną miasta, wokół centrum wybudowano miejską autostradę. Wystarczyło 20
lat, aby droga kompletnie się zakorkowała, izolując śródmieście od reszty miasta, generując hałas i zanieczyszczenia oraz skutkując wyludnieniem i degradacją centrum. Aby
odwrócić ten proces, w latach 1990. ustanowiono w śródmieściu strefę pieszą, w końcu
zaś — rozebrano część śródmiejskiej obwodnicy (Low, 2007).
Istotą problemu okazuje się to, że terenochłonność infrastruktury, jakiej wymaga transport samochodowy (drogi, parkingi itd.) jest tak duża, że nawet bardzo rozbudowana
infrastruktura nie gwarantuje sprawnego poruszania się, jeśli transport w całości opiera się
na samochodach. Co więcej, podaż i dominacja infrastruktury transportu drogowego skutkować będzie zwiększającym się popytem, skutecznie niweczącym zyski z oddania do
użytku nowych dróg2 (Goodwin, 2007; Wesołowski, 2008). Mechanizm, jaki steruje tym
procesem, przedstawia rysunek 11.1. Budowa nowych dróg zwiększa ogólną przepustowość systemu komunikacji i poprawia drożność sieci ulicznej (R1). Związany z tym krótszy
czas podróży zwiększa atrakcyjność używania samochodu. Kiedy drogi stają się bardziej
przejezdne — częściej korzystamy z samochodu (R2) i przemieszczamy się na większe
odległości, np. zamiast robić zakupy w pobliskim sklepie — jedziemy do hipermarketu na
przedmieścia. Wydłuża się wtedy średni czas podróży, a ponadto więcej osób kupuje
2
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Ruch wywołany zwiększeniem podaży infrastruktury transportowej określa się mianem ruchu indukowanego.

samochód i, tym samym, przestaje korzystać ze środków komunikacji zbiorowej (W1).
Wszystko to powoduje, że natężenie ruchu wzrasta. Tymczasem dochody przedsiębiorstw
transportu publicznego maleją, a wraz z nimi pogarsza się jakość usług (W2). To jeszcze
bardziej zwiększa atrakcyjność używania samochodu. Wchodzimy w spiralę śmierci transportu publicznego, a korzyści z większej przepustowości dróg zostają w krótkim czasie
zniwelowane przez wzrost natężenia ruchu.
W ślad za wzrostem ruchu samochodowego następuje, jak w Birmingham, pogorszenie stanu środowiska, a także pojawia się szereg problemów społecznych, w tym
wypadki drogowe3 i choroby. Udowodniono na przykład, że w „uzależnionych od
samochodu” dzielnicach miast amerykańskich ludzie częściej cierpią na schorzenia
wynikające z niewystarczającej ilości aktywności fizycznej, takie jak otyłość i choroby
układu krążenia. Podobne zjawisko zaobserwowano w Johanesburgu, gdzie dominacja
samochodu wiąże się także z próbami zapewnienia sobie bezpieczeństwa osobistego.
Pustoszejące przestrzenie publiczne rodzą wzrost przestępczości, a to dodatkowo
„wpycha” do samochodu kolejne grupy społeczne (Low, 2007).

11.

Rysunek 11.1. Spirala śmierci transportu publicznego — dlaczego budowa nowych dróg nie przynosi
spodziewanych efektów? (opracowanie Piotr Magnuszewski na podst. Sterman, 2000, s. 181–188)

Dlaczego jednak nie uznać wszystkich opisanych zjawisk za cywilizacyjną niewygodę,
którą trzeba znosić w imię rozwoju gospodarczego? Odpowiedzią na tak postawione
pytanie są przede wszystkim koszty zewnętrzne, jakie pociągają za sobą te zjawiska (por.
podrozdział 1.3). Przestępczość wymaga nakładów na ściganie, karanie i resocjalizację
sprawców. Choroby i wypadki rodzą koszty leczenia ponoszone przez fundusze ubez3

W Polsce w 2008 r. 5437 osoby zabite i 62 097 poszkodowanych (Symon, 2009, s. 7).
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pieczeniowe i budżet państwa. Koszt budowy nowych i utrzymania istniejących dróg jest
oczywisty, ale koszty niesie za sobą także wyłączenie z innej eksploatacji terenu zajętego
pod drogi (koszt alternatywny). Gdyby nie to, grunt mógłby przecież służyć innym
funkcjom i generować zyski. Do tej samej grupy należy koszt degradacji przestrzeni
publicznej — eliminujący wiele form aktywności gospodarczej, wymagających takiej przestrzeni. Zanieczyszczenie środowiska również oznacza koszty. Wiążą się one z pogorszeniem warunków życia, osłabiającym konkurencyjność miasta wobec innych miast. Należy
tu wymienić również konieczność ponoszenia wyższych nakładów na utrzymanie
i konserwację budynków, infrastruktury oraz zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poddanych szkodliwemu działaniu związków chemicznych zawartych w spalinach, a także koszty leczenia chorób wywołanych zanieczyszczeniami i hałasem. Wszystkie
tego typu koszty nie są ponoszone przez osobę lub podmiot, które je powodują, ale przerzucone na innych użytkowników miasta, przedsiębiorstwa czy system podatkowy.
Co więc w praktyce określimy mianem zrównoważonej mobilności? Choć wiele uwagi
poświęciliśmy problemom powodowanym przez samochody, to zrównoważona mobilność
w żadnym wypadku nie jest równoznaczna z ich nieużywaniem czy nieposiadaniem.
Zrównoważony wcale nie będzie też ten system transportowy, w którym koszty zewnętrzne
zostaną jedynie przerzucone na ich sprawców. W końcu nie będzie zrównoważonym
system, w którym w ogóle zrezygnujemy z podróży, albo wszędzie będziemy chodzić
piechotą, mimo iż pozostanie on niemal obojętny dla środowiska przyrodniczego. Istotę
problemu dość dobrze oddaje Gudmundsson (2004, s. 42) pisząc, iż transport nie jest zjawiskiem wyizolowanym ze społeczeństwa, a tym samym dążenie do zrównoważenia transportu winno być rozpatrywane jako część zmian w całym systemie społeczno-ekonomicznym. Sensem zrównoważonej mobilności jest więc zapewnienie możliwości przemieszczania się i jej optymalizacja, nie zaś ograniczanie. Warunkiem kluczowym pozostaje jednak,
aby ogół negatywnych zjawisk i kosztów wywołanych przez transport nie przewyższał
korzyści, jakie przynosi dla całego systemu społeczno-ekonomicznego.

Narzędzie 11.N2.
Formy ograniczania ruchu samochodów na terenie miast
Jak wskazują m.in. Verhoef i in. (2008)
i Wesołowski (2008), działania mające
na celu wdrożenie zasad zrównoważonej
mobilności powinny polegać z jednej
strony na proponowaniu atrakcyjnej alternatywy ze strony przyjaznych miastu form
transportu, a z drugiej — na stopniowym
zmniejszaniu atrakcyjności tych przemieszczeń, które cechują najwyższe koszty
zewnętrzne. Określa się to mianem działań
przyciągających i odpychających (push &
pull). Poniżej omówimy wybrane formy
„wypychania” z miast indywidualnego
transportu samochodowego. Przytaczane
przykłady ilustrują sposoby internalizacji
kosztów zewnętrznych związanych z trans-
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portem, zniechęcające do ich powodowania (por. narzędzie 1.N2).
Rozwiązaniem, które zyskało ogromny
rozgłos, było wprowadzenie w 2003 r. opłat
za wjazd samochodem do centrum
Londynu. Wywołało ono falę dyskusji
i prób wprowadzenia podobnych rozwiązań. Po kilku miesiącach eksperymentalnego działania i wygranym referendum
w 2007 r., opłaty za wjazd do centrum
wprowadził Sztokholm, a w 2008 r. opłaty
zależne od poziomu emisji spalin pojawiły
się w Mediolanie. Podobne rozwiązanie
przyjęto w kilku miastach niemieckich.
Pierwsze tego typu rozwiązanie już w 1975 r.
wprowadził Singapur (Wesołowski, 2003,

s. 231), a po nim w latach 1990. m.in. Oslo.
Współcześnie rozpatruje się wprowadzenie opłat w kolejnych miastach, m.in.
w Zagrzebiu, Nowym Jorku i Warszawie,
choć z reguły propozycje te napotykają
na znaczny opór ze strony mieszkańców.
Jeszcze bardziej radykalnym, a jednak stosowanym rozwiązaniem są rotacyjne zakazy
ruchu, wprowadzane przez niektóre miasta
wobec bezpośredniego zagrożenia smogiem
(np. Pekin w czasie igrzysk olimpijskich
w 2008 r.). Z reguły sprowadzają się
do zakazu wjazdu pojazdów o parzystych
lub nieparzystych numerach rejestracyjnych
w parzyste lub nieparzyste dni tygodnia czy
miesiąca. Działania takie mają jednak charakter interwencyjny, a nie systemowy. Minusem
tego rozwiązania jest losowa eliminacja użytkowników, a nie trwałe odwodzenie ich
od korzystania z samochodu.
Działaniem systemowym jest natomiast
zmniejszenie liczby samochodów, poprzez
zwiększenie liczby ich pasażerów. Systemy
zwane car sharing i car pooling sprowadzają
się do wzajemnego podwożenia się samochodami (ilustrują zastępowanie produktów
przez pełniące tę samą funkcję usługi; por.
rozdział 8). W krajach anglosaskich, silnie
przywiązanych do korzystania z samochodu,
takie rozwiązania wspiera się wytyczając
na drogach specjalne pasy dla pojazdów
wiozących więcej niż jedną osobę.
Za najbardziej efektywne i trwałe rozwiązanie należy jednak uznać redukowanie
ruchu poprzez odpowiednią jego organizację. Jest to zadanie trudne, wymagające
bowiem dostosowania do istniejącej struktury miasta, a niekiedy jej częściowej przebudowy. Wymaga także określenia maksymalnej przepustowości sieci drogowej
i pojemności miejsc parkingowych, jaka nie
doprowadzi do przeciążenia układu.
Jednocześnie jednak powstaje system,

w którym pewna liczba osób zainteresowanych poruszaniem się samochodem posiada
taką możliwość, co pozwala na zachowanie
różnorodności funkcji i jednoczesne stymulowanie nowych. Jednym z kroków
do redukcji ruchu jest eliminacja ruchu tranzytowego z problematycznego obszaru
(przeważnie chodzi tu o centrum najbardziej
podatne na negatywne skutki nadmiaru
ruchu samochodowego). Pożądany efekt
uzyskuje się kształtując układ uliczny tak,
aby utrudnić przejeżdżanie przez obszar
na wprost do tego stopnia,4 by ruch skierował się na przygotowane obwodnice.
Niekiedy wystarczający okazuje się zakaz
przejazdu na wprost przez pojedyncze
skrzyżowanie, kiedy indziej istnieje potrzeba
np. przecięcia kierunków tranzytowych
strefą pieszą (Rudnicki i in., 2005).
Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie stref ruchu uspokojonego, w których
wprowadza się fizyczne bariery spowalniające ruch, takie jak progi poprzeczne, małe
ronda, przewężenia jezdni itp. Dalszym krokiem są wspominane już strefy piesze, wyłączone z ruchu samochodowego. W zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb,
zakaz ruchu samochodów może być całodobowy lub ograniczony do niektórych godzin
i może nie dotyczyć części pojazdów, np.
mieszkańców, dostaw i służb serwisowych.
Środkiem wspierającym uspakajanie ruchu
jest też polityka parkingowa sprowadzająca
się nie tylko do pobierania opłat za parkowanie, ale także zakładajaca ograniczenie
dozwolonego czasu parkowania, a w końcu
limitowanie liczby miejsc parkingowych,
także na terenach prywatnych.5 W praktyce,
wprowadzając organizację ruchu, najczęściej
stosuje się wszystkie wymienione elementy
jednocześnie, a nierzadko tworzy się system
ograniczeń, który stopniowo rozszerza się
na kolejne obszary.

11.

4

Można też całkowicie to uniemożliwić; jednym z pionierskich rozwiązań było podzielenie centrum Göteborga, jeszcze w latach 1960
na pięć stref, do których można było swobodnie wjechać z zewnątrz, ale bez możliwości przejazdu między nimi (Wesołowski, 2003, s. 231).
5
Dla przykładu, jak pisze Newman (2007, s. 92) w Kopenhadze przez 30 lat każdego roku zmniejszano liczbę miejsc parkingowych
o 2%, rekompensując to infrastrukturą dla ruchu pieszego i rowerowego. Wesołowski (2003) podaje, że w centrum Bazylei na mieszkanie o powierzchni do 140 m2 może przypadać najwyżej jedno miejsce parkingowe; dla budynków użytkowych w centrum jest
to jedno miejsce na około 7 użytkowników, nie licząc odwiedzających, dla których nie przewidziano parkingów w ogóle.
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11.3. Transport jako system zintegrowany
„System transportowy to skoordynowany i zintegrowany mechanizm zapewnienia dostępności miasta” (Low, 2007, s. 135). Jego świadome ukształtowanie służyć ma wdrożeniu
form transportu, powodujących w skali miasta niższe koszty, ale wymagających wyższego
stopnia organizacji (narzędzie 11.N2). Bez aktywnego kształtowania systemu dochodzi do
wypierania transportu zbiorowego przez indywidualny, a niezmotoryzowanego (zwanego
niekiedy „miękkim”, obejmującego głównie poruszanie się pieszo lub rowerem) — przez
silnikowy. Zmiany te dokonują się bez czyjegokolwiek świadomego i klarownego wyboru,
metodą małych kroków i zaniechań (zjawisko to określa się mianem tyranii małych decyzji,
por. podrozdział 14.2). Kształtowanie zrównoważonego systemu transportowego należy
więc nie do indywidualnych mieszkańców, ale do lokalnego samorządu, choć od razu
zaznaczmy, iż w żadnym wypadku nie sprowadza się to do samorządowej własności
przedsiębiorstw obsługujących system. Obrazowo podkreśla to Low (2007, s. 147) pisząc,
iż zadaniem władz powinno być „sterowanie, a nie wiosłowanie”.

11.3.1. Substytucyjność, konkurencja, współistnienie — o roli
i możliwościach poszczególnych form transportu w systemie
W transporcie miejskim wyróżnić można cztery podstawowe formy transportu. Każda
z nich w określonych warunkach staje się optymalna, ale przeważnie dają się one
wzajemnie zastępować. Za najbardziej pożądane z punktu widzenia systemu transportowego przyjmuje się przemieszczenia piesze, nie powodujące niemal żadnych kosztów
zewnętrznych. Następny w hierarchii jest rower, który co prawda powoduje pewną
część wypadków, ale pozostaje bezemisyjny w eksploatacji. Za nim następuje transport
zbiorowy,6 który cechuje relatywnie niska emisja zanieczyszczeń i wypadkowość
w przeliczeniu na pasażera. Zajmuje on także bardzo mało terenu, dzięki dużej intensywności wykorzystania i rotacji pojazdów. Najniżej plasuje się indywidualny transport
silnikowy (a więc głównie samochód), powodujący najwyższe koszty zewnętrzne
w przeliczeniu na pasażera (rysunek 11.2; por. rysunek 1.2).

Rysunek 11.2. Formy transportu miejskiego — koszty zewnętrzne a priorytet w ruchu (na podst.
Low, 2007)
6
Obejmuje on przede wszystkim kolej ciężką (w tym metro), tramwaj oraz autobus, trolejbus i podobne pojazdy o różnej pojemności i formie napędu, a także formy pośrednie między nimi.
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Opłacalność wykorzystania poszczególnych środków transportu wynika przede
wszystkim z odległości, jaka jest do pokonania i popularności przemieszczeń na danej
trasie. Jedno i drugie wiąże się z intensywnością użytkowania terenu, bowiem im więcej
mieszkańców i im więcej aktywności gospodarczych na danym obszarze — tym większa
liczba przemieszczeń i tym mniejsze odległości do pokonania. Z badań wynika, iż
wolniejsze formy transportu stają się popularniejsze przy większej gęstości użytkowania.7
I tak wydajny transport zbiorowy funkcjonuje przy gęstości użytkowania rzędu 3500–5000
osób na km2. Dla transportu rowerowego progową wartością jest ok. 5000 osób na km2,
zaś dla przemieszczeń pieszych — dwukrotnie więcej (Newman, 2007, s. 90).
Przypomnijmy jednak, że jednocześnie na transport jesteśmy skłonni poświęcić
w normalnych warunkach około godziny dziennie. Praktyka pokazuje, iż wielokrotnie czasy
podróży pozostają dłuższe. Tłumaczyć to należy przede wszystkim dodatkowym zagospodarowaniem czasu poświęcanego na przemieszczenia. Dojazd rowerem do pracy może być
jednocześnie traktowany jako element rekreacji. W czasie jazdy transportem zbiorowym
możemy przeglądać prasę, czytać książkę, słuchać muzyki, uczyć się, a w odpowiednich
warunkach w grę wchodzą nawet takie aktywności, jak sen lub zjedzenie posiłku. Dodatkowe
wykorzystanie czasu podróży zależy od warunków podróżowania, co czyni je w niektórych
sytuacjach równie ważnymi co czas jazdy. Jednak w przypadku korzystania z samochodu
może nawet zachodzić sytuacja odwrotna — gdy zamiast chodzić piechotą jeździmy samochodem, oszczędzając czas dzięki szybszej jeździe, tak naprawdę musimy później poświęcić
swój czas wolny na dodatkową aktywność fizyczną (Low, 2007, s. 136).
Aby wybór pomiędzy poszczególnymi środkami transportu pozostawał w pełni
swobodny, niezbędne jest także spełnienie pewnych warunków progowych. Dla transportu niezmotoryzowanego, którego uczestnicy są najbardziej narażeni na skutki
wypadków komunikacyjnych i przestępczość, kluczowe jest zapewnienie komfortu
i bezpieczeństwa. Stymulowanie przemieszczeń pieszych wymaga więc przede
wszystkim stworzenia przestrzeni publicznej o odpowiednim standardzie. Bezpieczeństwo
ruchu nie wyklucza wspólnego wykorzystywania tej samej ulicy przez pieszych i samochody pod warunkiem, że urządzenie drogi skutecznie ograniczy prędkość i uchroni
przed nadmiernym ruchem. Zastrzeżenia budzi natomiast „bezpieczne” podziemne
przejście dla pieszych, w teorii chroniące ich przed kolizją z samochodami, a w praktyce
stanowiące barierę dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, przestrzeń substandardową i zagrożoną przestępczością, często tworzoną w miejscu, gdzie i tak istnieje
możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię (Wesołowski, 2003).
Podróże rowerem wymagają zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, a więc przyjęcia
rozwiązań inżynieryjnych, które zminimalizują liczbę kolizji z cięższymi pojazdami.
Warunek ten spełniają przede wszystkim odpowiednio zaplanowane ścieżki rowerowe,
rozwiązania dające rowerzystom pierwszeństwo przed ruchem samochodowym oraz
alternatywne trasy przeznaczone wyłącznie dla rowerów. Odpowiednia infrastruktura
może uczynić z roweru znaczący środek transportu nawet w niesprzyjających warunkach klimatycznych, jak te panujące w krajach nordyckich (rysunek 11.3).
Na zupełnie odmienne kwestie kładzie się nacisk w przypadku transportu zbiorowego, od którego oczekuje się w pierwszej kolejności odpowiedniej prędkości. Liczy się
jednak nie prędkość, z jaką porusza się pojazd (prędkość ruchu), a raczej łączny czas
podróży, jaki musimy na nią poświęcić (który jest pochodną tzw. prędkości handlowej).
Znaczenie mają zatem: dojście do przystanku, oczekiwanie na pojazd i pobór opłaty za
7
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Gęstość użytkowania jest miarą ilości mieszkańców i pracujących na danym obszarze.
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przejazd, czas jazdy, długość przesiadek (dojście i oczekiwanie na przystanku) i w końcu
dojście od przystanku do miejsca docelowego (por. narzędzie 11.N3). Usprawnienie transportu zbiorowego może odbywać się na każdym z tych pól, a z punktu widzenia pasażera
nie ma znaczenia, jakimi metodami skraca się czas przejazdu.8

Rysunek 11.3. Parking rowerowy przed uniwersytetem w mieście Joensuu (Finlandia) w porze zimowej

Ostatnią z wymienionych form transportu jest samochód indywidualny. I choć większość miast wdrażających zasady zrównoważonej mobilności skupia się na dążeniu do ograniczenia jego użytkowania, a np. Low (2007, s. 134) wprost pisze, iż „samochód zasadniczo
nie jest pojazdem miejskim”, to w pewnych warunkach jego użycie staje się optymalne,
w innych — akceptowalne. Dotyczy to przede wszystkim tych sytuacji, w których zapewnienie transportu publicznego staje się zbyt drogie lub bezcelowe. Mówimy tu więc
o obsłudze luźno zabudowanych przedmieść i o przejazdach na mało popularnych trasach.
Wspomnieliśmy już, że poszczególne formy transportu w odpowiednich warunkach dają
się wzajemnie zastępować. Jak wskazuje Goodwin (2007, s. 420), nawet działania nie zmieniające w żaden sposób czasu i komfortu podróży, takie jak promowanie transportu publicznego
i zdrowego trybu życia lub zakupy na odległość, są w stanie zredukować ruch samochodowy
w godzinach szczytu o ponad 20%. Aby zrozumieć, jak duży potencjał leży w poszczególnych
środkach transportu, prześledzimy strukturę podróży w kilku przykładowych miastach.
Detroit to kolebka amerykańskiej motoryzacji. Miasto traktowane jest jako podręcznikowy przykład upadku miasta centralnego pod wpływem samochodu. Historyczna
zabudowa została zastąpiona przez wyspę luźno zbudowanych wieżowców otoczoną
drogami i parkingami. Miasto straciło połowę mieszkańców, 1/3 działek pozostaje niezabudowana, a 32% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa (Wesołowski, 2003,
s. 196–197). Miasto słynie z wysokiej przestępczości, która opanowała centrum, wielokilometrowych przedmieść i jednych z największych w Stanach Zjednoczonych korków.
Jak pokazuje rysunek 11.4, 94% podróży odbywa się tam samochodem, a pozostała
8
Np. wysoka dostępność jest podstawową przyczyną trwającego od lat 1990. renesansu tramwaju, cechującego się niższą prędkością ruchu niż kolej.
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część ruchu rozkłada się mniej więcej po równo na transport zbiorowy i przemieszczenia piesze. Na drugim krańcu możemy znaleźć Tokio, gdzie mimo sieci miejskich
autostrad transport zbiorowy (przede wszystkim silnie rozbudowana sieć kolei miejskich
i metra) w latach 1980. obsługiwał 84% ogółu przemieszczeń. Na samochód przypadało
zaledwie 6% podróży, a miasto zachowuje niezwykle intensywną zabudowę. Wśród
mniejszych miast znacznie większą rolę odgrywa transport niezmotoryzowany, ale
możliwy zakres rozbieżności również pozostaje ogromny. I tak w szwajcarskiej Bazylei,
intensywnie wdrażającej zasady zrównoważonej mobilności, prawie połowa przemieszczeń przypada na pieszych i rowerzystów, przy znaczącym udziale transportu zbiorowego, ale już w Strasburgu, przed uruchomieniem tramwaju, które miało miejsce w 1994
r., było to raptem 15%, przy 70% przemieszczeń dokonywanych samochodem.9
Jak pokazują powyższe przykłady pochodzące z najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów, zakres możliwych do osiągnięcia wyników waha się od pełnego uzależnienia od samochodu po jego marginalny udział w skali miasta. Co więcej, wybór środka
transportu może nie być zależny od zamożności (Newman, 2007). Sposób obsługi transportowej miasta pozostaje w ogromnej części następstwem politycznych decyzji. Należy
jednak pamiętać, że wybór ten pociąga za sobą konsekwencje dla funkcjonowania
całego miasta, a struktura przemieszczeń charakteryzuje się znaczną inercją. Zmiany
zachowań transportowych zachodzą stopniowo, a ludzie potrzebują czasu i bodźców,
aby się do nich zaadaptować (Goodwin, 2007).

11.

Rysunek 11.4. Struktura modalna podróży w wybranych miastach (na podst. Wesołowski, 2003,
s. 324–325)
9
Po uruchomieniu tramwaju i wprowadzeniu stref pieszych w śródmieściu, udział samochodu w strukturze przewozów spadł do
50% w 2000 r. (Kirkham, 2002, s. 3.17).
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Narzędzie 11.N3.
Zintegrowane węzły przesiadkowe
Organizacja węzłów przesiadkowych transportu zbiorowego wymaga przeważnie inwestycji infrastrukturalnych. Jednak w wielu
przypadkach wygodne punkty przesiadkowe
dają się stworzyć stosunkowo niewielkim
kosztem. Węzły przesiadkowe pozwalają,

niekiedy znacząco, skrócić czas podróży
transportem zbiorowym bez ingerencji
w technologię prowadzenia przewozów i to
na etapie podróży, na którym nie ma praktycznej możliwości „wypełnienia” pasażerom
czasu inną aktywnością (rysunek 11.5).

Rysunek 11.5. Składniki hipotetycznej podróży transportem zbiorowym i przykładowe możliwości
skrócenia czasu przejazdu

276

Czas, jaki trzeba poświęcić na przesiadkę, daje się skrócić nawet do kilkunastu sekund. Wygodne przystanki przesiadkowe o różnej skali buduje się
w ważniejszych węzłach w mieście.
Optymalnym rozwiązaniem pozostaje
przesiadka w obrębie jednego peronu
(rysunek 11.6). Rozwiązanie to w najprostszej formie stosuje się zwłaszcza
w przypadku autobusów dowożących
z luźniej zabudowanych obszarów do
sieci transportu szynowego (tzw. feeder
busses). W przypadku rzadszego kursowania niezbędne jest także skoordynowanie rozkładów jazdy i krótkie oczekiwanie pojazdów na siebie nawzajem.
W przypadku głównych węzłów podstawowym problemem jest konieczność
wygospodarowania części przestrzeni
ulicy czy placu dla poszczególnych stano-

wisk. Z drugiej jednak strony, zyskuje się
w ten sposób żywotny element w przestrzeni miasta i sprawniejszy transport.
Dla zapewnienia należytego komfortu
użytkowania perony są często zadaszone,
a zespołowi przystanków towarzyszy
podstawowa infrastruktura — automaty
z biletami, kiosk, tablice informacyjne.
Węzeł powinien być zaprojektowany
w na tyle kompaktowej formie, aby odległości do przejścia były minimalne i aby
dróg przejść pieszych w obrębie węzła,
z racji dużego obciążenia, nie przecinał
transport indywidualny (rysunek 11.7).
Bardzo podobne potrzeby dotyczą
węzłów powstających przy dworcach
kolejowych i lotniskach z tą tylko różnicą,
że największe z nich posiadają niekiedy
kilka odrębnych przystanków, obsługujących różne terminale.

11.

Rysunek 11.6. Moguncja (Niemcy) — przesiadka z autobusu dowożącego do linii tramwajowej
urządzona w obrębie jednego zadaszonego peronu
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Rysunek 11.7. Zurych, Bellevue — jeden z kilku zintegrowanych węzłów przesiadkowych
w obrębie centrum. Całość przesiadek odbywa się bez przekraczania dróg kołowych, drogi dojścia
na przystanki i pomiędzy poszczególnymi platformami przystankowymi zredukowane do minimum.
Całość umieszczona w atrakcyjnej przestrzeni śródmiejskiego bulwaru, rozciągajacego się nad
Jeziorem Zuryskim (na podst. Google Earth i badań własnych)

Odmianą węzłów przesiadkowych są parkingi „parkuj i jedź” (park & ride dla systemów wykorzystujących samochód i bike
& ride gdy wykorzystywany jest rower).
Sensem ich istnienia jest wplecenie transportu indywidualnego w system transportu
zbiorowego, tam gdzie intensywność użytkowania terenu jest niewielka i organizacja
transportu zbiorowego powoduje problemy. Z takich obszarów pasażerowie
dojeżdżają do węzłów transportu zbiorowego, gdzie przesiadają się do kolei, metra
lub tramwaju (nieco rzadziej — do autobusu). Sprawne funkcjonowanie systemu
wymaga infrastruktury do zaparkowania
pojazdów (parking dla samochodu, zada-
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szone boksy dla rowerów). Ponadto, kluczowa jest taka lokalizacja parkingów
i takie opłaty za przejazd i parkowanie, aby
przesiadka z własnego środka transportu
była opłacalna cenowo i pod względem
czasu podróży. Dlatego też system powinien być stosowany przede wszystkim do
obsługi obszarów na których transport
publiczny nie jest w stanie konkurować
z indywidualnym, a parkingi powinny być
lokalizowane przed strefą największych
korków, tak by te dało się ominąć jadąc
transportem zbiorowym. Szczegółowe rozwiązania muszą być jednak zawsze odpowiedzią na specyfikę struktury obsługiwanego obszaru.

11.3.2. Transport jako profesjonalny produkt
Zrównoważony transport wymaga spójnej polityki, aby działania w obrębie systemu nie
wykluczały się, a uzupełniały. Pozwoli to na stworzenie profesjonalnego produktu
i uzyskanie efektu synergii. Zarządzanie transportem powinno więc polegać na jednoczesnych działaniach zniechęcających do niepożądanych form podróży i zachęcających
do przemieszczania się w sposób minimalizujący koszty społeczne.
Ciekawych dowodów na korzyści płynące z jednolitego zarządzania transportem
dostarczyła tzw. deregulacja transportu zbiorowego, wprowadzona w latach 1980.
w Wielkiej Brytanii przez rząd M. Thatcher. Zmiana polegała na obligatoryjnej prywatyzacji zarówno przewozów, organizacji tras, jak i warunków obsługi w całym kraju z wyjątkiem Londynu. Skutkiem było co prawda zmniejszenie bezpośrednich kosztów funkcjonowania systemu (o ponad 40%), ale nastąpiło to z jednoczesnym spadkiem przewozów
(30%) i pogorszeniem dostępu do informacji. Brak wspólnej polityki i bezpośrednia
konkurencja między przewoźnikami doprowadziły też do likwidacji połączeń przesiadkowych wykorzystujących autobus i kolej na rzecz bezpośrednich połączeń autobusowych
(Wesołowski, 2003, s. 228). Wszystkie te elementy oznaczały wzrost kosztów zewnętrznych, a tym samym — łącznych kosztów funkcjonowania systemu.
Na drugim biegunie postawić można związki taryfowe, najlepiej rozwinięte w krajach
germańskich. Mamy tam do czynienia z autonomicznymi instytucjami komunalnymi,
które przygotowują całościową ofertę transportu zbiorowego, a więc kontrolują układanie tras, rozkładów jazdy, ustalanie opłat za przejazd oraz prowadzą akcje marketingowe i zarządzają wpływami z biletów i dotacji samorządowych. Pasażer otrzymuje
zintegrowany produkt, na który składają się różne elementy: począwszy od jednolitej
i wyczerpującej informacji, przez klarowną sieć najszybszych do uzyskania połączeń
(najczęściej z regularnymi odjazdami i skoordynowanymi przesiadkami), po jeden bilet
ważny we wszystkich środkach transportu na obsługiwanym obszarze.10 Przewoźnicy
zaś zyskują prawo do konkurencji nie względem pasażerów, a na zasadzie przetargów
na obsługę linii (Wesołowski, 2003). Związek taryfowy wraz z władzami samorządowymi może też zajmować się integracją transportu publicznego i indywidualnego. Takim
działaniem są systemy „parkuj i jedź” (park & ride i bike & ride; narzędzie 11.N3).
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11.3.3. Transport a planowanie przestrzenne
„To, co jest kolejnym etapem w rozwoju »zielonego miasta« to nie nowy cud technologii,
ale efektywne zarządzanie istniejącą infrastrukturą” (Low, 2007, s. 153). Przykłady
potwierdzające tę tezę pojawiły się już w poprzednim punkcie, tym razem pokażemy je
w kontekście odpowiedzialnego planowania przestrzennego. Omawiając warunki funkcjonowania poszczególnych form transportu, mówiliśmy o jakości przestrzeni publicznej
jako determinancie przemieszczeń pieszych. Istotne znaczenie ma też miejsce, jakie
w tej przestrzeni zajmują poszczególne formy transportu. Dla Detroit symboliczne było
zburzenie ikony miasta — ratusza — pod budowę parkingu. Dla wielu ośrodków
symbolem ich miejskości i jednoczesną reklamą transportu publicznego jest sama
obecność tramwaju w reprezentacyjnych przestrzeniach centrum, albo związane z tym
transportem obiekty architektoniczne — dworce czy węzły przesiadkowe. Ciekawym
zjawiskiem są tu nowo powstające linie tramwajowe we Francji, którym z reguły towarzyszy niecodzienny design wagonów oraz cały zespół mebli miejskich, małej architektury i elementów służących za identyfikację wizualną tras (rysunek 11.8).
10

Mogą to być nawet prom morski (Helsinki) czy turystyczna kolej wąskotorowa (Góry Żytawskie).
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Odpowiednie kształtowanie przestrzeni to jednak nie tylko kwestia wizerunku,
ale i codziennego użytkowania. Dla przykładu lokalizacja przystanków i stacji
powinna być ściśle związana z obsługiwanymi obiektami. Dla pojedynczych, intensywnie użytkowanych obiektów (np. centra handlowe, dworce) oznacza to wprowadzenie transportu publicznego bezpośrednio pod drzwi lub wręcz do budynku. Dla
obszarów, na których podmioty generujące ruch są bardziej rozproszone, dąży się
do takiego prowadzenia tras, aby jak najwięcej z nich znajdowało się możliwie
najbliżej przystanków i stacji, a tym samym — by czas dojścia do nich był jak
najkrótszy. W obszarach śródmieść często jest to jednoznaczne ze skierowaniem
transportu publicznego także do stref pieszych, na reprezentacyjne place i ulice.
O czasie dojścia do przystanków, poza odpowiednim prowadzeniem trasy, decyduje
także sposób udostępnienia platformy przystanku. Sprawniejsze przemieszczanie się
będzie możliwe, jeśli dojścia na nią prowadzić będą z obu jej krańców, lub przynajmniej ze środka, a wejście na nią nie będzie wymagało pokonywania schodów
(rysunek 11.9). Warto podkreślić, że w wielu miastach Polski problem dostępności
przystanków wciąż jest lekceważony i nawet nowo planowane trasy charakteryzuje
prowadzenie z dala od zabudowy generującej ruch, ale za to wśród monumentalnych obiektów inżynierskich.11

Rysunek 11.8. Strasburg — zadaszony węzeł przesiadkowy w reprezentacyjnej strefie pieszej na
terenie śródmieścia

11
Por. np. Poznański Szybki Tramwaj w Poznaniu, „szybki tramwaj” na osiedle Kurdwanów w Krakowie, układ komunikacyjny
okolic dworca Łódź Kaliska.
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Rysunek 11.9. Helsinki — platforma przystanku tramwajowego dostępna poprzez przejścia naziemne
prowadzące do obu krańców platformy. Ze względu na stację metra w tym miejscu i tak istnieje przejście podziemne! Dla zwiększenia bezpieczeństwa, prędkość poruszania się samochodów ograniczona do 30 km/h

11.

Tam gdzie to możliwe, przestrzeń powinna być od razu kreowana ze świadomością
tego, w jaki sposób będzie ją można obsłużyć. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji,
ich przemieszanie lub segregacja i wewnętrzna struktura zadecydują o tym, czy będzie
z nich można łatwo skorzystać, jakie przemieszczenia wygenerują i czy transport będzie
wymagał dalekich dojść (rysunek 11.10). W końcu zaś decyzją planistów pozostaje, jakie
środki transportu zostaną skierowane do obsługi danego obszaru, do czego odniesiemy
się w kolejnym podrozdziale.
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Rysunek 11.10. Obsługa
komunikacyjna osiedla
Retkinia (Łódź). Zaznaczono lokalizację przystanków i strefy dojścia
1,5 min. (100 m) i 5 min.
(400 m). Centralnie prowadzona linia tramwajowa (rysunek górny)
czyni z Retkini jedno
z lepiej obsługiwanych
transportem zbiorowym
osiedli Łodzi. Z drugiej
strony w zakresie obsługi autobusów (rysunek
dolny) znajdują się
ogromne przestrzenie
nieużytków. Zwraca też
uwagę niewielka ilość
obiektów w pierwszej
strefie dojścia niezależnie od formy transportu,
zdradzająca daleko posuniętą segregację ruchu typową dla planowania lat 1970. i 80.
(na podst. Konopska
i in., 2007 i badań
własnych)
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11.4. Zrównoważona mobilność jako proces
Osiągnięcie zrównoważonej mobilności to złożony i długofalowy proces, na który składają
się zarówno działania infrastrukturalne i organizacyjne, o których już pisaliśmy, jak i działania o charakterze edukacyjnym i marketingowym. Postaramy się prześledzić, jakie w tym
kontekście pozostają możliwości wyboru i czym może on być podyktowany. Następnie
przekonamy się, z jakimi postawami społecznymi konfrontowane są działania na rzecz
zrównoważonej mobilności, by w końcu poznać niektóre z metod jej promowania.

11.4.1. Sztuka wyboru
Jak już sygnalizowaliśmy, struktura, sprawność i charakter systemu transportowego
zależą od decyzji władz samorządowych i państwowych. Ciekawy przykład stanowią po
raz kolejny miasta północnoamerykańskie. W powojennej rzeczywistości wprowadzono
tam rządowe subsydiowanie i kredytowanie budownictwa jednorodzinnego, wsparte
równoległą budową sieci autostrad. W ten sposób, stymulując rozrost przedmieść, przyspieszono proces upadku miast, którego konsekwencje już poznaliśmy. W ciągu
zaledwie 30 lat zaszły nieodwracalne zmiany (Wesołowski, 2008). Dokonanemu
wyborowi przyświecały zapewne światłe intencje (poprawa jakości życia), zabrakło
jednak wiedzy i wyobraźni, pozwalającej ocenić wszystkie skutki podjętych działań.
Nawet wobec odgórnych decyzji, lokalny opór przy odpowiedniej determinacji może
odwrócić negatywne trendy. Przykładem jest tutaj Portland (w stanie Oregon), które od
lat prowadzi politykę ograniczania dostępności terenów do zabudowy, odnosząc spore
sukcesy. W Portland udało się utrzymać tradycyjną strukturę centrum, choć jednocześnie
ceny gruntów stały się jednymi z najwyższych w Stanach Zjednoczonych.
Ciekawy przykład stanowi Kurytyba. To brazylijskie miasto jest obecnie jednym
z najbogatszych i najlepiej rozwijających się w Ameryce Południowej. W ciągu ostatnich
60 lat przeżyło dynamiczny rozwój (wzrost liczby mieszkańców ze 150 tys. do 1,8 mln).
Wbrew modom powszechnym w latach 1960. i 1970. i mimo niemal pełnej swobody
w gospodarowaniu przestrzenią, miasto postawiło na sprawny transport zbiorowy,
tworzenie przestrzeni publicznej w kameralnej skali i reglamentację ruchu samochodowego. Skutkiem takich działań okazał się napływ firm z branży zaawansowanych technologii, zachęconych wysokim poziomem życia (Wesołowski, 2003). Kurytyba pozostaje
też miastem czystym i łatwo przejezdnym, co wiąże się z wysokim udziałem transportu
zbiorowego w strukturze przewozów, utrzymującym się mimo najwyższej w Brazylii
liczby samochodów w przeliczeniu na mieszkańca (Goodman, 2005). Tym razem wybór,
wówczas zupełnie „niemodny”, został podjęty niemal jednoosobowo przez Jaime
Lernera — urbanistę wybranego w 1970 r. na burmistrza. Jego niekonwencjonalnym
metodom działania przyjrzymy się w dalszej części rozdziału.
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11.4.2. Proces decyzyjny i jego podstawy
Podstawy podjęcia decyzji o kształtowaniu transportu, a zarazem i przestrzeni miasta,
mogą być różne (por. omówienie modeli myślowych w podrozdziale 2.1). Możemy mieć
do czynienia z przysłowiowymi „dobrymi chęciami”, jak w przypadku kredytowania
rozrostu amerykańskich przedmieść. Może też wystąpić niewystarczająca świadomość
konsekwencji pewnych zmian, jak w przypadku wiary w niewidzialną rękę rynku, która
pchnęła rząd brytyjski w kierunku „deregulacji autobusów”. Zdarza się w końcu, iż
decyzje (skutkujące pozytywnie czy negatywnie), podejmowane są jako czyste idée fixe
(np. Frankfurt nad Menem czy Kurytyba).
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Często mamy do czynienia z „grzechem zaniechania”. Przeważnie sprowadza się
on do rezygnacji z konserwacji infrastruktury i wywołania jej powolnego upadku,
a w końcu likwidacji w momencie, gdy wymagałaby poważniejszego remontu. Jako że
casus ten w szczególny sposób dotyczy infrastruktury szynowej (tramwaj czy kolej nie
współdzielą torów z innymi formami transportu), często następuje to pod hasłem
„ekonomizacji” i zastąpienia tramwaju czy kolei autobusem. Pas po torowisku przeznacza się na inne cele lub pozostawia jako nieużytek, ruch samochodowy rośnie
(przecież „tańszy” autobus stoi w tym samym korku co samochód, więc jeśli nawet stać
to lepiej we własnym pojeździe), autobus traci na popularności, a niekiedy w ogóle
zaprzestaje kursowania (por. rysunek 11.1). Taką metodą „małych kroków” potrafiono
zlikwidować doszczętnie sieć tramwajową liczącą 1500 km (!), rozciągającą się w pierwszej połowie XX w. na terenie Kalifornii (Wesołowski, 2003). Niemal taki sam mechanizm doprowadził do likwidacji linii tramwajowych w Łodzi — do willowej Rudy
Pabianickiej oraz tras podmiejskich do Rzgowa, Tuszyna i Aleksandrowa Łódzkiego.
Argument pozornych oszczędności (czyli de facto generowania wyższych kosztów
zewnętrznych) przyświeca likwidacji kolejnych tras tramwajowych na terenie konurbacji
górnośląskiej lub też stopniowej degradacji sieci kolei w Polsce. Jest to zjawisko o tyle
niezwykłe, że wiąże się także z generowaniem kosztów zewnętrznych, które ostatecznie
muszą zostać poniesione przez generującego, tyle że pozostają odroczone w czasie.
W końcu to lokalny samorząd zapłaci za konieczność rozbudowy dróg w miejsce zlikwidowanego tramwaju, a konieczność budowy i remontów dróg, które przejmą przewozy
po kasowanej linii kolejowej, spocznie na barkach państwa.

11.4.3. Zrównoważona mobilność a postawy społeczne
Celem istnienia władz lokalnych jest służenie lokalnej społeczności. Nie da się więc,
także w dziedzinie transportu, tworzyć rozwiązań wbrew i mimo woli mieszkańców
(por. rozdział 14). Jednocześnie jednak nie oznacza to bezwzględnego podporządkowania doraźnie artykułowanym życzeniom obywateli, którzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy, by ocenić skutki proponowanych zmian. Podstawą winien być więc dialog
i możliwość wzajemnego zrozumienia wywoływanych procesów. Historia nie stawia
żadnej ze stron na z góry wygranej pozycji i dostarcza zarówno przykładów przyznających rację stronie samorządowej, jak i społecznej.
Liczne protesty pojawiały się wobec prób reglamentacji wjazdu dla samochodów
indywidualnych do określonych stref miasta. Stroną najaktywniejszą byli z reguły kupcy
handlujący na danej ulicy, obawiający się utraty zamożnej części klienteli. W ogromnej
jednak części przypadków tam, gdzie władzom samorządowym udawało się przeforsować zmiany, kupcy w dłuższym okresie zyskiwali — strefa piesza, stanowiąc atrakcyjną przestrzeń, przyciągała więcej klientów. Tak było np. w Kopenhadze (Low, 2007),
Krakowie (studium przypadku 11.P1) i w Kurytybie. Konflikt w tej ostatniej przeszedł do
historii, gdy wobec sprzeciwu kupców i pozwu sądowego przeciwko projektowi,
burmistrz po kryjomu skierował na ulicę ekipę remontową. Robotnicy w ciągu weekendu
przebudowali jezdnię, a kupcom, którzy przyszli w poniedziałek do pracy, ukazał się
deptak i tłum dzieci bawiących się w odnowionej przestrzeni (Wesołowski, 2003).
Równie powtarzalnym schematem, co spory o usunięcie ruchu samochodowego,
są propozycje likwidacji linii tramwajowych. Jedną z bardziej znaczących jest historia
Frankfurtu nad Menem, w którym władze miasta przez całe lata 1980. dążyły do
usunięcia wszystkich tramwajów z obszaru starego miasta. W końcu jednak, pod
presją mieszkańców, odstąpiono od pomysłu, by w 1999 r. szczycić się otwarciem
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nowego odcinka torów. Warto przypominać tę historię zwłaszcza w obliczu bardzo
podobnych konfliktów na linii mieszkańcy–samorząd, jakie obecnie toczą się
w niektórych polskich miastach, zwłaszcza w Gliwicach, Będzinie i Pabianicach.
Motywami działania mieszkańców bardzo często bywają „tylko” przyzwyczajenie
i tradycja, a nie wysoka świadomość ekologiczna lub dostrzeganie potencjału
tramwaju. Sentymenty stają się jednak często pierwszym bastionem umożliwiającym
zachowanie infrastruktury i rezerwy terenowej dla późniejszych inwestycji podyktowanych dojrzałymi i w pełni świadomymi wyborami.

11.4.4. Marketing zasad zrównoważonej mobilności
Jak zauważyliśmy w poprzednim punkcie, postawy społeczne mogą kształtować się
bardzo różnie i stanowić zarówno bodziec do działania, jak i utrudnienie we wdrożeniu korzystnych dla miasta zmian. Dla realizacji pewnych celów niezbędna jest
często odpowiednia polityka marketingowa. Najbardziej chyba rozpoznawalną
akcją, obejmującą kilkadziesiąt krajów, w tym Polskę, jest „Dzień bez samochodu”
i towarzyszący mu Tydzień Mobilności. Zakres stosowanych rozwiązań wykracza poza
koncerty, festyny, działania edukacyjne w szkołach, happeningi uliczne i akcje informacyjne. Wydarzenie może także stać się pretekstem do próbnego wprowadzenia
bardziej przyjaznych miastu rozwiązań. Dla przykładu w Helsinkach w 2006 r. wprowadzono zakaz ruchu na części ulic śródmieścia, zaś w miejsce wyłączonych z użytkowania miejsc parkingowych naprzemiennie ustawiono gipsowe figury samochodów i żółwi ponadnaturalnej wielkości.
Takie działania to nie tylko „zabawa”, ale też możliwość zebrania praktycznych
informacji o tym, jak zmienią się zachowania podróżnych. Dzięki temu można przewidzieć skutki wprowadzenia stałych ograniczeń ruchu. Podobne badania przeprowadza się np. w czasie remontów. Co ciekawe, większość doświadczeń wskazuje,
iż ruch dość łatwo samoistnie dochodzi do stanu równowagi, niekiedy od razu,
a niekiedy w ciągu pierwszych dni. Jak piszą Goodwin i in. (1998, s. 2), w takich
sytuacjach pojawiają się najczęściej dwa charakterystyczne komentarze lokalnych
planistów: „do piątku wszystko będzie już dobrze” i „ruch zniknął i najzwyczajniej
w świecie nie mamy pojęcia, gdzie się podział”. Niezależnie od humorystycznego
wydźwięku, tego typu doświadczenia mogą być silną kartą przetargową w dialogu
społecznym, trudno im bowiem zarzucić niedostosowanie do lokalnych warunków,
które może charakteryzować modele teoretyczne.
Remonty mogą stanowić równie dobrą okazję do promocji zrównoważonej mobilności, co celowe akcje marketingowe. Jeśli więc remontuje się drogę i tym samym
utrudnia ruch samochodów, to należy położyć nacisk na szczególnie dobrą organizację transportu publicznego. Wtedy kierowcy, którzy czasowo zrezygnują z samochodu, będą mogli docenić niezawodność i sprawność autobusu i tramwaju. Jeśli
w remoncie jest torowisko, być może trzeba pomyśleć o priorytecie ruchu dla autobusów zastępczych, aby ich pasażerowie nie pozostali pozbawieni możliwości sprawnego podróżowania (por. studium przypadku 11.P2). Podobne nadzwyczajne
ułatwienia dla komunikacji publicznej powszechnie stosuje się w Polsce w czasie
imprez masowych lub np. w Dzień Wszystkich Świętych, choć częściej przedstawia się
je jako formę wyższej konieczności, niż działanie ukierunkowane na mieszkańców.
Kluczem do wdrażania zasad zrównoważonej mobilności jest przede wszystkim
wyrobienie nawyku zmiany zachowań transportowych w zależności od warunków
i potrzeb. Jak piszą Møller i Thøgersen (2008), korzystanie w podróżach po mieście
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wyłącznie z samochodu to w ogromnym stopniu nawyk. Jeśli uda się go przełamać
— droga do zrównoważonej mobilności będzie znacznie mniej wyboista, nawet
jeśli debata publiczna sprowadzona zostanie na pole takich wartości jak wolność poruszania się czy wolny rynek. Należy bowiem pamiętać, że wolny rynek dotyczy także
konkurencji pomiędzy poszczególnymi miastami, a wolność dotyczy również „wolności
do przebywania w środowisku miejskim, poruszania się w nim piechotą i na świeżym
powietrzu” (Low, 2007, s. 133).

11.5. Podsumowanie
Twórcy literatury fantastycznej utrwalili w powszechnej świadomości wizję miasta przyszłości, jako megastruktury wypełnionej ultranowoczesną infrastrukturą komunikacyjną.
Tymczasem rzeczywiste miasto przyszłości zdaje się rysować jako zupełne zaprzeczenie
tych wizji.
Prawdziwą rewolucją okazują się nie niezwykłe rozwiązania inżynierskie, a umiejętność wykorzystania rozwiązań dostępnych od lat. Rozwój miasta dokonuje się więc nie
wskutek żywiołowej rozbudowy, a raczej jako następstwo racjonalnego wykorzystania
posiadanych już zasobów. „Zielone miasto przyszłości” z powodzeniem korzysta ze
wszystkich form transportu, dając priorytet tym najbardziej tradycyjnym, a zarazem powodującym najniższe koszty zewnętrzne — przemieszczeniom pieszym, rowerowym oraz
transportowi publicznemu. Rozwijające się harmonijnie miasto organizując system transportowy nie ulega pokusie ograniczania transportu publicznego w imię chwilowych
oszczędności, ale jednocześnie optymalizuje jego wykorzystanie poprzez działania infrastrukturalne, organizacyjne i marketingowe. Struktura przestrzenna, infrastruktura transportowa i korzystający z niej ludzie tworzą sprawnie funkcjonujący system. Podejmowane
przez miasto decyzje wynikają z pełnej świadomości ich następstw oraz spójnej strategii
rozwoju wykorzystującej efekt synergii, a nie z doraźnie artykułowanych potrzeb.
Miasto zrównoważonego transportu staje się atrakcyjnym miejscem do życia, wygrywając konkurencję z innymi miastami. Fascynuje wykształconych ludzi, przyciąga innowacyjnych przedsiębiorców, inspiruje do twórczej pracy. W ten sposób opiera swoją
gospodarkę nie na wyczerpywalnych surowcach, ale na wiedzy, która zapewnia mu
trwały rozwój.

Źródła praktyczne
<www.caravel-krakow.pl> strona internetowa projektu Civitas Caravel Kraków zawiera
krótkie opisy innowacyjnych projektów transportowych, realizowanych przez
Kraków w ramach wdrażania zasad zrównoważonej mobilności przy wsparciu Unii
Europejskiej.
<www.mobilityweek.eu> przedstawia informacje o działaniach podejmowanych
w poszczególnych miastach w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
<www.mpk.krakow.pl> strona internetowa przedsiębiorstwa MPK Kraków zawiera
m.in. informacje praktyczne dla użytkowników „autobusu na telefon”.
<www.tfl.gov.uk> strona internetowa przedsiębiorstwa Transport for London informuje
m.in. o sposobie poboru opłat dla osób wjeżdżajacych samochodami do centrum
Londynu.
<www.zm.org.pl> strona internetowa stowarzyszenia Zielone Mazowsze pozwala m.in.
na poznanie argumentów przedstawianych przez stronę społeczną w dyskusji
o zmianach organizacji ruchu na Moście Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie.
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Pytania
1. Podaj znane ci przykłady struktur urbanistycznych zaplanowanych do obsługi przez
transport niezmotoryzowany, publiczny i samochodowy? Jakim przekształceniom
podlegały od momentu powstania? W jakim stopniu sprawdziły się w nich pierwotne
rozwiązania transportowe? Jak oceniasz ich współczesną funkcjonalność, żywotność
i walory estetyczne?
2. Jakie znasz przykłady i możliwości minimalizacji kosztów zewnętrznych, powodowanych przez różne formy transportu?
3. Jakie korzyści mogą płynąć ze zintegrowanego zarządzania systemem transportowym? Odwołaj się do wprowadzonych w różnych miastach rozwiązań i ich skutków.
4. Wymień formy transportu miejskiego i wskaż, w jakich warunkach są w stanie efektywnie funkcjonować. Odpowiedź zobrazuj znanymi ci przykładami.
5. Zaproponuj metody wypromowania wśród obywateli idei zrównoważonej mobilności. Jakich kontrargumentów możesz się spodziewać i jak na nie odpowiesz?
6. Jakie dostrzegasz relacje między przestrzenią publiczną, a systemem transportowym?
Podaj przykłady interakcji pomiędzy nimi.
7. Jakie elementy wziąłbyś pod uwagę, rozważając wprowadzenie roweru miejskiego
w twoim mieście? Jakie byłyby jego wady i zalety w twojej miejscowości?
8. Jakie znasz formy ograniczania ruchu samochodowego? Jakie mogą być konsekwencje ich wprowadzenia?

11.
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Studium przypadku 11.P1.
System komunikacyjny Krakowa
Droga Krakowa do zrównoważonej mobilności powiela historię, jaka stała się podstawą
rozwoju samej koncepcji. Początki aktywnego kreowania zachowań komunikacyjnych
w Krakowie — ikonie polskiej turystyki kulturowej — wiązać należy z dbałością
o zabytkową tkankę architektoniczną i urbanistyczną. W celu jej ochrony już w 1988 r.,
a więc jeszcze przed zmianami ustrojowymi, które otworzyły w Polsce drzwi masowej
motoryzacji, ustanowiono pierwsze strefy płatnego parkowania, ograniczonego wjazdu
i w końcu także strefy piesze w obrębie historycznego centrum miasta. Wydarzenia te
poprzedzone były dyskusjami i sporami toczącymi się od początku lat 1980. (Rudnicki
i Kollbek, 2007).
Od tego czasu system jest stopniowo rozszerzany na kolejne ulice i obszary. Model
docelowy zakłada wyłączenie z ruchu samochodowego obszaru historycznych dzielnic
Starego Miasta i Okołu zamkniętych pierścieniem Plant i uspokojenie ruchu na obszarze
do nich przylegającym. Wewnątrz Plant proces został w dużej części sfinalizowany.
Część ulic przeznaczona jest wyłącznie dla ruchu niezmotoryzowanego (tzw. strefa A),
część także dla transportu publicznego i pojazdów mieszkańców tej strefy, przy zachowaniu maksymalnej prędkości 20 km/h (strefa B). Wjazd pozostałych samochodów,
przy parkowaniu ograniczonym do 2 godzin (strefa C), dopuszczony jest na zasadzie
wyjątku na trzech placach przylegających do Plant. Planowane zmiany na tym obszarze
zakładają już jedynie drobne korekty, polegające na całkowitym wyłączeniu z ruchu
kilku dalszych ulic.
Dużo większe zmiany dotyczyć mają I obwodnicy, czyli ciągu ulic wokół Plant, które
stopniowo mają być wyłączane z ruchu samochodowego, tak aby przeciąć przenoszony
przez nie tranzyt. Docelowo, wzorem Göteborga (por. narzędzie 11.N2), kołnierz
zabudowy otaczający Stare Miasto i Planty ma być poprzez ograniczenia i zakazy wjazdu
podzielony na sektory, do których będzie można swobodnie wjechać, ale już nie przemieszczać się między nimi (rysunek 11.11). Cały ów obszar, aż do II obwodnicy, znajduje
się też w „strefie C” — ograniczonego parkowania. Rozdzielanie śródmieścia na sektory
już rozpoczęto, wprowadzając punktowe zakazy ruchu dla samochodów na fragmencie
Plant oraz odcinkach prowadzących do nich ulic Długiej i Karmelickiej. Zamknięcie dla
ruchu samochodowego tej drugiej spotkało się z dobrze znanym z innych miast oporem
najemców lokali handlowych. Wobec planów wyłączenia ruchu, domagali się oni
rekompensaty za spodziewane spadki zysków. Miasto zdołało jednak przeforsować
swoją propozycję, a obawy kupców okazały się nietrafione — obroty w prowadzonych
przez nich punktach handlowych wzrosły.
Mimo pozytywnych doświadczeń płynących z wprowadzania zakazów ruchu samochodowego, proponowana organizacja ruchu nie zyskała pełnej akceptacji. Jak podają
Rudnicki i Kollbek (2007), wobec protestów strony społecznej zrezygnowano z części
elementów modelu, umożliwiając w niektórych przypadkach przejazd samochodów
drogami stanowiącymi granice poszczególnych sektorów (np. ul. Lubicz, Stradomska)
oraz udostępniając ruchowi samochodowemu dłuższe niż zakładano odcinki ulic wokół
Plant (ul. Św. Gertrudy i Westerplatte). Ponadto, mimo zatwierdzenia rozwiązań docelowych i sukcesów dotychczasowych działań, problem ograniczania ruchu samochodowego w śródmieściu systematycznie powraca w debacie publicznej, a władze samorządowe nie zawsze potrafią wykazać się konsekwencją. Dla przykładu rozszerzenie strefy
A, zapowiedziane na październik 2008 r., do dziś nie zostało wprowadzone.
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11.
Rysunek 11.11. Model obsługi transportowej centrum Krakowa — struktura sektora obsługi
(Rudnicki i Kollbek, 2007)

Zapewnienie podstawowej obsługi centrum Krakowa spoczywa na barkach transportu zbiorowego. Model przewiduje przede wszystkim wykorzystanie istniejącej infrastruktury — torowisk biegnących ulicami przewidzianymi jako granice poszczególnych
sektorów ruchu, a także tych zlokalizowanych wzdłuż Plant i na ulicy Franciszkańskiej
przecinającej Stare Miasto. Płynne kursowanie tramwajów ma być możliwe dzięki eliminacji ruchu kołowego. Nawet tam, gdzie wjazd samochodów pozostanie możliwy,
tramwaje zyskają daleko idący priorytet — wydzielenie pasów ruchu i wzbudzaną
sygnalizację świetlną, dającą przywilej w pokonywaniu skrzyżowań. Prędkość ruchu
w śródmieściu jest niewielka i taka musi pozostać ze względów bezpieczeństwa innych
uczestników ruchu, ale prędkość handlowa, dzięki uniknięciu długich postojów
— pozostanie zadowalająca.
Szybki tramwaj12 stanowić ma podstawę dla transportu w całym mieście. Jak podają
Kurowski i Rudnicki (2006), taka forma transportu pozostaje najbardziej efektywna
12
Pod tym pojęciem rozumie się tramwaj posiadający priorytet ruchu przed innymi pojazdami, przy czym uprzywilejowanie może
być skutkiem zarówno działań infrastrukturalnych (np. pasy ruchu wydzielone do wyłącznego użytkowania, albo bezkolizyjne trasy
tunelowe czy prowadzone na estakadach), jak i organizacyjnych (np. sygnalizacja świetlna dynamicznie nadająca priorytet przed
innymi użytkownikami).
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w dojazdach na odległość do prawie 15 km, co niemal w całości (95% podróży) zaspokoi
potrzeby miasta. Dynamiczny rozwój sieci tramwajowej o nowe odcinki szybkiego
tramwaju został zapisany w lokalnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2003) i polityce transportowej dla miasta Krakowa na lata
2007–2015, gdzie jedną z podstawowych zasad, zapisanych już we wstępie, jest „rozwój
infrastruktury szynowej (z priorytetem szybkiego tramwaju)”. Utrzymanie wiodącej roli
tramwaju w systemie transportowym gwarantować ma także bieżące utrzymywanie
i modernizacja infrastruktury oraz konsekwentna wymiana taboru.
Warto także zwrócić uwagę na inne priorytety zawarte w polityce transportowej.
Nawet jeśli część deklaracji pozostanie jedynie na papierze, to i tak znaczące są profesjonalizm w przygotowaniu dokumentu i hierarchia stawianych przed miastem celów.
Wśród nich znaleźć można choćby zapisy mówiące o przeciwdziałaniu dezurbanizacji,
o ścisłej koordynacji planowania przestrzennego i organizacji transportu oraz dbaniu
o jakość przestrzeni pieszych w celu stymulowania ruchu niezmotoryzowanego i korzystania z transportu publicznego. Polityka transportowa zakłada także integrację fizyczną
i taryfową poszczególnych linii i dalszy rozwój priorytetu dla transportu zbiorowego
w ruchu ulicznym. Nawet spośród zapisanych celów rozbudowy układu drogowego
pierwszym jest usprawnienie transportu zbiorowego. W dokumencie zaplanowano
także rozbudowę ścieżek rowerowych, zgodnych ze standardami gwarantującymi ich
funkcjonalność.
Wsparciem dla tych celów ma być uczestnictwo Krakowa, jako jednego z czterech
europejskich miast, w europejskim projekcie Civitas Caravel. Znacząca część działań
w zakresie transportu prowadzona jest obecnie w Krakowie w ramach tego programu,
co pozwala na szybszą i pełniejszą modernizację, zwłaszcza poprzez poprawę dialogu
społecznego i marketingu nowych rozwiązań. Projekt Caravel stał się także polem do
wprowadzenia kilku eksperymentalnych (przynajmniej w skali kraju) rozwiązań.
Jednym z nich było pilotażowe wdrożenie koncepcji car pooling (por. narzędzie
11.N2). Promocję takiej formy podróży wprowadzono próbnie w porozumieniu
z Politechniką Krakowską. Dla skontaktowania ze sobą osób zainteresowanych wspólną
podróżą stworzono stronę internetową, na której mogą rejestrować się zarówno „podwożący”, jak i pasażerowie. Jeśli w bazie danych znajdą się pokrywające się trasy dojazdu,
system przekazuje dane kontaktowe zainteresowanym osobom.
Najciekawszym jak dotąd projektem wydaje się jednak koncepcja „linii dostosowujących się do potrzeb”, opisywanych jako „autobus na telefon”. Pomysł został opracowany dla obsługi rzadko zaludnionych osiedli i przedmieść, w których regularny transport publiczny z trudem znajduje ekonomiczne uzasadnienie. W przypadku linii dostosowujących się do potrzeb pasażerów, autobusy nie mają przypisanych na stałe tras. Te
ustalane są przez dyspozytora na podstawie telefonicznych zgłoszeń od mieszkańców.
Autobus zebrawszy pasażerów dowozi ich do jedynego stałego elementu trasy — najbliższego dużego węzła przesiadkowego. Eksperyment okazał się na tyle obiecujący, iż
zdążono już rozszerzyć obszar objęty usługą. W ramach projektu Caravel uruchomiony
został także pierwszy w Polsce system roweru miejskiego (narzędzie 11.N1).
Pozostaje pytanie, w jakim stopniu działania Krakowa przekładają się na konkretne
efekty. Wdrożenie wielu z przedstawionych rozwiązań znacząco się opóźnia i bywają
one postrzegane jedynie jako puste deklaracje. Dla przykładu, spośród planowanych
inwestycji w infrastrukturę tramwajową od momentu ich zatwierdzenia w 2003 r. zrealizowano jedynie węzeł wokół dworca kolejowego i rozstrzygnięto przetarg na budowę
linii na osiedle Płaszów. Z drugiej strony, plany i deklaracje też mają znaczenie. Należy
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pamiętać, że wciąż są w Polsce miasta, w których dokumenty planistyczne zakładają
masową likwidację tras tramwajowych i budowę kolejnych arterii w miejscu obecnej
zabytkowej zabudowy i historycznych układów urbanistycznych.13
Warto też przytoczyć dane na temat skutków wprowadzenia ograniczeń ruchu
w centrum Krakowa. Jak podają Rudnicki i Kollbek (2007), wprowadzone restrykcje
nawet kilkukrotnie zmniejszyły liczbę dojeżdżających do Starego Miasta za pomocą
samochodu, znacząco obniżając przy tym poziom hałasu. Natężenie ruchu wzrosło co
prawda na II obwodnicy, był to jednak wzrost relatywnie niewielki. W badaniu preferencji jedynie 19% użytkowników w dojeździe do centrum deklaruje korzystanie z samochodu, a aż 70% — z transportu zbiorowego. Nawet w podróżach między pozostałymi
dzielnicami Krakowa na samochód przypada jedynie 31% wskazań. Udział transportu
zbiorowego w podróżach jest wysoki w porównaniu z innymi miastami, a skoro krakowskie Stare Miasto wciąż pozostaje żywotnym elementem miejskiej przestrzeni, można
zaryzykować stwierdzenie, że przyjęta strategia sprawdza się i wskazuje innym miastom
godny naśladowania kierunek zmian.
Pytania
1. Znając działania Krakowa na rzecz wdrożenia zrównoważonej mobilności wskaż, jak
koncepcja zrównoważonego transportu realizowana jest w innych dużych miastach
w Polsce.
2. Jakie mogą być najważniejsze korzyści z udziału Krakowa w projekcie Civitas Caravel? Jakie znaczenie mogą mieć w skali całego miasta?

11.

13
Por. np. projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (Miejska Pracownia
Urbanistyczna, 2009).
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Studium przypadku 11.P2.
Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie
Ewolucja organizacji ruchu na Moście Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie stanowi ciekawy
przykład „przebijania się” zrównoważonych koncepcji transportowych w mieście postawionym przed ogromną presją indywidualnej motoryzacji. Most Śląsko-Dąbrowski to
przeprawa przez Wisłę stworzona wkrótce po II wojnie światowej. Stanowi element
trasy W–Z, oddanej do ruchu w 1949 r., a znanej między innymi z tunelu, którym przechodzi pod obszarem Starego Miasta. Ze względu na swoje centralne położenie i stosunkowo niską przepustowość, na wąskim moście regularnie tworzyły się zatory drogowe.
Utykały w nich także pojazdy transportu zbiorowego, które poruszały się po jezdniach
współdzielonych z samochodami. Przez długi czas, mimo silnej presji mieszkańców,
urzędnicy miejscy nie byli skłonni wprowadzić na moście jakiejkolwiek formy priorytetu
dla tramwajów i autobusów.
Początkowo wydzielenie pasów ruchu dla tramwajów miało nastąpić po oddaniu do
użytku Mostu Świętokrzyskiego, ale gdy okazało się, że nowa przeprawa w większym
stopniu wytworzyła nowy ruch niż przejęła ruch z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
z pomysłu szybko się wycofano. Padały wręcz określenia, iż przeznaczenie pasa ruchu
dla transportu zbiorowego byłoby rozwiązaniem „drastycznym”. Strona społeczna odpowiadała kolejnymi postulatami i wyliczeniami,14 powieszono nawet transparent domagający się „uwolnienia” tramwaju z korka.
Przełom nadszedł w połowie 2007 r. wraz z koniecznością zamknięcia na czas
remontu najważniejszej tramwajowej arterii Warszawy — Alei Jerozolimskich i skierowania z niej na Trasę W–Z znacznego dodatkowego ruchu tramwajowego. W obliczu
kompletnego paraliżu zdecydowano się na „tymczasowe” wydzielenie pasa dla tramwajów za pomocą namalowanej na jezdni linii ciągłej. Podobnie jak w wielu innych
miastach, postanowiono remont wykorzystać jako okazję do przeanalizowania wpływu
wprowadzenia ograniczeń na płynność ruchu. Efekt był na tyle satysfakcjonujący, że po
zakończeniu remontu wydzielony pas ruchu pozostawiono, by w 2009 r. w ogóle
wyłączyć most z użytkowania przez samochody na czas prac modernizacyjnych (kursowały po nim tylko autobusy miejskie) i zapowiedzieć podobne rozwiązanie w przypadku budowy drugiej linii metra. Zasadą miało stać się uruchamianie dodatkowej,
sprawnej komunikacji publicznej wszędzie tam, gdzie konieczne będzie ograniczenie
lub zamknięcie ruchu kołowego. Po remoncie wydzielony pas ruchu dla tramwajów
został już trwale usankcjonowany, a nowością jest jego udostępnienie także autobusom
miejskim.
Historia tego rozwiązania może wydawać się wyłącznie konfliktem interesów dwu
grup mieszkańców, dlatego warto przytoczyć podstawowy argument, który przeważył
o wprowadzeniu ułatwień. Jak wyliczono, aż 77% użytkowników przekraczało most
środkami transportu zbiorowego, a jedynie 23% stanowili pasażerowie samochodów,
mimo iż 24 z każdych 25 pojazdów przeciskających się przez most to indywidualne
samochody. Mniejszościowa grupa użytkowników generowała więc większość kosztów
zewnętrznych, związanych z funkcjonowaniem przeprawy. Zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami, wyłączenie jednego pasa ruchu i poświęcenie go transportowi zbiorowemu oznaczało redukcję o 40% pojemności dla transportu indywidualnego, ale
14
Ciekawym argumentem, nawet jeśli opierającym się na pewnych uproszczeniach, była próba określenia wartości taboru transportu
publicznego, który bezproduktywnie stoi na moście w zatorze ulicznym zamiast kursować po ulicach; wartość pojazdów, które
trzeba było kupić, aby stały w korku oceniano na 33 mln zł.
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jednoczesne podniesienie prędkości handlowej dla tramwajów (z 9 do prawie 30 km/h)
i utrzymanie dla samochodów prędkości rzędu 20–30 km/h, co oznacza może niezbyt
szybki, ale za to płynny przejazd. Tym samym czas przejazdu tramwajem z jednej strony
Wisły na drugą mógł spaść z 17 do 5 minut (Szymański i Włodarek, 2006, s. 6–14).
Batalia o sprawny przejazd dla tramwajów Mostem Śląsko-Dąbrowskim to w skali
całego miasta jedynie drobne udogodnienie. To jedno miejsce z pewnością nie zmieniło
Warszawy w „zielone miasto”. Pozostaje ona miastem o jednej z najbardziej pojemnych
w Europie sieci ulicznych (Wesołowski, 2003, s. 207), a jednak korki wciąż stanowią
stały element krajobrazu stolicy. Z drugiej jednak strony, jak sygnalizowaliśmy w treści
rozdziału, zrównoważona mobilność to proces, i to tyleż złożony, co długotrwały.
„Batalia” o Most Śląsko-Dąbrowski jest jedynie krokiem, ale krokiem w dobrym kierunku,
świadczącym o stopniowym przebijaniu się zasad zrównoważonej mobilności w świadomości zarówno mieszkańców, jak i urzędników oraz władz samorządowych.
Pytania
1. Jakie argumenty przedstawiano w dyskusji o wydzieleniu pasów ruchu dla transportu publicznego na Moście Śląsko-Dąbrowskim? Jakie argumenty zadecydowały
o przyjęciu ostatecznego rozwiązania?
2. Jakie zmiany w strukturze ruchu na terenie Warszawy mogły nastąpić po jego reorganizacji na Moście Śląsko-Dąbrowskim? Uwzględnij m.in. takie elementy, jak: struktura modalna, płynność ruchu oraz zachowania komunikacyjne i ich motywy.

11.

11. Transport miejski
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Rozdział 12.
Gospodarka komunalna
12.1. Wprowadzenie
Gospodarka komunalna ma duże znaczenie dla praktycznej realizacji zrównoważonego
rozwoju, w sposób znaczący wpływa na gospodarkę zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi. W Polsce odpowiedzialność za większość usług komunalnych spoczywa na
władzach lokalnych, są to m.in.: gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, usuwanie
ścieków, ciepłownictwo. Większość lokalnych samorządów wywiązuje się bardzo
solidnie z tych zadań, dzięki czemu poziom gospodarki komunalnej w naszym kraju
sukcesywnie się poprawia.
Władze lokalne mają wiele możliwości kształtowania gospodarki komunalnej, poczynając od bezpośrednich inwestycji, poprzez stanowienie prawa lokalnego i stosowanie
narzędzi ekonomicznych, a na działaniach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych kończąc. Niniejszy rozdział może stanowić wsparcie dla władz samorządowych
i innych liderów w planowaniu i realizacji tej działalności, poprzez zaprezentowanie
inspirujących przykładów i dobrych praktyk, które warto przenosić na polski grunt.
W rozdziale charakteryzujemy krótko stan gospodarki komunalnej w naszym kraju,
w szczególności identyfikując najważniejsze wyzwania i problemy do rozwiązania.
Prezentujemy także technologie i rozwiązania systemowe, które mogą przyczynić się do
rozwiązania opisanych problemów, a w szerszej perspektywie — zrównoważonej
gospodarki komunalnej.
Szczególną uwagę poświęcimy gospodarce odpadami stałymi, sprawom wodnościekowym oraz gospodarowaniu energią, ponieważ w tych dziedzinach jest w Polsce
do zrobienia najwięcej. Jednak przytoczone w rozdziale przykłady w dużej mierze
dotyczą zintegrowanych projektów, które w sposób systemowy rozwiązują problemy
z różnych dziedzin. W związku z tym, część z nich może stanowić źródło do szukania
ciekawych inspiracji do rozwiązywania problemów również z obszarów, które nie
zostały bezpośrednio opisane w rozdziale. Tematy, które wiążą się z gospodarką komunalną, a które zostały omówione w innych rozdziałach tej książki, to: transport (rozdział
11), planowanie przestrzenne (rozdział 10), budownictwo (rozdział 6).
W bieżącym rozdziale pokażemy także duże znaczenie partycypacji i aktywności
społecznej dla prawidłowej i efektywnej realizacji gospodarki komunalnej. Rozwiązania
wypracowane wspólnie z mieszkańcami i innymi interesariuszami są łatwiej wprowadzane w praktyce, cieszą się większą akceptacją społeczną. Dodatkowym pozytywnym
skutkiem angażowania wszystkich grup społecznych w rozwiązywanie problemów z tej
dziedziny, jest wzmacnianie aktywności społecznej również na innych polach. Dzięki
temu społeczności lokalne zaczynają same o sobie stanowić i rozwija się społeczeństwo
obywatelskie. Procesy te, oprócz wzmacniania kapitału społecznego, przyczyniają się do
lepszych rozwiązań usług komunalnych, większej wrażliwości ekologicznej i świadomego korzystania z infrastruktury komunalnej. Tworzy się pętla sprzężenia zwrotnego
(por. rozdział 2), w której nawzajem wzmacniają się dwa, pozornie ze sobą niepowiązane, czynniki: poziom gospodarki komunalnej i aktywność obywatelska, przyczyniając
się tym samym do zrównoważonego rozwoju lokalnego.
Zasadniczą część naszych rozważań na temat gospodarki komunalnej poprzedzimy
opisem kluczowej dla niej zasady 3R, która stanowi swego rodzaju motto całego
rozdziału i do której wielokrotnie będziemy się odwoływać. Zastosowanie tej zasady do
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planowania i realizacji polityki komunalnej daje duże szanse na tworzenie trwałych
rozwiązań pozbawionych ryzyka negatywnych, często opóźnionych skutków ubocznych, podnosząc szanse na zrównoważony rozwój lokalny.
Zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle) jest jednym z najbardziej racjonalnych modeli
ograniczania wpływu na środowisko i zrównoważonej gospodarki zasobami (por.
zasada prewencji opisana w podrozdziale 1.4). Chociaż najczęściej używana jest ona
w odniesieniu do odpadów stałych, to znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach
gospodarki komunalnej, jak również w odniesieniu do zachowań konsumenckich.
1R: Reduce — Redukuj
Pierwszym, najbardziej pożądanym i racjonalnym rodzajem działań jest zmierzanie
do ograniczenia zbędnego zużycia produktów i usług, prowadzące do redukcji
zużycia surowców naturalnych i energii oraz produkcji odpadów. Oprócz rezygnowania z przedmiotów lub usług, możliwe jest również wybieranie trwałych
produktów. Skutkuje to zmniejszaniem ilości odpadów, a tym samym redukcją
zużycia zasobów naturalnych, dzięki ich długiemu okresowi użytkowania. W przypadku gospodarki odpadami, działania te mogą polegać na wprowadzaniu narzędzi
i rozwiązań ograniczających stosowanie wielomateriałowych, dużych opakowań.
Zwłaszcza te, które nie pełnią roli użytkowej, a jedynie marketingową, natychmiast
zamieniają się w uciążliwy odpad, podobnie jak jednorazowe torby. W przypadku
gospodarki wodnej, pierwszą zasadę można realizować poprzez promowanie
urządzeń wodooszczędnych; w gospodarce energetycznej — urządzeń energooszczędnych lub zasilanych energią odnawialną produkowaną lokalnie; zarówno
w przypadku gospodarowania wodą i energią — poprzez ograniczanie strat na
etapie produkcji oraz w sieci przesyłowej.
2R: Reuse — Użyj ponownie
Drugim rodzajem działań jest powtórne wykorzystanie produktów, materiałów lub
energii, co zmniejsza zużycie surowców naturalnych, skalę zanieczyszczeń środowiska,
efektów ubocznych produkcji oraz ilość odpadów. Ta grupa odnosi się do możliwości
ponownego, wielokrotnego wykorzystania towarów, czasem w zupełnie nowym zastosowaniu. Zasada ta może być realizowana np. przez promowanie systemu opakowań
zwrotnych w miejsce jednorazowych oraz toreb tekstylnych zamiast jednorazówek,
powtórnego wykorzystania wody (np. zachęcanie do wykorzystania ścieków szarych do
spłukiwania toalet), czy też stosowania rekuperatorów, które odzyskują ciepło z wentylacji i zawracają je do ponownego wykorzystania w pomieszczeniu.

12.

3R: Recycle — Poddaj recyklingowi
Trzeci rodzaj działań wprowadzamy, gdy nie można zrezygnować z produktu, ani nie
da się go wykorzystać ponownie. Taki odpad powinien być poddany selektywnej
zbiórce i wykorzystany do produkcji.
Hierarchia wyrażona w zasadzie 3R oddaje najbardziej racjonalną kolejność podejmowania działań. Największe korzyści dla środowiska niesie ograniczanie nadmiernej
konsumpcji oraz wielokrotne użycie — czyli jak najpóźniejsze uznanie produktu za
odpad. Wreszcie racjonalne przetwarzanie pomaga ograniczyć obciążenia środowiska
związane z pozyskaniem produktu z surowców pierwotnych i składowaniem odpadów.
Zgodnie ze zrównoważoną gospodarką surowcami, jedynie w przypadku gdy żadne
z działań zasady 3R nie jest możliwe, należy dany odpad poddać składowaniu lub
w inny sposób usunąć.
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Zasada 3R jest powszechnie stosowana w większości przepisów i regulacji dotyczących gospodarki odpadami. Doskonałym tego przykładem może być polska ustawa
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Sformułowano w niej m.in. zasadę przestrzegania
właściwej hierarchii postępowania z odpadami: najbardziej preferowanym działaniem
jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ich ilości i uciążliwości (szkodliwości), odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów,
a najmniej preferowanym ich składowanie. Podobna hierarchia postępowania
z odpadami zalecana jest przez dyrektywę 2008/98/CE, w której wydzielono jeszcze
czwarte działanie — odzysk energii, będący specyficzną formą recyklingu.
Oczywiście niektóre działania zgodne są z kilkoma aspektami 3R, np. toalety separujące (narzędzie 12.N1), dzięki znacznej redukcji zużycia wody oraz produkcji ścieków,
działają zgodnie z pierwszą zasadą 3R, natomiast dzięki recyklingowi związków biogennych i wody — z trzecią.
Spotyka się niekiedy spolszczoną nazwę zasady 3R, która brzmi 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Jednak polskie tłumaczenie nie wydaje
się w pełni oddawać elegancji, uniwersalności i prostoty angielskiego 3R.

12.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
12.2.1. Wyzwania
Gospodarka odpadami komunalnymi to jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin
gospodarki komunalnej w naszym kraju. Z jednej strony przyjmujemy model konsumpcji,
charakterystyczny dla krajów rozwiniętych, co ma niestety odzwierciedlenie w rosnącej
ilości odpadów: w 2007 r. było to ponad 10 mln ton, czyli 265 kg na mieszkańca (GUS,
2008). Z drugiej strony — nasz model gospodarowania odpadami komunalnymi znacznie
odbiega od standardów i dobrych praktyk wypracowanych w krajach rozwiniętych.
Opiera się on wciąż na składowaniu odpadów w środowisku (95% wszystkich odpadów
komunalnych), a poziomy odzysku surowców wtórnych i kompostowania odpadów
biodegradowalnych są bardzo małe (po 2,5%). Dla porównania w Niemczech jedynie
20% odpadów jest składowana, a 60% poddawana recyklingowi lub kompostowaniu.
Poza tym Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się ograniczyć do 2010 r.
strumień odpadów trafiających na składowiska do 75% (w stosunku do masy wytworzonej w 1995 r.), do 2013 r. do 50%, a do roku 2020 do 35%. Deklaracje te wydają się
mocno nierealistyczne, a za ich niedotrzymanie grożą kary finansowe.
Bardzo często wskazuje się spalarnie, jako jedyne możliwe rozwiązanie kwestii
odpadów, jednak ze względów finansowych oraz olbrzymiego oporu społecznego,
inwestycji w tym zakresie właściwie w Polsce nie ma. Abstrahując od dyskusji na temat
kosztów ekonomicznych i środowiskowych tego rozwiązania, kiedy przeanalizujemy
modelowe formy gospodarki odpadami wypracowane na świecie, łatwo zauważyć, że
spalarnie nigdy nie są tam jedynym rozwiązaniem, stanowią raczej zwieńczenie sprawnego systemu działającego według zasady 3R. Stosowana polityka promuje redukcję
odpadów, powtórne wykorzystanie produktów, recykling, a jedynie część, której nie
uda się w ten sposób zutylizować, trafia do spalarni. Przykładowo do wzorcowej spalarni
Spittelau (obsługującej Wiedeń) w 2006 r. z całego strumienia odpadów komunalnych
trafiło jedynie 45%, natomiast 15% było poddane kompostowaniu, a 30% recyklingowi
(Siebenhandl, 2007). W związku z tym niezbędne jest zwiększanie wiedzy i promowanie
różnorodnych rozwiązań, gdyż jedynie ich połączenie umożliwi stworzenie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami na poziomie lokalnym.
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12.2.2. Rozwiązania
Recykling odpadów komunalnych
Około 52% odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce nadaje się do odzysku
— jednak w praktyce jedynie niewielka ich część jest selektywnie zbierana i poddawana
recyklingowi. Jak wspomniano powyżej, w 2007 r. było to około 2,5% (GUS, 2008), co
i tak stanowi znaczący postęp, gdyż w 2000 r. wskaźnik ten wynosił jedynie ok. 0,1%.
Niezbędne jest podejmowanie konsekwentnych, wieloaspektowych działań, zmierzających do poprawy tej sytuacji. Tym bardziej, że analiza sytuacji w innych krajach bardzo
często pokazuje, że wprowadzanie systemowych rozwiązań może przynieść znaczące
i trwałe korzyści w stosunkowo krótkim czasie. Przykładem może być Wielka Brytania,
której gospodarka odpadami komunalnymi jeszcze w latach 1990. była na bardzo niskim
poziomie (rysunek 12.1). Dzięki konsekwentnemu łączeniu działań technicznych,
edukacyjnych, legislacyjnych oraz narzędzi finansowych (Hogg i in., 2007) udało się tam
zatrzymać wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, a także zwiększyć
poziom ich recyklingu z 7,5% w 1996/97 do 34,5% w 2006/07, w tym kompostowania
(tzw. zielony recykling) z 1% do 13% (Peattie i Shaw, 2006).

12.
Rysunek 12.1. Udział odpadów selektywnie zbieranych i kompostowanych w strumieniu odpadów
komunalnych w Wielkiej Brytanii (Peattie i Shaw, 2006)

Sukces brytyjski i najlepsze rozwiązania europejskie nie opierają się tylko na promocji
i rozwijaniu recyklingu. Zawsze stosuje się w nich hierarchię 3R, w której recykling jest
poprzedzany działaniami zmierzającymi do ograniczania i powtórnego użycia odpadów.
Częste identyfikowanie recyklingu ze zrównoważoną gospodarką odpadami nie jest
prawidłowe. Wiele materiałów (np. większość tworzyw sztucznych) może być przetwarzane tylko ograniczoną ilość razy, a procesy te są energochłonne i często wiążą się ze
stratą jakości (downcycling). Z tych samych względów w niektórych przypadkach
spalanie odpadów z odzyskiem energii może być korzystniejsze od klasycznie rozumianego recyklingu. Poza tym łatwo wpaść w tzw. pułapkę recyklingu, kiedy użytkownicy
uspokojeni świadomością, że stosują recykling, ignorują wcześniejsze zasady 3R
i w rzeczywistości produkują więcej odpadów (efekt zwrotny, podrozdział 3.7).
Kompostowanie odpadów organicznych
Pomimo dużego postępu technologicznego w gospodarce odpadami, kompostowanie
odpadów organicznych i zielonych pozostaje najbardziej racjonalną i najtańszą metodą
utylizacji tych odpadów, zarówno pod względem budowy, jak i eksploatacji instalacji
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(Davey i in., 2008). W zależności od lokalnych warunków i możliwości, władze samorządowe w krajach rozwiniętych mogą wybrać model oparty na kompostowniach przydomowych lub centralnych zakładach (Siuta i Wasiak, 2000). W polskiej polityce odpadowej nie ma w planach zbiórki odpadów organicznych, a tu też mamy bardzo istotne
cele do zrealizowana, zgodnie z dyrektywą odpadową i traktatem akcesyjnym.
Produkcja biogazu
Inną ciekawą formą zagospodarowania odpadów organicznych jest produkcja biogazu.
W Szwecji władze lokalne na coraz szerszą skalę decydują się na finansowanie tego typu
rozwiązań — w 1994 r. było 5 tego typu zakładów, obecnie funkcjonuje ponad 100. Jak
wykazały analizy przeprowadzone przez szwedzkich naukowców (Lantz i in., 2007),
najniższe koszty produkcji biogazu uzyskuje się przy wykorzystaniu przemysłowych
odpadów organicznych, a następnie komunalnych. Sukcesu tego sposobu utylizacji
różnego rodzaju odpadów biodegradowalnych należy upatrywać w fakcie, że rozwiązuje on szereg problemów gospodarki komunalnej równocześnie. Łączy w sposób zintegrowany gospodarkę odpadami z odzyskiem energii oraz recyklingiem związków
biogennych. Dla zilustrowania tego kompleksowego podejścia, przytoczmy przykład
jednego z najstarszych zakładów produkcji biogazu w Szwecji, który funkcjonuje
w Uppsali (Ekvall, 2004). Zakład przyjmuje odpady:
– z rzeźni (9500 t odpadów stałych i 1000 t krwi);
– restauracji, stołówek i supermarketów (1000 t);
– farmaceutyczne (6000 t glukozy);
– gnojowicę (12 800 t);
– niewielkie ilości frakcji organicznej wydzielonej z odpadów komunalnych.
Proces przeróbki polega na wstępnym zmieleniu odpadów stałych, pasteryzacji
w 70°C przez 1 h, a następnie fermentacji (55°C) przez około 20 dni. Zakład produkuje
około 2000–3000 m3 biogazu dziennie o zawartości 65% metanu. 50% wyprodukowanego biogazu wykorzystywane jest do produkcji ciepła na cele komunalne, a 50% przetwarzane jest na paliwo, którym napędzane są pojazdy miejskie: głównie autobusy transportu publicznego, a tak że busy szkolne i taksówki. Pozostałość z przeróbki odpadów
oddawana jest bezpłatnie rolnikom, którzy wykorzystują ją jako nawóz.
Potwierdzeniem zaufania do biogazu jest karetka pogotowia napędzana takim
właśnie paliwem, którą zakupiono w tym roku w Sztokholmie. Ma to na celu między
innymi spopularyzowanie strategii władz miasta, w której zaplanowano, że do 2025 r.
wszystkie autobusy miejskie będą napędzane takim paliwem.
Produkcja energii
Kolejną ciekawą koncepcją kompleksowego działania równocześnie w kilku działach
gospodarki komunalnej, może być produkcja energii z lokalnych zasobów, w tym
również z odpadów. Zagadnienie szerzej opiszemy w podrozdziale 12.4, podając tam
również ciekawy i inpirujący przykład z Enköping, ilustrujący potencjał lokalnych
działań dla realizacji całościowych rozwiązań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.

12.3. Gospodarka wodno-ściekowa
W ostatnich latach w gospodarce wodno-ściekowej w naszym kraju, podobnie jak
w wielu innych dziedzinach, dokonał się ogromny postęp; ścieki z aglomeracji miejskich
są w coraz większym stopniu zbierane i poddawane wysokosprawnemu biologicznemu
oczyszczaniu; ścieki przemysłowe podlegają coraz lepszej kontroli, a duże zakłady
wprowadzają zamknięte obiegi wody; straty w sieciach wodociągowych są minimali-
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zowane; jakość naszych rzek i jezior ulega sukcesywnej poprawie. Jednak jest wiele
obszarów, w których nie potrafimy wypracować dobrych rozwiązań, albo też stosujemy
metody przestarzałe, kosztowne, a nawet generujące wiele dodatkowych problemów.
Tymi właśnie aspektami polskiej gospodarki wodno-ściekowej, które są najbardziej
niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zajmiemy się w niniejszym podrozdziale. Zaprezentujemy w nim również wybrane propozycje rozwiązań, które wydają się
najbardziej obiecujące i które sprawdziły się w innych krajach.

12.3.1. Wyzwania
Polska charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów zasobów wodnych na mieszkańca w Europie (Bodik i Ridderstolpe, 2008), co gorsza stan jakościowy naszych rzek
nie jest dobry, głównie ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz podwyższone stężenia związków biogennych (Obarska-Pempkowiak i in., 2009). Oba te degradujące czynniki wskazują na niedostatecznie rozwiniętą gospodarkę ściekami komunalnymi w naszym kraju. Według danych GUS (2008), w roku 2007 wśród mieszkańców
miast:
– 95% było podłączonych do sieci zaopatrzenia w wodę;
– 85% miało dostęp do kanalizacji;
– 87% korzystało z oczyszczalni ścieków;
a w przypadku mieszkańców wsi:
– 95% było podłączonych do sieci zaopatrzenia w wodę;
– 21% miało dostęp do kanalizacji;
– 24% korzystało z oczyszczalni ścieków.
Obrazuje to, że najwięcej do zrobienia w tym zakresie jest na terenach wiejskich.
Nieprawidłowości w gospodarce wodno-ściekowej na tych obszarach potwierdza
również duża dysproporcja między długością sieci wodociągowej — 208 696 km (2 944
992 przyłączy), a sieci kanalizacyjnej — 46 982 km (787 265 przyłączy) (GUS, 2008).
Liczbę oczyszczalni przydomowych szacuje się jedynie na 31 000 (Kaca, 2007). Wynika
z tego, że ponad 70% mieszkańców obszarów wiejskich (około 11 mln ludzi) nie jest
podłączona do kanalizacji, a dominującym w ich przypadku rozwiązaniem jest wyposażenie w zbiorniki bezodpływowe (popularnie zwane szambami). Zbiorniki te, nawet
przy prawidłowej konstrukcji i eksploatacji, są rozwiązaniem przestarzałym, drogim,
nastręczającym wiele problemów w użytkowaniu. Poza tym, w polskiej praktyce ich
zawartość często, zamiast do oczyszczalni, trafia do przydrożnego rowu, na pole lub do
strumienia. Zresztą zbiorniki te w wielu przypadkach są bezodpływowe tylko z nazwy,
a ich zawartość przez mniej lub bardziej przypadkowo powstałe nieszczelności wypływa
do gleby, powodując skażenie gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych. Nie ma
wiarygodnych danych w tym zakresie, ale obserwacja praktyki w wielu gminach oraz
powszechne zanieczyszczenie wód wskazuje, że skala zjawiska jest bardzo duża.
Podkreślić należy ryzyko przenoszenia na tereny wiejskie rozwiązań z miast i innych
obszarów gęsto zaludnionych. Stosowany i sprawdzony tam scentralizowany system
transportu zanieczyszczeń komunalnych za pomocą wody i oczyszczanie ich w dużej
końcowej oczyszczalni jest bardzo trudny do budowy i późniejszej eksploatacji na
obszarach rozproszonej zabudowy. System ten jest też nieracjonalny z punktu widzenia
środowiskowego, hydrologicznego i ekonomicznego. Znajduje to potwierdzenie
w bardzo wysokich kosztach opłat za ścieki w niektórych gminach wiejskich, które
zrealizowały scentralizowany system. Pomimo dopłat z budżetu gminy, ceny odprowadzenia i oczyszczenia metra sześciennego ścieków sięgają tam nawet kilkunastu złotych.
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Dla porównania, średnie ceny w dużych miastach wynoszą kilka złotych (GUS, 2008).
Stosowanie długich sieci kanalizacyjnych powoduje również osuszanie wód podziemnych i związane z tym problemy z zaopatrzeniem w wodę, a także niekorzystne zmiany
w reżimie spływu (zwłaszcza w przypadku kanalizacji ogólnospławnej) oraz wzmożoną
presję na ekosystem rzeczny na skutek miejscowego zrzutu dużej ilości ścieków.
Z drugiej strony średnie zużycie wody w Polsce, na tle innych krajów europejskich,
jest niskie (rysunek 12.2) i trudno przewidzieć zmiany tej sytuacji w przyszłości. Jednak
kiedy przeanalizujemy strukturę zużycia wody, okazuje się, że największa część wody
pitnej jest zużywana na spłukiwanie toalet (33%), potem mycie i kąpiele (20–32%),
pranie i zmywanie naczyń (15%), a tylko 3% na rzeczywiste cele spożywcze. Widać
więc, że — pomimo niskiego zużycia wody pitnej — wiele w tym zakresie mogłoby być
poprawione w celu osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej.
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem, które obserwujemy nie tylko w Polsce, są
głębokie zaburzenia naturalnego obiegu wody, w tym zmiany reżimów spływu
powierzchniowego, infiltracji i parowania. Są one skutkami ubocznymi rozwoju cywilizacyjnego i urbanistycznego (Zalewski i Wagner, 2005), przede wszystkim: zabudowywania coraz większych powierzchni materiałami nieprzepuszczalnymi (drogi, parkingi,
chodniki itp.), błyskawicznego odprowadzania wód deszczowych ze zlewni zurbanizowanych za pomocą kanalizacji, zwiększania powierzchni zabudowy komercyjnej
i mieszkaniowej, zmniejszania powierzchni obszarów podmokłych (por. rozdział 10).
Prowadzi to do zwiększania nierównomierności w przepływie rzek, zagrożeń sytuacjami
ekstremalnymi (susze i niedobory wody, powodzie), niekorzystnymi zmianami w tzw.
małym obiegu wody i zwiększania strat wywołanych powodziami spowodowanymi
deszczami nawalnymi.

Rysunek 12.2. Zużycie wody na cele komunalne na mieszkańca w wybranych krajach europejskich
(UNEP, 2004)
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12.3.2. Rozwiązania
Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa wymaga stosowania zasady 3R, szczegółowo opisanej we wprowadzeniu do tego rozdziału. Obecnie w Polsce władze
samorządowe oraz inne instytucje podejmują wiele działań o charakterze edukacyjnym, ekonomicznym, technicznym, które są zgodne z pierwszym R, czyli ograniczaniem zużycia wody. Najważniejsze z nich to stosowanie urządzeń wodooszczędnych na coraz szerszą skalę; ograniczanie strat w sieci i u odbiorcy (np. usterki
w armaturze) oraz urealnienie cen, prowadzące do oszczędności wody i racjonalizacji jej zużycia przez użytkowników. Są to działania bardzo ważne, które przynoszą
wymierne korzyści w formie oszczędności wody. Poniżej zaprezentujemy również
możliwości innych rozwiązań, które działają często na kilku poziomach zasady 3R
i pomagają rozwiązać problemy całościowo i w zrównoważony sposób. Włączenie
ich do priorytetów wyrażonych w strategiach gminnych oraz odpowiednich programach, jak również dofinansowanie, promowanie czy instalowanie odpowiednich
urządzeń może doprowadzić do rozwiązania problemu ścieków komunalnych,
a w przypadku niektórych opisanych rozwiązań również do poprawy sytuacji zaopatrzenia w wodę.
Toalety wodooszczędne
Jak wynika ze struktury zużycia wody przedstawionej w punkcie 12.3.1, największą
nieracjonalnością obecnego modelu gospodarki jest zużywanie ogromnych ilości
wody pitnej do spłukiwania toalet (w warunkach polskich szacuje się, że dziennie
ponad 50 litrów na osobę jest zużywane w tym celu). Jest to też obszar, w którym
najłatwiej osiągnąć znaczącą poprawę i oszczędności. W związku z tym pojawia się
na rynku bardzo wiele toalet wodooszczędnych, a nawet bezwodnych, które pozwalają zaoszczędzić pewną część z 6–9 litrów wody spłukiwanych w toaletach konwencjonalnych przy okazji każdej wizyty. Wśród najważniejszych dostępnych rozwiązań
wymienić można następujące (Petersens, 2001).
1. Toalety dwufunkcyjne, których zasada działania opiera się na zróżnicowaniu
zapotrzebowania na wodę w zależności od sposobu użycia; dla małej wizyty
zużywają około 3 l wody, a dla dużej — 6 l, pozwalając tym samym na
oszczędności nawet 50% wody zużywanej w toaletach (czyli około 15–25 l
na osobę na dzień w warunkach polskich).
2. Toalety ciśnieniowe, w których dzięki wysokiemu podciśnieniu udaje się spłukiwać zawartość minimalnymi ilościami wody (ok. 0,1–0,2 l na jedną wizytę).
3. Toalety separujące, które opisujemy szerzej ze względu na rewolucyjne podejście do kwestii zagospodarowania ścieków (narzędzie 12.N1).
4. Toalety kompostujące (bezwodne), w których ścieki poddawane są na miejscu
kompostowaniu (podgrzewane elektryczne) i następnie mogą być wykorzystywane jako nawóz.
5. Toalety z zaworem, w których, dzięki rezygnacji z syfonu oraz użyciu
specjalnej ceramiki, zużycie wody wynosi 0,2 l na małą wizytę i 2 l na dużą.

12.

Wody deszczowe
Ciekawym rozwiązaniem, które ma bardzo długie tradycje w naszym kraju, jest zbieranie wody deszczowej, która może z powodzeniem zastąpić w wielu zastosowaniach wodę wodociągową. Najszerzej jest ona stosowana do podlewania trawników
i innych upraw; ze względu na niską twardość dobrze nadaje się do mycia samochodu, a nawet do prania (Gudelis-Taraszkiewicz i Suligowski, 2008). Na rynku
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funkcjonuje wiele prostych urządzeń, które umożliwiają takie wykorzystanie wody
deszczowej. Po zastosowania bardziej złożonych instalacji, woda deszczowa może
być wykorzystywana do spłukiwania toalet. Są nawet urządzenia, które umożliwiają
uzdatnienie jej do poziomu jakości wody do picia. Rozwiązanie polegające na
ponownym użyciu wody, zgodne jest z drugim zaleceniem zasady 3R. Jednak,
dzięki oszczędzaniu wody wodociągowej i zmniejszeniu ilości ścieków, realizuje
ono również pierwsze zalecenie tej zasady.
W wielu krajach władze, po przeanalizowaniu oszczędności w systemach odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz korzyści dla obiegu hydrologicznego, ochrony
środowiska i gospodarki przeciwpowodziowej, decydują się na wprowadzenie
dopłat do systemów zbierania i wykorzystania wód deszczowych. Na coraz szerszą
skalę wprowadza się opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji.
Warto również rozważyć używanie tego typu narzędzi finansowych w Polsce na
szerszą skalę. Tym bardziej, że obecnie, pomimo technicznej prostoty takich instalacji oraz ich łatwej i bezobsługowej eksploatacji, opłacalność systemów zbierania
i wykorzystania deszczówki pozostaje niewielka. Wg Słysia (2006) czas zwrotu tego
typu inwestycji wynosi kilkanaście do kilkudziesięciu lat w przypadku budownictwa
jednorodzinnego, a w przypadku obiektów większych powierzchniowo i o dużych
możliwościach zagospodarowania wody deszczowej okres ten może ulec skróceniu,
jednak nadal jest on stosunkowo długi.
Opisane powyżej rozwiązania, polegające na ponownym użyciu wody deszczowej, są najbardziej racjonalne. Jednak biorąc pod uwagę niekorzystne zmiany
w obiegu hydrologicznym, opisane w początkowej części tego podrozdziału, należy
doceniać i promować nawet najprostsze rozwiązania, polegające na infiltracji wód
deszczowych do gruntu lub zatrzymywaniu wody w krajobrazie. Poprawiają one
lokalną retencję, poprzez parowanie wody korzystnie wpływają na lokalny mikroklimat i mały obieg wody, zapobiegają wyczerpywaniu zasobów wód podziemnych, zmniejszają ryzyko ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, a w przypadku
kanalizacji zbiorczej znacznie odciążają i stabilizują pracę oczyszczalni końcowej,
jak również samej kanalizacji. W tym zakresie obserwuje się ogromny postęp techniczny — rozwiązania, które zdobyły dużą popularność wśród inwestorów i decydentów to przede wszystkim: zielone dachy, pasy zieleni, ogrody deszczowe, złoża
hydrofitowe, skrzynki i komory rozsączające.
Inspirującym przykładem w tym zakresie może być Enköping, gdzie funkcjonuje
ciekawe rozwiązanie gospodarki wodami deszczowymi, które systemem otwartych
kanałów spływają przez układ kaskad i małych zbiorników do Vattenpark — oczyszczalni hydrofitowej o przepływie powierzchniowym (rysunek 12.3). Park stanowi
ozdobę miejscowości, lokalną atrakcję, a poza retencją wody deszczowej spełnia
również ważną rolę w usuwaniu z niej związków biogennych. Ma to szczególne
znaczenie dla zapobiegania eutrofizacji jeziora Mälaren — kąpieliska i obszaru
rekreacyjnego dla mieszkańców Enköping i Sztokholmu.
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Rysunek 12.3. Park wodny w Enköping (Szwecja) zasilany wodą deszczową z obszaru mieszkalnego

Oczyszczalnie przydomowe
Jak zauważyliśmy w punkcie 12.3.1, w Polsce ilość oczyszczalni przydomowych jest bardzo
mała. Często postęp w gospodarce ściekowej jest rozumiany jako przejście od zbiorników
bezodpływowych (których sposób eksploatacji odbiega diametralnie od nowoczesnych
metod sanitacji), do zbiorczych scentralizowanych systemów transportu i oczyszczania
ścieków. Jednak gdyby zastosować w tym zakresie standardy krajów rozwiniętych (Suligowski
i Tuszyńska, 2008) jednoznacznie okazuje się, że wiele planowanych scentralizowanych
systemów nie ma żadnych ekonomicznych ani środowiskowych podstaw, a co gorsza, wiele
już zrealizowanych — podobnie.
W polskich warunkach dla olbrzymiej części użytkowników oczyszczalnie przydomowe
są jedynym racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem. Tym bardziej, że w tej
dziedzinie dokonał się w ostatnich latach ogromny postęp. Dzięki osiągnięciom inżynierii
ekologicznej, urządzenia te nie ustępują efektywnością i funkcjonalnością dużym obiektom,
a przy tym pozbawione są wielu ich wad. Ich działanie, oparte na wysokosprawnym biologicznym oczyszczaniu ścieków, odróżnia je zdecydowanie od prostych systemów przydomowych, których działanie polega na infiltracji niemal surowych ścieków do gruntu, a które
często oferowane są na rynku jako oczyszczalnie przydomowe. Wieloletnie stosowanie
takich rozwiązań w szeregu krajów doprowadziło do degradacji gleb i wód podziemnych
(Bodik i Ridderstolpe, 2008), a w konsekwencji do odchodzenia od nich. Przepisy prawne,
wprowadzone w ostatnich latach w Norwegii i Szwecji (Santala i Kaloinen, 2004; SEPA, 2009),
wręcz uniemożliwiają stosowanie tego typu systemów. Wskazuje to, że promowanie
w Polsce oczyszczalni opartych na infiltracji niedostatecznie biologicznie oczyszczonych
ścieków, jako modelu oczyszczalni przydomowych jest pomysłem błędnym i kopiowaniem
złych rozwiązań, od których na świecie już się odchodzi. Tym bardziej, że jak wspomniano,
istnieje wiele alternatywnych, świetnie działających technologii przydomowego oczyszczania
ścieków komunalnych (por. narzędzie 12.N2).
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Narzędzie 12.N1.
Toalety separujące
Zasada działania toalet separujących
sprowadza się do rozdzielenia poszczególnych frakcji ścieków komunalnych
w miejscu ich wytworzenia i oddzielnym ich zagospodarowaniu. Wymaga to
zastosowania specjalnych dwukomorowych toalet (rysunek 12.4), a także
oddzielnych zbiorników na ścieki żółte
(urynę) oraz ścieki brązowe (kał).
Schemat takiego systemu przedstawia
rysunek 12.5. Istnieją różne rodzaje
i rynkowe rozwiązania urządzeń wchodzących w skład tego typu systemu, ale
wszystkie charakteryzują się bardzo
niskim zużyciem wody (tabela 12.1), co
ma podwójne znaczenie — zmniejsza
zużycie cennego surowca, jakim jest
woda pitna, a dodatkowo znacznie
zmniejsza ilość produkowanych ścieków (oszczędności mogą sięgać 25–30%
całkowitego zużycia wody, czyli do 50
litrów na osobę dziennie).

Rysunek 12.4. Przykładowa toaleta separująca

Rysunek 12.5. Schemat systemu separującego (Suligowski i Tuszyńska, 2008)
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Tabela 12.1. Porównanie ilości wody zużywanej
do spłukiwania różnego rodzaju toalet
(Petersens, 2001)
Mała
wizyta

Duża
wizyta

Klasyczna toaleta

9,0 l

9,0 l

Toaleta dwufunkcyjna

3,0 l

6,0 l

Toaleta separująca sucha

0,1 l

0,0 l

Toaleta separująca mokra

0,2 l

2,0 l

Jednak nie jest to jedyna i najważniejsza
ich zaleta. Jeśli przeanalizujemy charakterystykę poszczególnych frakcji ścieków
(rysunek 12.6) okazuje się, że ścieki żółte,
których ilościowo jest bardzo mało, gromadzą najwięcej związków biogennych.

niana jedynie raz lub dwa razy w roku
i używana jako nawóz. Dzięki niskiej liczbie mikroorganizmów chorobotwórczych,
długookresowemu składowaniu i niskiemu
pH ścieków żółtych, w praktyce nie występuje problem zanieczyszczeń bakteryjnych (Hoeglund i in., 1998). Wszystkie te
cechy sprawiają, że ścieki żółte są idealnym nawozem, a dodatkową korzyść stanowi ograniczenie zużycia nawozów
mineralnych, których produkcja jest kosztowna i uciążliwa dla środowiska.
Ścieki brązowe, ze względu na większą
ilość mikroorganizmów, wymagają staranniejszej obróbki (Hoeglund i in., 1998); najlepiej po zebraniu poddawać je kompostowaniu (zalecany okres — 1 rok, a w dużych
systemach nawet 2 lata). Po takim okresie
mogą być również wykorzystywane jako
nawóz. W prostszych systemach mogą być
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Rysunek 12.6. Procentowa zawartość biogenów w poszczególnych frakcjach ścieków komunalnych
oraz objętość tych frakcji (na podst. Kvarnström, 2006)

Dodatkowo azot, fosfor i potas występują
w proporcjach doskonałych do zastosowania uryny jako nawozu (Kvarnström i in.,
2006). Niska ilość ścieków żółtych umożliwia okresowe ich gromadzenie w zbiorniku, którego zawartość może być opróż-

utylizowane lub usuwane w inny sposób,
ewentualnie oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach (np. hydrofitowych;
narzędzie 12.N2), co ze względu na niską
zawartość biogenów jest dużo łatwiejsze
niż przy ściekach zmieszanych.
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W przypadku zastosowania separacji
i wykorzystania ścieków żółtych i brązowych, pozostaje tylko kwestia ścieków szarych. Ponieważ nie zawierają one zanieczyszczeń biogennych oraz bakteriologicznych, są stosunkowo łatwym materiałem
do ponownego użycia lub ewentualnie do
oczyszczenia. Jak widać, układy separujące
wiążą się z głębokimi zmianami w infrastrukturze, a nawet w filozofii i podejściu
do problemu ścieków. Jednak dzięki nim
zyskuje się znaczne oszczędności wody,
a przede wszystkim znika konieczność
budowy i utrzymania kłopotliwych i kosztownych systemów kanalizacyjnych oraz
centralnych oczyszczalni ścieków. Poza
tym, tego typu rozproszony system jest elastyczny i łatwy do rozbudowy. Zgodny jest
on również z zasadami zrównoważonej
gospodarki wodnej, gdyż nie powstają
odpady i związane z nimi uciążliwości —
zarówno woda, jak i składniki biogenne,
zawracane są lokalnie do środowiska, stają
się pożytecznym zasobem.
Układy separujące zdobywają coraz
większą popularność i akceptację zarówno
w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających
się, np. w Szwecji szacuje się, że obecnie w
użyciu jest około 135 000 takich systemów
(Bodik i Ridderstolpe, 2008). Stosowane są
nie tylko w pojedynczych domach w rozproszonej zabudowie. Znanych jest wiele
przykładów miast i osiedli o zwartej zabudowie, w których z powodzeniem funkcjonują. W tym miejscu chcielibyśmy
opisać przykład miejscowości Gebers,
położonej na południowych przedmieściach Sztokholmu. Zainstalowano w niej
system całkowitego recyklingu biogenów
ze ścieków powstających w 32 mieszkaniach znajdujących się w dwupiętrowym
budynku. Zastosowano toalety separujące,
w których miska na urynę spłukiwana jest
0,1 l wody, która spływa grawitacyjnie do
dużych pojemników znajdujących się pod
budynkiem. Wywożona jest (3–4 razy rocznie) do gospodarstwa rolnego, gdzie sezonuje się ją przez minimum 6 miesięcy przed
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rolniczym wykorzystaniem. Ścieki brązowe
są usuwane metodą suchą i grawitacyjnie
przemieszczają się do indywidualnych
pojemników pod budynkiem, a następnie
są wywożone przez rolników (przeciętnie
raz na rok) i również wykorzystywane jako
nawóz. Ścieki brązowe składowane są
w warunkach podciśnienia, żeby wyeliminować uciążliwość zapachową. Poza tym
budynek wyposażony jest w wentylację,
która przy okazji wspomaga suszenie ścieków brązowych. Doświadczenia z użytkowania systemu są zadawalające, poza kilkoma problemami technicznymi (źle
dobrane spadki i średnice rur) i eksploatacyjnymi, które udało się pozytywnie rozwiązać. Należy podkreślić, że problemy te
wynikały głównie z chęci maksymalnego
ograniczenia ilości ścieków i związanym
z tym zastosowaniem toalet suchych.
Zabudowa i eksploatacja toalet mokrych
niemal niczym nie różni się od konwencjonalnych rozwiązań.
Również w Polsce instalowane są pierwsze systemy oparte na separacji ścieków.
W Stryszowie w Małopolsce, w gospodarstwie ekologicznym Sunflower Farm zainstalowano taką toaletę w jednym z istniejących tam budynków z gliny, a w Marwałdzie
w województwie warmińsko-mazurskim
funkcjonuje instalacja w czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym (Suligowski
i Tuszyńska, 2008). W skład tej instalacji
wchodzą: toalety separujące w systemie
Dubbletten, oddzielne układy odprowadzenia ścieków żółtych i brązowych, studzienka do gromadzenia uryny (z kręgów
betonowych o średnicy 1 m), studzienka
do gromadzenia ścieków brązowych (również o średnicy 1 m). W tej ostatniej istnieje
dodatkowa wydzielona komora na ścieki
szare i przefiltrowany ze ścieków brązowych odciek, które są odprowadzane do
kanalizacji. W studzience kałowej są dwie
komory (czas napełnienia jednej komory
— pół roku), w których zachodzi również
kompostowanie. Ścieki żółte i brązowe
wykorzystywane są jako nawóz.

Podsumowując opis toalet separujących
należy stwierdzić, że pomimo wyższych
wymagań wobec inwestora oraz konieczności pewnych zmian w przyzwyczajeniach użytkowników, mają one szereg
zalet, które czynią z nich jedno z najbardziej racjonalnych rozwiązań problemu
ścieków komunalnych. Poza znacznie
obniżonym zużyciem wody, rozwiązują
u źródła dwa najpoważniejsze problemy
gospodarki ściekowej: zanieczyszczenia
biogenne i bakteriologiczne. Tworzą eleganckie i zrównoważone rozwiązanie
oparte o zamknięty obieg. Nie są obarczone największymi problemami konwen-

cjonalnych rozwiązań, tzn.: dużym zużyciem wody, kłopotliwymi i kosztownymi
sieciami przesyłowymi, trudnym i energochłonnym wydzieleniem zanieczyszczeń
z mocno rozcieńczonego medium.
Zagospodarowują także produkt uboczny
procesu oczyszczania, czyli osady ściekowe, w których składniki odżywcze,
wymieszane z innymi zanieczyszczeniami, są trudne do gospodarczego
wykorzystania. Toalety separujące mają
duży potencjał w polskich warunkach
i powinny być rozważane przy planowaniu gospodarki ściekowej nie tylko na
obszarach wiejskich.

Narzędzie 12.N2.
Oczyszczalnie roślinne
Ciekawym rozwiązaniem, które cieszy się
dużą popularnością zarówno w krajach
rozwiniętych, jak i rozwijających się, są
oczyszczalnie
roślinne
(hydrofitowe)
(Obarska-Pempkowiak, 2002). Są one
jednym z najważniejszych zastosowań
inżynierii ekologicznej (Odum i Odum,
2003; Mitsch, 2003; Mitsch i Jørgensen,
2003). Łączy ona osiągnięcia ekologii
i biologii z naukami inżynierskimi, przede
wszystkim poprzez stosowanie wiedzy
o funkcjonowaniu ekosystemów do konstruowania złożonych rozwiązań technicznych, które przynoszą korzyści gospodarce, a równocześnie są przyjazne środowisku (Kangas, 2004).
Zasada działania oczyszczalni hydrofitowych opiera się na wykorzystaniu
naturalnych procesów oczyszczania
wody zachodzących w ekosystemach
mokradłowych. Dzięki temu oczyszczalnie takie zużywają niewiele energii, charakteryzują się dużą elastycznością
i odpornością na zmiany ilości i jakości
ścieku, a powstający w wyniku ich działania produkt uboczny, w formie biomasy roślinnej, może być łatwo wyko-

rzystany. W podstawowej przydomowej
konfiguracji złoże roślinne musi być
poprzedzone osadnikiem, w którym
zachodzi proces mechanicznego oczyszczania ścieków (rysunek 12.7). Wstępnie
oczyszczone ścieki przepływają przez
uszczelnione złoże wypełnione żwirem
lub innym materiałem neutralnym i obsadzone roślinami mokradłowymi.
Choć oczyszczalnia taka ma stosunkowo prostą budowę, oczyszczanie
zachodzi dzięki skomplikowanemu połączeniu procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych (Bergier, 2003).
Złoże wraz z korzeniami roślin oraz błoną
biologiczną stanowi filtr, który ma zdolność zatrzymywania różnego rodzaju
zanieczyszczeń (na drodze osadzania lub
filtrowaniu
zanieczyszczeń
stałych
i adsorbowania związków rozpuszczonych). Zatrzymane zanieczyszczenia są
rozkładane przez mikroorganizmy bytujące w złożu. Dzięki transportowi tlenu
przez rośliny do części korzeniowej
wytwarza się mozaika obszarów o różnym
stopniu natlenienia, dzięki czemu może
zachodzić wysokosprawne oczyszczanie.
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Zanieczyszczenia przechodzą w formy
naturalnych, pospolitych gazów i w tej
postaci opuszczają złoże. Dzięki temu nie
następuje przyrastanie osadu w złożu
i nie ma konieczności jego wywozu
i zagospodarowania. Jedynie osadnik
wstępny musi być opróżniany z osadu
mineralnego
około
raz
na
rok.
Oczyszczalnie roślinne usuwają zanieczyszczenia również w warunkach zimowych, choć w tym okresie następuje około
20% spadek efektywności oczyszczania.

– stosunkowo wyższe koszty inwestycji,
wynikające m.in. z konieczności
dopasowania projektu do indywidualnych warunków;
– kilkumiesięczny okres wpracowania,
niezbędny do osiągnięcia pełnej
sprawności.
Bardzo ciekawym rozwinięciem technologii hydrofitowej są oczyszczalnie
hybrydowe, które łączą zalety konwencjonalnych oczyszczalni biologicznych
ze złożami roślinnymi. Doskonałe osią-

Rysunek 12.7. Złoże roślinne oczyszczalni hydrofitowej o przepływie podpowierzchniowym
poziomym (Damurski i in., 2007)

Najważniejsze zalety oczyszczalni roślinnej to:
– niskie koszty eksploatacji, związane
z brakiem zużycia energii elektrycznej
oraz związków chemicznych;
– praktycznie bezobsługowe funkcjonowanie;
– stabilne i sprawne oczyszczanie ścieków;
– wysoka estetyka, zwiększanie bioróżnorodności;
– odporność na zmienne warunki
dopływu ścieków.
Oczywiście, jak każde rozwiązanie, i to
nie jest pozbawione wad:
– zapotrzebowanie na przestrzeń (około
8–10 m2 na jednego mieszkańca w klasycznym rozwiązaniu o podpowierzchniowym przepływie poziomym);
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gnięcia w tym zakresie ma polski konstruktor Włodzimierz Ławacz — twórca
oczyszczalni typu EkoPAN, które są
obecnie rozwijane pod jego nadzorem
przez szwedzką firmę PhytoSystem.
Wykonane są one w formie podziemnego wielokomorowego cylindra, którego nadziemne zwieńczenie stanowi
hydroponiczne wielogatunkowe złoże
roślinne (rysunek 12.8). Najważniejszą
ich zaletą, w stosunku do klasycznych
oczyszczalni hydrofitowych, jest dużo
mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń (zewnętrzna część oczyszczalni
dla pojedynczego gospodarstwa ma
formę okręgu o średnicy 1,8 m) oraz
możliwość wysokosprawnego oczyszczania ścieków (nawet do jakości wody
pitnej).

Rysunek 12.8. Hybrydowa oczyszczalnia EkoPAN w Łące koło Pszczyny

Oczyszczalnie roślinne mogą pełnić
różną rolę w przydomowym systemie
gospodarki ściekowej. W najbardziej konwencjonalnym
układzie
oczyszczają
wszystkie zmieszane ścieki. Natomiast
w przypadku zastosowania separacji frakcji żółtej i brązowej (por. narzędzie
12.N1), doskonale nadają się do oczyszczania pozostałych ścieków (szarych

i/lub deszczowych). Do tego ostatniego
celu mogą być również stosowane
oczyszczalnie o przepływie powierzchniowym. Oczyszczalnie hydrofitowe
mogą być również z powodzeniem stosowane do zbiorczego oczyszczania ścieków z niewielkich jednostek osadniczych, co potwierdza wiele przykładów
również z naszego kraju, np.: oczyszczal-

12.

Rysunek 12.9. Oczyszczalnia hydrofitowa Stacji Badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego
w Karpaczu zaprojektowana przez autora rozdziału, tuż po ukończeniu prac budowlanych
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nia trzcinowa w Nowej Słupi, liczne
obiekty zbudowane w latach 1990. na
Pomorzu (Obarska-Pempkowiak i in.,
2009), plany w Dziewinie (por. studium
przypadku 12.P1).
Dzięki nieustającemu rozwojowi opisywanej technologii oraz ogólnie inżynierii
ekologicznej, sfera zastosowań oczyszczalni hydrofitowych ciągle się poszerza.
Obecnie są one stosowane w następujących obszarach:
– oczyszczanie ścieków komunalnych
(rysunek 12.9), rolniczych oraz przemysłowych (EPA, 2002);
– oczyszczanie wód deszczowych i zatrzymywanie ich w krajobrazie (Gajewska
i Obarska-Pempkowiak, 2008);
– oczyszczanie wód basenowych;

– ochrona ujęć wody (Etnier i Guterstam,
1991);
– odwadnianie i obróbka osadów ściekowych (Obarska-Pemkowiak i Kołecka, 2006; Kalisz i Sałbut, 2007);
– ograniczanie erozji i spływu zanieczyszczeń obszarowych z rolnictwa
(Bergier i in., 2004);
– oczyszczanie i retencjonowanie spływu z dróg i parkingów (Bergier i Włodyka-Bergier, 2009);
– kształtowanie koryt rzecznych, zrównoważona ochrona przeciwpowodziowa (Begemann, 1999);
– doczyszczanie i retencjonowanie ścieków komunalnych oczyszczonych
w konwencjonalnych oczyszczalniach
(rysunek 12.10).

Rysunek 12.10. Oczyszczalnia hydrofitowa w Oxelösund
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12.4. Gospodarka energią
12.4.1. Wyzwania
Obok kwestii wodno-ściekowych i odpadów, energia jest kolejnym obszarem zainteresowania gospodarki komunalnej. Jak wynika z danych statystycznych (GUS, 2009c) oraz
z dokumentów strategicznych (np. Ministerstwo Gospodarki, 2009), również w tym
obszarze mamy wiele do zrobienia w porówaniu do krajów rozwiniętych. Jak możemy
zaobserwować w tabeli 12.2, udział źródeł odnawialnych w produkcji energii w Polsce
znacznie odbiega od średniej europejskiej. Jeżeli przeanalizujemy priorytetową dla UE
produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, nasz kraj wypada jeszcze mniej
korzystnie — w 2007 r. jedynie 3,5% produkcji tej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, tymczasem europejscy liderzy osiągają w tym zakresie znacznie wyższe
wskaźniki, np. Austria 60%, a Szwecja 52% (GUS, 2009a).
Największe wyzwania wobec polskiej gospodarki energetycznej, poza niewielkim
wykorzystaniem źródeł odnawialnych, to bardzo duże uzależnienie od węgla (w 2008 r.
59% energii pierwotnej pochodziło ze spalania węgla kamiennego i brunatnego; GUS,
2009c) oraz niska efektywność energetyczna, która jest skutkiem znacznych strat na
etapie produkcji i przesyłu, jak również niefrasobliwego gospodarkowania energią
w przemyśle (rozdział 5).
Szukając rozwiązań i sposobów osiągnięcia zrównoważonego gospodarowania
energią, pamiętać musimy, że wśród źródeł odnawialnych wykorzystywanych
w Polsce do produkcji energii pierwotnej dominuje biomasa (ponad 92%) (GUS,
2009a), następnie energia wody (3,9%), biopaliwa (2,1%) oraz biogaz (1,3%), a pozostałe źródła są wykorzystywane w niewielkim stopniu. Pokazuje to ogromny potencjał do poprawy i rozwoju, a w połączeniu z ograniczeniem strat energii i nieefektywności w jej gospodarowaniu, może znacznie przybliżyć polską energetykę do
standardów zrównoważonego rozwoju.

12.

Tabela 12.2. Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej (GUS, 2009a)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Udział energii ze źródeł odnawialnych
w energii pierwotnej ogółem w UE [%]

10,9

10,7

11,7

12,6

13,4

14,7

16,4

Udział energii ze źródeł odnawialnych
w energii pierwotnej ogółem w Polsce [%]

5,1

5,2

5,2

5,5

5,8

6,5

7,1

Jak pokazują przykłady krajów rozwiniętych, wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju do gospodarki energetycznej wymaga działań na poziomie centralnym,
w tym odpowiednich przepisów prawnych, jak również narzędzi fiskalnych. Jednak
i w tej domenie gospodarki komunalnej działania lokalne, a przede wszystkim inicjatywy podejmowane przez władze samorządowe oraz lokalnych liderów, mogą przyczynić się do upowszechniania zrównoważenego rozwoju. To poprawi jakość życia
mieszkańców, zwiększy niezależność lokalnej społeczności oraz rozwiąże problemy
z innych dziedzin komunalnych.

12. Gospodarka komunalna

311

12.4.2. Rozwiązania
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele urządzeń i narzędzi zrównoważonej gospodarki energetycznej, zarówno opartych na oszczędzaniu energii (domy pasywne, zapobieganie stratom w sieciach przesyłowych), jak i ponownym jej wykorzystaniu czy recyklingu (rekuperatory, odzysk ciepła), a także na lokalnej produkcji z zasobów odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne, baterie fotowoltaiczne i inne formy wykorzystania energii słonecznej, turbiny wiatrowe, hydroenergia, biomasa). Powyższe rozwiązania są zgodne z opisaną we wprowadzeniu do tego rozdziału zasadą 3R. Wybrane
z nich opisaliśmy przy okazji prezentacji treści dotyczących budownictwa i architektury
(rozdział 6, w szczególności podrozdział 6.2 oraz narzędzie 6.N1). Władze samorządowe
mogą przyczyniać się do popularyzacji i wprowadzania tych rozwiązań na swoim
terenie, poprzez akcje edukacyjno-promocyjne i wprowadzanie dopłat lub innych
narzędzi finansowych, ułatwiających mieszkańcom realizację tego typu inwestycji,
a także inne działania (Drzazga, 2008).
Jednak najbardziej innowacyjne gminy nie ograniczają się tylko do takich aktywności. Stosują one interdyscyplinarne podejście systemowe, wprowadzają całościowe rozwiązania problemów oraz innowacyjne koncepcje zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności ekologii przemysłowej (podrozdział 5.3) i inżynierii
ekologicznej (por. narzędzie 12.N2). Inspirującym przykładem w zakresie zintegrowania gospodarki energią z innymi domenami gospodarki komunalnej jest Enköping.
To niemal 40-tysięczna gmina w Szwecji, w której stworzono zintegrowany system
produkcji energii, powiązany z gospodarką odpadami oraz ze zrównoważoną gospodarką związkami biogennymi z osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych
(Ryden, 2003). Ważnym elementem tego systemu jest 75-hektarowa plantacja wierzby
energetycznej (rysunek 12.11), która jest podlewana i nawożona odpadowymi
osadami w formie ciekłej. Dzięki temu rośliny osiągają wysokość 5 m w ciągu trzech
lat, a roczna produkcja biomasy wynosi nawet 10 t/ha (Hillring, 2000). Wyprodukowana
biomasa jest wykorzystywana w lokalnej elektrowni. Inne surowce, wykorzystywane
tam do produkcji energii, to odpady z przemysłu drzewnego (kora, trociny, drewno
odpadowe) oraz biogaz z odpadów komunalnych (McCormick i Kåberger, 2005).
Mimo że elektrownia zaopatruje w energię cieplną i elektryczną znakomitą większość mieszkańców Enköping (około 12 000 gospodarstw), to nie zużywa żadnych
paliw kopalnych. Jednocześnie rozwiązuje szereg lokalnych problemów związanych
z odpadami. Dzięki podejściu systemowemu, wyjściu poza działania jednosektorowe, udało się stworzyć wzorcowy model gospodarowania energią, w całości
oparty na zasobach lokalnych. Nie uszczuplając zasobów nieodnawialnych naszej
planety, daje on lokalnej społeczności wiele korzyści, a najważniejsze z nich to:
niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, rozwiązanie trudnej kwestii osadów
ściekowych (por. podrozdział 12.3) oraz odpadów stałych.

12.5. Partycypacja społeczna
Jak opisaliśmy we wprowadzeniu do tego rozdziału, kluczowe we wszelkich działaniach i decyzjach związanych z gospodarką komunalną jest uwzględnianie czynnika
społecznego. Bazowanie jedynie na wiedzy eksperckiej może prowadzić do realizacji inwestycji nie dostosowanych do lokalnych warunków lub do oczekiwań
i możliwości użytkowników. Rozwiązania zastosowane bez dogłębnej analizy pozatechnicznych czynników oraz bez konsultacji społecznych często nie rozwiązują
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Rysunek 12.11. Plantacja wierzby energetycznej w Enköping

problemu, a nawet generują kolejne. Poza tym, poprzez włączanie wszystkich interesariuszy w proces planowania gospodarki komunalnej, mamy dużo większą szansę
na powszechną akceptację przyjętego rozwiązania. Ma to kolosalne znaczenie dla
płynnego procesu jego realizacji oraz dla przestrzegania ustalonych zasad postępowania i prawidłowej eksploatacji urządzeń.
Dlatego też, w krajach o rozwiniętych tradycjach demokratycznych, kładzie się duży
nacisk na partycypację społeczną w procesie planowania i realizowania przedsięwzięć
związanych z gospodarką komunalną. Znajduje to również odzwierciedlenie w przepisach prawnych regulujących kwestie gospodarki komunalnej. Np. w unijnej Ramowej
Dyrektywie Wodnej szczególną uwagę poświęca się kwestiom społecznym, w szczególności partycypacyjnym procesom planowania gospodarki wodnej w dorzeczach.
W krajach skandynawskich, gdzie aktywność obywatelska oraz zaufanie do lokalnej
władzy są bardzo wysokie (por. podrozdział 15.3), praktyka partycypacyjnego podejmowania decyzji w obszarze gospodarki komunalnej jest normą.
Jednym z bardzo licznych przykładów takich dobrych praktyk może być Vadsbro
w Szwecji — niewielka osada wiejska, na którą składa się 40 gospodarstw (około 125
osób), gdzie w latach 1990. podejmowano decyzję o modernizacji systemu gospodarki
ściekami. Lokalne władze przeprowadziły kompleksowy proces podejmowania decyzji,
z silnym udziałem mieszkańców, służb ochrony środowiska, przedstawicieli firm oferujących różne rozwiązania techniczne. Pierwszym etapem procesu było szczegółowe
zdefiniowanie oczekiwań wobec systemu, w szczególności wymogów:
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– finansowych: określono szczegółowo górną granicę sumarycznych kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacyjnych (co ciekawe zdecydowano również, że
roczne zużycie energii elektrycznej i/lub z oleju opałowego nie może przekraczać
400 kWh na osobę);
– użytkowych: niezawodność systemu oraz komfort i bezpieczeństwo sanitarne
użytkowników były najważniejsze, jednak podkreślano również chęć powtórnego wykorzystania biogenów (zatrzymania składników odżywczych w lokalnej
gospodarce);
– środowiskowych: określono minimalne wymogi, jakie muszą spełnić oczyszczone
ścieki, w tym również minimalne stopnie redukcji poszczególnych wskaźników
(BZT, fosfor, azot) oraz bezpieczeństwo pod względem bakteriologicznym;
– dotyczących monitoringu (w tym również podziału odpowiedzialności).
W następnym etapie sporządzono spis dostępnych technologii wraz z ich szczegółową charakterystyką. Obejmowały one dwie grupy rozwiązań:
– oczyszczanie u źródła (cztery różne konfiguracje separowania ścieków z rolniczym wykorzystaniem i lokalnym oczyszczaniem pozostałości);
– technologie „końca rury” (sześć różnych wariantów technologii zbiorczego
oczyszczania ścieków, z których część była połączona z wykorzystaniem rolniczym ścieków lub osadów).
Na podstawie sporządzonej listy oczekiwań (kryteriów), przeprowadzono ocenę
porównawczą poszczególnych wariantów, dokonano wyboru i rozpoczęto budowę.
Zainteresowanych tym, który z wariantów został wybrany i szczegółami przeprowadzenia całego procesu, odsyłamy do publikacji „Oczyszczanie ścieków w małych miejscowościach — warianty modernizacji” (Ridderstolpe, 2001). Na pewno przykład
Vadsbro może stanowić cenną inspirację dla planowania tego typu procesów w Polsce,
nie tylko w małych miejscowościach.
Oczywiście planowanie i prowadzenie partycypacyjnego procesu podejmowania
decyzji dotyczących wszelkich zagadnień, w tym również gospodarki komunalnej,
wymaga szczególnych zabiegów i nakładów pracy. Na pewno nie jest to zadanie łatwe,
zwłaszcza w naszym kraju, gdzie w wielu przypadkach chęć włączania się mieszkańców
w działania dla ogółu jest niewielka, a poziom zaufania między nimi, jak również
w stosunku do władz — niski. Wymaga to: cierpliwości, długotrwałej współpracy,
wyczulenia na potrzeby i problemy lokalnej społeczności, dostosowania się do przebiegu i dynamiki procesów społecznych, dogłębnego poznania lokalnej sytuacji, w tym
również stosunków pomiędzy poszczególnymi grupami lokalnych interesariuszy oraz
jasnego komunikowania celów i zamiarów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jednak zaangażowanie w proces decyzyjny różnych grup (mieszkańców, przedstawicieli lokalnych władz, sektora prywatnego, środowiska naukowego, sektora pozarządowego) niesie również istotne korzyści dla jakości podejmowanych decyzji. Pozwala
w pełniejszy sposób uwzględnić aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, bez
nadmiernej koncentracji na jednym z głównych filarów zrównoważonego rozwoju.
Każda jednostka i grupa interesu wnosi ze sobą innego rodzaju wiedzę, wartości
i doświadczenie, co pozwala uniknąć pominięcia istotnych elementów mających wpływ
na daną sytuację. Eksperci (naukowcy, przedstawiciele lokalnej administracji itp.) dostarczają danych technicznych, prowadzą kalkulacje, badają naturę różnych procesów,
zapewniają wykorzystanie właściwej metodologii. Mieszkańcy i użytkownicy wnoszą
wiedzę wypracowaną przez bezpośrednie doświadczenie, która opiera się między
innymi na znajomości historii danego miejsca i tradycyjnego sposobu życia. Ponadto
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każdy z uczestników wnosi ze sobą własne wartości i normy moralne (np. poszanowanie przyrody, lokalnych tradycji lub wartości kulturowych), w oparciu o które mogą
wspólnie ocenić, czy dane rozwiązanie będzie przez nich postrzegane jako dobre.

12.6. Podsumowanie
Dla realizacji zrównoważonej gospodarki komunalnej przez władze samorządowe,
niezbędna jest różnorodność dostępnych rozwiązań i urządzeń. Podobnie jak w każdej
dziedzinie, również tutaj nie istnieje jedyne, najlepsze rozwiązanie, sprawdzające się we
wszystkich warunkach. Tylko twórczo i świadomie łącząc wiele rozwiązań i technologii,
można stworzyć zrównoważony system. Będzie on jak najlepiej dostosowany do:
danego miejsca, warunków terenowych i technicznych oraz oczekiwań społecznych
i możliwości finansowych odbiorców. Jak zauważyliśmy w podrozdziale 12.4, takiego
procesu nie sposób zrealizować bez udziału członków danej społeczności i bez uwzględniania zasad partycypacji.
Oczywiście naszym celem w rozdziale nie było zaprezentowanie wszystkich istniejących rozwiązań technicznych, bardziej chodziło o pokazanie alternatyw oraz krótkiego
scharakteryzowania najciekawszych z nich. Liczymy, że staną się one inspiracją do
dalszych poszukiwań i realizacji procesów decyzyjnych podejmowanych przez przedstawicieli lokalnych władz i społeczności. W takim przypadku dodatkową wiedzę i bardziej
szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych źródłach praktycznych oraz
w wymienionej w rozdziale literaturze.
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ścieków komunalnych i innych.
Bodik, I., Ridderstolpe, P. (2008), Zrównoważona sanitacja w Europie Środkowej
i Wschodniej: wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich osiedli ludzkich,
Bratysława: Global Water Partnership Central and Eastern Europe. Publikacja
w sposób całościowy traktuje o obecnej sytuacji w gospodarce wodno-ściekowej
regionu. Szczegółowo opisano w niej całą gamę dostępnych rozwiązań wraz
z omówieniem ich zalet i ograniczeń.
Lenartsson, M., Ridderstolpe, P. (2002), Wskazówki dla stosowania systemów wykorzystujących ścieki w domkach jednorodzinnych, Uppsala: Coalition Clean Baltic, Polski
Klub Ekologiczny. Poradnik pozwala dobrać urządzenia oczyszczania ścieków dla
jednorodzinnego gospodarstwa.
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komunalnych. Zawiera solidnie omówione techniczne, finansowe oraz organizacyjne aspekty problemu.
Gudelis-Taraszkiewicz, K., Suligowski, Z. (2008), ‘Alternatywne zagospodarowanie wód
opadowych’ w: Suligowski, Z. (red.), Vademecum dla przedsiębiorców, Wrocław:
Partnerstwo Budujmy Razem. Publikacja na temat możliwości zagospodarowania
wód deszczowych (aspekty techniczne, finansowe oraz organizacyjne).
Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (2000, wyd. II zmienione), Oświęcim
i Kraków: Towarzystwo na rzecz Ziemi. Publikacja prezentuje problematykę
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zagospodarowania odpadów w gminie, sposób jej planowania, źródła finansowania,
rozwiązywania konfliktów na jej tle; zaprezentowano także najlepsze rozwiązania
praktyczne i programy gospodarki odpadami z Polski.

Pytania
1. Jakie działania, zgodne z poszczególnymi zasadami hierarchii 3R, podejmowane są
w gospodarce odpadami w twojej społeczności? Jakie można i warto byłoby wprowadzić?
2. Czy znasz miejscowości lub firmy, które są zupełnie bezodpadowe? Uważasz, że jest
to w praktyce możliwe?
3. Czy wiesz, skąd pochodzi woda w twoim kranie? A co dzieje się z twoimi ściekami?
4. Ile wody zużywa się w twoim gospodarstwie domowym? Na jakie cele zużywana jest
jej największa ilość?
5. Zaplanuj koncepcję domu, który nie byłby podłączony do sieci zaopatrzenia
w wodę, ani odprowadzania ścieków.
6. Zakładając, że jej jakość byłaby zgodna z obowiązującymi przepisami, czy zgodziłbyś się żeby woda w twoim kranie była produkowana z: a) wody deszczowej? b)
ścieków szarych? c) ścieków komunalnych?
7. Zaplanuj kampanię promującą toalety separujące w twojej społeczności.
8. Które z zaprezentowanych w powyższym rozdziale rozwiązań warto byłoby zastosować w gospodarce wodno-ściekowej w twojej miejscowości? Spróbuj skonstruować
z nich zintegrowany system.
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Studium przypadku 12.P1.
Oczyszczalnia roślinna dla Dziewina
Przykład, dotyczący sposobu rozwiązania problemu ścieków w Dziewinie, ilustruje
bardzo ciekawy przebieg procesu partycypacyjnego podejmowania decyzji w zakresie
gospodarki komunalnej, w który zaangażowane były wszystkie grupy interesariuszy.
Drugim interesującym aspektem jest pokazanie możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań gospodarki ściekowej w małych miejscowościach, a w tym konkretnym
przypadku potencjału oczyszczalni hydrofitowych w tym zakresie.
Opisany projekt był zrealizowany przez Centrum Rozwiązań Systemowych, we
współpracy z Fundacją Sendzimira, Fundacją Zielona Akcja oraz Partnerstwem Doliny
Środkowej Odry. Ważnymi partnerami było również sołectwo Dziewin oraz Urząd
Miasta i Gminy Ścinawa, a także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Projekt
współfinansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Charakterystyka Dziewina
Dziewin, to wieś licząca około 150 mieszkańców, znajdująca się na terenie województwa
dolnośląskiego, w odległości około 5 km od miasta Ścinawa. W 2003 r. został podłączony
do wodociągu, będącego własnością Gminy Ścinawa. Jednak, podobnie jak większość
terenów wiejskich w Polsce, Dziewin nie posiada kanalizacji, a plany jej budowy oddalone
są przynajmniej o kilkanaście lat. Sytuacja ta wpływa negatywnie na komfort życia mieszkańców, zagraża środowisku i obniża walory turystyczne tego rejonu. To szczególnie ważne,
gdyż nie brakuje tam bogactw przyrodniczych, z których najważniejsze to starorzecze Odry
z unikatowymi w Polsce lasami łęgowymi — obszar Natura 2000. Atutem wsi jest również
wyjątkowa aktywność jej społeczności, działającej w Partnerstwie Doliny Środkowej Odry,
organizującej plenery malarskie i rzeźbiarskie oraz liczne festyny. Udokumentowanym
dowodem aktywności Dziewinian jest „Plan Rozwoju Miejscowości Dziewin” — dokument
opracowany samodzielnie przez mieszkańców przy pomocy zewnętrznych konsultantów
i moderatorów. Fakt, że w tym dokumencie pojawia się między innymi kwestia zagospodarowania ścieków, wskazuje na obecność tego problemu w świadomości mieszkańców.

12.

Pierwsze warsztaty
Najważniejszymi elementami projektu były dwa warsztaty, w których uczestniczyło
kilkunastu studentów różnych specjalności z całej Polski, mieszkańcy Dziewina oraz
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. W trakcie pierwszych warsztatów
(kwiecień 2006) przeprowadzono serię wykładów na temat oczyszczania ścieków,
w tym rozwiązań i technologii, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przypadku
Dziewina (kanalizacja zbiorcza, zbiorcze lub przydomowe oczyszczalnie hydrofitowe).
Jednak najważniejszą częścią zajęć była szczegółowa i wielokryterialna analiza porównawcza przedstawionych rozwiązań, w ramach której mieszkańcy, ze wsparciem ze
strony studentów, dokonali: wyliczeń kosztów finansowych, zarówno na etapie inwestycji, jak i eksploatacji (wyniki w tabeli 12.3); porównania oddziaływania na środowisko, lokalną gospodarkę i jakość życia.
Zwieńczeniem pierwszych warsztatów była publiczna debata (rysunek 12.12),
w której licznie uczestniczyli mieszkańcy. Obecni byli również przedstawiciele władz
lokalnych (m.in. burmistrz Ścinawy oraz sołtys Dziewina), a także studenci, instruktorzy
i organizatorzy kursu. W trakcie spotkania zreferowano wyniki dwudniowych analiz
i szczegółowo przedyskutowano je na forum publicznym. Dyskusja była prowadzona
przez niezależnego moderatora.
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Tabela 12.3. Analiza finansowa kosztów budowy i eksploatacji oczyszczalni hydrofitowej
oraz podłączenia do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Ścinawie (kwoty w PLN, stan na 2006 r.)
Rozwiązanie

Koszty
Miesięczne koszty eksinwestycyjne ploatacji w przeliczeniu na gospodarstwo

Koszt podłączenia do oczyszczalni
konwencjonalnej w Ścinawie
Oczyszczanie
hydrofitowe

Miesięczne koszty eksploatacji dla
całej miejscowości

1 500 000

45

2250

oczyszczalnia
zbiorcza

268 000

30

1500

kanalizacja
wewnątrz wsi

600 000

RAZEM

968 000

Jak wynika z tabeli 12.3, zastosowanie oczyszczalni hydrofitowej oznacza mniejsze
koszty budowy, głównie dzięki krótszej kanalizacji (sieć jedynie na terenie wsi, bez
konieczności połączenia ze Ścinawą) oraz mniejsze koszty związane z późniejszą eksploatacją i modernizacją obiektu. Dodatkowo część prac może być wykonana we własnym
zakresie przez mieszkańców wsi.
Aspekty środowiskowe, techniczne, społeczne
Poniżej przedstawiamy najważniejsze uwagi i wnioski, dotyczące porównania pozafinansowych aspektów obu rozwiązań. Zostały one sformułowane w trakcie warsztatów
i debaty przez jej uczestników.
1. Głównym celem budowy oczyszczalni jest potrzeba rozwiązania problemu
ścieków w Dziewinie. Przyłączenie do zbiorczej oczyszczalni ścieków
w Ścinawie zostało przewidziane za 10 lat. Dodatkowo wiąże się ono z dużymi
kosztami i trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, związanymi
z budową kanalizacji. Oczyszczalnia hydrobotaniczna może powstać w ciągu
2–3 lat (czasu tego nie można skrócić ze względu na formalności, związane
z dokonaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).
2. Poza oczyszczaniem ścieków komunalnych, planowana oczyszczalnia może
pełnić również inne funkcje. Dzięki niej będzie można prowadzić zajęcia i warsztaty edukacyjne, dotyczące hydrofitowego oczyszczania ścieków, a także gospodarki wodno-ściekowej w ogóle. Najczęściej producenci ścieków nie uświadamiają sobie, co dzieje się ze ściekami po przyciśnięciu spłuczki toalety. Poprzez
obcowanie z rzeczywistym obiektem kształtuje się świadomość ekologiczną.
3. Stanie się również obiektem wzorcowym, pokazowym, który będzie odwiedzany
przez gości z innych miejscowości, zainteresowanych budową podobnych
obiektów.
4. Oczyszczalnia będzie również doskonałym dopełnieniem obrazu Dziewina, jako
miejscowości dbającej o zrównoważony rozwój i stosującej rozwiązania przyjazne
środowisku. Tym samym może się przyczyniać do promocji wsi. Tego typu wyjątkowy obiekt może stanowić ciekawą atrakcję turystyczną. Interesująca dla
turystów może być zarówno sama technologia, przyjazna środowisku, jak również
różnorodna roślinność.
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5. W niewielkich miejscowościach występują duże nierównomierności godzinowe
i dobowe dopływu ścieków. Poza tym w Dziewinie rozwija się działalność agroturystyczna, co owocuje dodatkowo zwiększoną ilością ścieków w pewnych
okresach, takich jak wakacje lub święta. Oczyszczalnia hydrobotaniczna dużo
lepiej znosi zmiany ilości i składu ścieków, przetrwa nawet czasowy brak
dopływu. Obiekt taki łatwo może być rozbudowany, jeżeli zaistnieje taka
potrzeba.
6. To rozwiązanie przynosi również korzyści środowisku — powstaje ekosystem
bagienny, który może stać się siedliskiem dla różnych gatunków roślin i zwierząt.
Procesy rozkładu ścieków są naturalne, oczyszczalnia nie zagraża środowisku.
Dodatkowo takie indywidualne oczyszczalnie ścieków zapobiegają lokalnym
deficytom wody i zwiększają lokalną retencję, co pozytywnie wpływa na sytuację
hydrologiczną w regionie. Oprócz tego, oczyszczalnia taka stanowi ładny element
krajobrazowy.
Zebrane powyżej wnioski zwracają uwagę swoją celnością oraz dogłębnym i całościowym
ujęciem problemu. Znakomita większość z wypracowanych przez uczestników debaty ustaleń
znajduje swoje potwierdzenie w literaturze naukowej zarówno polskiej (Heidrich i Stańko,
2007; Gajewska i Obarska-Pempkowiak, 2008), jak i zagranicznej (Vymazal, 2005).

12.

Rysunek 12.12. Publiczna debata w Dziewinie (22.04.2006)

Tabelę 12.4 stworzyli w trakcie debaty uczestnicy warsztatów, omawiając zalety
i wady obu rozpatrywanych rozwiązań. Analizując tę tabelę, podjęli oni bardzo szczegółowe decyzje, dotyczące gospodarki ściekowej Dziewina. Wybrali technologię hydrofitową jako najodpowiedniejszą dla lokalnych warunków, zdecydowali się na budowę
oczyszczalni zbiorczej.
Wszystkie strony zadeklarowały poparcie dla tego rozwiązania, a także zaangażowanie merytoryczne i finansowe w kontynuację przedsięwzięcia.
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Tabela 12.4. Zalety i wady możliwych sposobów rozwiązania problemu ścieków w Dziewinie wg
uczestników debaty publicznej
ZBIORCZA OCZYSZCZALNIA ROŚLINNA

OCZYSZCZALNIA KONWENCJONALNA
PLUSY

– Niższe koszty eksploatacji

– Oczyszczalnia już istnieje (nie ma
kłopotu z pozyskaniem terenu)

– Atrakcja turystyczna
– Ekologiczne rozwiązanie (mniejsze oddziaływanie
na środowisko)

– Brak konieczności zaangażowania ze
strony mieszkańców
– Wyższe przychody gminy

– Ładna

– Możliwość zatrudnienia 1 osoby
(przepompownia)

– Możliwe wykorzystanie nawozu i wody
– Możliwe wykorzystanie wierzby energetycznej
– Poprawa czystości wód w jeziorze Napoleona
– Szybki czas realizacji (wieś jako jedna z pierwszych
w gminie rozwiąże problem, jako pierwsza zastosuje
oczyszczalnię roślinną)

– Poprawa efektywności niedociążonej
oczyszczalni (obniżenie ceny płaconej przez obecnych użytkowników)

– Miejsce pracy dla 1 mieszkańca
– Możliwość wykorzystania pracy własnej mieszkańców
– Możliwość specjalizacji w tworzeniu oczyszczalni roślinnych
– Łatwość uzyskania dofinansowania (innowacyjność)
– Szansa uzyskania dotacji od gminy
– Gmina może wskazać geodetę oferującego przystępne warunki
MINUSY
– Konieczny teren pod oczyszczalnię (problem własności gruntu) oddalony o ok. 100 m od zabudowań
– Możliwe konflikty między mieszkańcami (na czyim
terenie, droga dojazdowa — służebność gruntowa)
– Wysoki koszt przyłączy

– Energochłonność
– Inwestycja planowana jako IV etap
realizacji (za ok. 10 lat)
– Wysoki koszt eksploatacji
– Wysoki koszt przyłączy

– Konieczna zmiana planu zagospodarowania terenu
(proces długotrwały)

Badanie opinii publicznej i drugie warsztaty
Uczestnicy pierwszych warsztatów opracowali kwestionariusz dotyczący aktualnego
stanu gospodarki ściekowej w Dziewinie. W dniu 22 lipca 2006 r. dwie dwuosobowe
grupy studentów odwiedziły wszystkie gospodarstwa ankietowe, przeprowadzając
wywiady w oparciu o kwestionariusz i rozdając krótkie materiały informacyjne o planowanej oczyszczalni. Efektem badania było — prócz podtrzymania kontaktu z miesz-
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kańcami i rozwiania różnych wątpliwości — zebranie danych dotyczących ilości zużywanej wody i produkowanych ścieków. Dane te były niezbędne do przeprowadzenia
drugich warsztatów (wrzesień 2006). W ich trakcie uszczegółowiono koncepcję oczyszczalni i oszacowano jej wielkość na ponad 2000 m2. Udało się również wybrać optymalne miejsce pod planowaną inwestycję — jest to ziemia niskiej jakości, położona
w korzystnej lokalizacji, poniżej większości budynków, tuż za granicą zabudowań
(rysunek 12.13). Co więcej, właściciel zgodził się ją bezpłatnie oddać na potrzeby
budowy. Przygotowano również solidne podstawy do kontynuacji projektu, w tym
szczegółowy plan działań, angażujący wszystkich interesariuszy.
Podjęto również decyzję o budowie pokazowej oczyszczalni o rozmiarze odpowiadającym oczyszczalni przydomowej, dla powstającej świetlicy — ośrodka kultury
w Dziewinie.

12.

Lokalizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Dziewina
Lokalizacja przepompowni ścieków
Lokalizacja indywidualnej oczyszczalni dla świetlicy
Rysunek 12.13. Mapa obrazująca wypracowane w trakcie drugich warsztatów ustalenia (Damurski
i in., 2007)
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Wnioski
Dużym sukcesem tego projektu był przebieg procesu podejmowania decyzji. Udało się
pozyskać aktywną i liczną partycypację interesariuszy, pomimo tak specjalistycznego
i wydawałoby się mało atrakcyjnego tematu, jak oczyszczanie ścieków. Złożyło się na to
szereg czynników, z których najważniejsze to:
– współorganizacja projektu przez organizację pozarządową o długiej historii
działań na tym terenie, rozpoznawalną przez lokalnych partnerów i darzoną
przez nich zaufaniem;
– aktywny udział wszystkich zainteresowanych grup interesariuszy;
– bardzo otwarta, a równocześnie decyzyjna postawa władz gminnych
i lokalnych;
– duża dotychczasowa aktywność mieszkańców Dziewina i bogata historia ich
wspólnych udanych działań;
– osoba lokalnego lidera, sołtys Joanny Mostowskiej, która zaangażowała się osobiście w działania i swoją postawą zainspirowała innych do aktywnego udziału.
Okazało się, że dzięki tak licznemu i reprezentatywnemu udziałowi interesariuszy,
dyskusja miała bardzo merytoryczny przebieg. Dzięki połączeniu specjalistycznej
wiedzy, praktycznego doświadczenia i znajomości lokalnych warunków oraz rozumienia uwarunkowań prawnych i finansowych, podjęto celne decyzje, które przyczynią
się do zrównoważonego rozwoju Dziewina.
Projekt będzie kontynuowany w formie fazy inwestycyjnej, podczas której zostanie
wybudowana zaplanowana w trakcie warsztatów oczyszczalnia hydrofitowa. Niestety
proces ten uległ znacznemu spowolnieniu, wynikającemu ze zmian we władzach lokalnych po wyborach, związanych ze zmianą burmistrza miasta Ścinawy. Jednak nowe
władze, po zapoznaniu się z wybranym rozwiązaniem, wykazują zainteresowanie jego
realizacją i kontynuacją poczynionych w trakcie projektu ustaleń.
Pytania
1. Czy uważasz, że możliwy jest udział mieszkańców twojej miejscowości w planowaniu gospodarki komunalnej? Jakie warunki musiałyby być spełnione?
2. Jakie działania można podjąć dla efektywnej realizacji ustaleń, wynikających z projektu opisanego w powyższym studium przypadku? Skonstruuj strategię z harmonogramem realizacji.
3. Czy zauważasz pętlę pozytywnego sprzężenia zwrotnego (por. rozdział 2), pomiędzy stopniem rozwoju społecznego, a poziomem ochrony środowiska w danej społeczności? Wymień czynniki wzmacniające to sprzężenie.
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Rozdział 13.
Partnerstwo publiczno-prywatne
13.1. Wprowadzenie
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to termin, który w ostatnim czasie coraz częściej
pojawia się w dyskusjach związanych z finansowaniem infrastruktury komunalnej czy
też szerzej — z inwestycjami publicznymi. Do idei PPP zachęca nie tylko Komisja
Europejska, ale też wiele instytucji o charakterze pomocowo-doradczym, takich jak
Bank Światowy, OECD lub EBOiR. Polski rząd stworzył (kolejną już) wersję ustawy
o PPP z 2008 r., która weszła w życie na początku 2009 r.
Teoria, a przede wszystkim wieloletnia praktyka PPP w szeregu krajów pokazują, że
dzięki niemu podmioty publiczne mogą lepiej i szybciej odpowiadać na społeczne oczekiwania. Jednak aby tak się stało, konieczne jest spełnienie określonych warunków,
dotyczących zarówno samego projektu/zadania publicznego, jak również ukształtowania współpracy. Ponieważ zadania opisane w poprzednich trzech rozdziałach mogą
być realizowane w formule PPP, w niniejszym rozdziale przeanalizujemy kryteria
niezbędne dla uzyskania korzyści społecznych dzięki jej zastosowaniu.
W podrozdziale 13.2 prezentujemy teoretyczne i historyczne rozważania, dotyczące
przyczyn zainteresowania podmiotów publicznych PPP. Przedstawiamy podstawową
charakterystykę zadań publicznych, które mogą być realizowane wspólnie z innymi
podmiotami, w tym prywatnymi. Rozważania będą poparte przykładami partnerstwa
w różnych dziedzinach, ze szczególnym naciskiem na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem.
W podrozdziale 13.3 prezentujemy działania niezbędne do zawiązania dobrej
i korzystnej współpracy. Odwołujemy się do polskich regulacji prawnych dotyczących
PPP i szerzej — możliwości zawierania współpracy między podmiotami publicznymi
(przede wszystkim samorządami) i prywatnymi.
Dla ilustracji omawianych treści, przyjrzymy się przykładowi tworzenia PPP przez
Powiat Lidzbarski, dotyczący budowy i prowadzenia ośrodka rekreacyjno-balneologicznego, w którym mają być wykorzystane zasoby wód geotermalnych (studium przypadku 13.P1).

13.

13.2. PPP jako sposób lepszej realizacji zadań
publicznych
Partnerstwo publiczno-prywatne najogólniej można zdefiniować, jako współpracę
podmiotów publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych (Zysnarski, 2003;
Akintoye i in., 2003). Istotnym wymiarem partnerstwa jest to, czy i w jakim stopniu
podmiot prywatny odpowiada za majątek konieczny do wykonywania danego zadania
(rysunek 13.1). Możliwości jest wiele, począwszy od sytuacji, kiedy prywatna firma jedynie
świadczy usługi, korzystając ze swojego własnego majątku (np. w przypadku usług transportowych), po przekazanie w zarząd podmiotowi prywatnemu infrastruktury publicznej
(np. w usługach wodno-ściekowych, kiedy firma prywatna staje się odpowiedzialna za
świadczenie usług, dzierżawiąc publiczną sieć). Wreszcie podmiot prywatny może stać się
na określony czas właścicielem majątku publicznego, co nastąpi np. przez stworzenie
wspólnej z podmiotem publicznym spółki (mówimy wtedy o częściowej prywatyzacji
istniejącego publicznego majątku) lub w procesie budowy nowych obiektów.
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Ta ostatnia opcja jest najbardziej klasycznym przykładem PPP i wykorzystuje większość potencjalnych zalet tego procesu. Podmiot prywatny buduje obiekty infrastrukturalne lub dokonuje ich gruntownej rewitalizacji, po czym nimi zarządza. Po wygaśnięciu
umowy, obiekty stają się własnością sektora publicznego. Mamy tu do czynienia
z procesem: buduj, zarządzaj i przekaż (Build Operate Transfer, BOT) lub: napraw, zarządzaj i przekaż (Rehabilitate Operate Transfer, ROT). Punktami granicznymi w powyższej
klasyfikacji jest, z jednej strony klasyczne dostarczanie usługi i majątku z nią związanego
przez podmiot publiczny, a z drugiej pełna prywatyzacja, kiedy to podmiot prywatny staje
się całkowicie odpowiedzialny za usługę i majątek (Kopańska i in., 2008, s. 11–12).

Rysunek 13.1. Formy PPP a własność i zarządzanie infrastrukturą publiczną (na podst. Akintoye
i in., 2003)

13.2.1. Zastosowanie PPP
Historia PPP jest bardzo długa. Przykładem takiego partnerstwa jest pochodząca z IV
wieku p.n.e. melioracja okolic jeziora Dystos wykonana w publicznym interesie przez
greckiego inżyniera Hajrefanesa. W zamian otrzymał on prawo do uprawiania odwodnionych terenów i został zwolniony z podatków (Forbes, 31.05.2007). Współczesna
historia PPP rozpoczęła się w latach 1970. W okresie tym coraz wyraźniej zaczęto
dostrzegać nieefektywne działania sektora publicznego — monopolisty, poddanego
naciskom politycznym i nieprzejrzystego dla mieszkańców. Zjawiska te prowadzą do
nadmiernego wzrostu kosztów działania podmiotów publicznych. Na powyższe
problemy nałożył się kryzys naftowy, który spowodował kryzys finansów publicznych,
wywołujący gwałtowny wzrost publicznego zadłużenia, a jednocześnie ograniczający
możliwości inwestycyjne podmiotów publicznych. Zaczęto zatem szukać sposobów
pozabudżetowego finansowania infrastruktury i zadań publicznych.
PPP wpisywało się również w szerszy kontekst reform administracji publicznej (New
Public Management, NPM), które w poszukiwaniu poprawy efektywności działania
sektora publicznego starały się go poddać presji rynku. Wyrazem tego było dopuszczenie firm prywatnych do konkurowania o wykonywanie zadań publicznych (por.
Vaillancourt-Rosenau, 2002, s. 4; Brzozowska, 2005, s. 20).
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Obecnie PPP postrzegane jest jedynie jako jedna z form partnerstwa budowanego
przez administrację publiczną dla poprawy jakości realizowanych przez nią zadań.
Specyfika publicznej działalności wymaga szerszego zaangażowania społeczeństwa
i jego przedstawicieli w działania administracji. Wyrazem tego jest m.in. tworzenie partnerstwa społecznego, w których partnerem sektora publicznego staje się sektor
społeczny (organizacje pozarządowe). Uważa się, że podczas gdy PPP poprawia
„podażową” stronę publicznych działań (o czym przekonamy się w kolejnym punkcie),
to partnerstwo społeczne staje się podstawą dla lepszego szacowania popytu na zadania
publiczne. Dzieje się tak dlatego, że aktywni obywatele, w przeciwieństwie do biernych,
ujawniają swoje preferencje wobec dóbr oferowanych im przez sektor publiczny (Frey
i Eichenberg, 1996).
Największą popularność zyskało PPP w krajach anglosaskich (w Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych). Jednak również w innych krajach
rozwiniętych PPP jest uważane za ważną (ale nie jedyną) metodę wykonania publicznych usług. Przede wszystkim, po latach doświadczeń i analiz udanych (ale również
chybionych) przedsięwzięć PPP wskazuje się, że aby było ono korzystniejsze niż inne
sposoby realizacji zadania publicznego, muszą być spełnione następujące warunki:
– konkurencja wśród ubiegających się o projekt firm prywatnych;
– podział ryzyka między partnerów;
– możliwość zmierzenia efektów projektu;
– możliwość wygenerowania strumienia przychodów, który będzie związany
z efektami projektu.

13.2.2. Korzyści związane z PPP
Jednym z najważniejszych argumentów, przemawiającym za zaangażowaniem strony
prywatnej w dostarczanie usług publicznych, jest lepsze wykorzystanie zasobów przez
sektor prywatny w porównaniu do publicznego (Shirley i Walsh, 2000). Podstawowym
warunkiem poprawy efektywności w realizacji zadania publicznego poprzez PPP jest
konkurencja między firmami (konsorcjami firm) ubiegającymi się o realizację publicznego zadania. Innymi słowy — niezbędne jest działanie na rynku licznych firm prywatnych, które potrafią zrealizować dane zadanie dzięki temu, że mają doświadczenie
w takich samych lub podobnych przedsięwzięciach.
W tym miejscu można zauważyć, że podobną cechę (konkurencji o kontrakt) mają
„tradycyjne” zamówienia publiczne, kiedy to podmiot prywatny jest wynajmowany dla
realizacji np. inwestycji budowlanej (por. rysunek 13.1). Jednak przewaga PPP nad
takim klasycznym rozwiązaniem polega na tym, że podmioty prywatne w PPP stają się
współodpowiedzialne również za inne fazy przedsięwzięcia — a więc całe zadanie
publiczne, a nie tylko jego fragment. Włączenie podmiotu prywatnego do całego przedsięwzięcia sprawia, że jest ono zarządzane na wzór prywatny (a więc, zgodnie z teorią
ekonomii, bardziej efektywnie) (Grimsey i Lewis, 2005, s. 374).
Istnienie prywatnych podmiotów, które mają doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach, pozwala na uzyskanie kolejnej ważnej zalety PPP wobec publicznej realizacji
danego zadania. W wielu przypadkach projekty podejmowane przez podmioty sektora
publicznego są dla nich unikalne i jednorazowe. Na przykład budowa nowej oczyszczalni ścieków, parku wodnego czy rewitalizacja miasta — to przedsięwzięcia, które
dany samorząd realizuje raz na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Stąd też pracownicy
publiczni nie mają w tych projektach doświadczenia. Tymczasem podmioty prywatne,
operujące na różnych rynkach — krajowym i zagranicznych, publicznym i prywatnym
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— wnoszą do projektu odpowiedni know-how, a także wykorzystują efekty skali działania, które są niedostępne dla pojedynczej jednostki samorządu.
Przykładem mogą być projekty PPP realizowane w usługach wodno-ściekowych,
w których często partnerem prywatnym są duże międzynarodowe koncerny, obecne niemal
na całym świecie, z których każdy dostarcza wodę do kilkudziesięciu milionów osób (np.
w 2006 r. Suez obsługiwał łącznie 98,2 mln osób, Veolia — 115 mln, a Saur — 13,6 mln).
Równie udane i korzystające z zalet PPP mogą być partnerstwa z mniejszymi, lokalnymi
firmami. We wspomnianym sektorze wodno-ściekowym jest to również częste rozwiązanie.
Zwykle jednak dotyczy projektów o mniejszej wartości lub tych, które nie są związane
z inwestycją, a jedynie przekazaniem podmiotowi prywatnemu obowiązków operatora
publicznego majątku. Na przykład we Francji, obok 3 największych firm prywatnych obecnych
na tym rynku, działa jeszcze 50 mniejszych, których udział w rynku PPP to zaledwie 2%.
Udział partnera prywatnego we wszystkich fazach życia projektu (od projektowania
do eksploatacji) nie oznacza jednak, że ma się on stać jedynym odpowiedzialnym za
przedsięwzięcie. Przekazanie tej odpowiedzialności — a więc i całości ryzyka związanego z projektem do podmiotu prywatnego — jest ogromną pokusą dla przedstawicieli
sektora publicznego. Należy jednak pamiętać, że jest to kosztowne i nieefektywne.
Właściwa alokacja ryzyka — podział zadań i obowiązków między podmioty publiczne
i prywatne — jest uważana za podstawowy czynnik sprawiający, że w PPP możemy
uzyskać korzyści dla interesu publicznego. Mamy tu do czynienia z efektem synergii,
wynikającym z tego, że każdy z partnerów potrafi sprawniej i efektywniej zarządzać
różnymi typami ryzyka związanymi z danym zadaniem publicznym.

13.2.3. Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem w każdym projekcie jest sprawą trudną i często w praktyce wykonywaną raczej intuicyjnie i nieświadomie. Tymczasem w przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule PPP, problem ten nabiera szczególnego znaczenia. Nie istnieje
jeden szczegółowy schemat optymalnego podziału ryzyka i każdy projekt wymaga
osobnej analizy. Warto jednak w tym miejscu odnieść się do wskazań dotyczących
podziału ryzyka w projektach PPP, jakie wprowadził Eurostat (2004). Wskazania te
zostały zbudowane po to, aby ustalić, czy zobowiązania wynikające z przedsięwzięcia
PPP, zaliczane są do długu publicznego. Ustalono, że jeśli większość ryzyka budowy
oraz ryzyka dostępności lub popytu zostanie przekazana podmiotowi prywatnemu,
zobowiązania nie są traktowane jako publiczne. Można więc ogólnie założyć, że ryzyko
budowy powinno spocząć na podmiocie prywatnym — który najczęściej jest reprezentowany przez firmy budowlane. Jest on zatem specjalistą w dziedzinie budowy. To
stwierdzenie jest prawdziwe dla każdego przedsięwzięcia infrastrukturalnego. Problem
alokacji ryzyka dostępności, które jest związane z działaniami w zakresie obsługi
obiektów, a także ryzyka popytu nie jest już tak oczywisty. Przykłady podziału ryzyka
w różnych projektach przedstawiamy w tabeli 13.1.
W analizie ryzyka związanego z PPP należy podkreślić w sposób szczególny ryzyko
społeczne i polityczne. Ryzyko braku społecznej akceptacji związane jest z tym, że
projekty mogą budzić sprzeciw społeczny. Będzie to wynikać np. z tego, że dotychczas
„bezpłatna” usługa otrzymuje cenę. Jednak ten sprzeciw ma czasem swoje źródło
w nieracjonalnej obawie przed PPP, które bywa postrzegane jako prywatyzacja lub
przejaw „niejasnych” związków sektora publicznego i prywatnego. Jest to związane
z ryzykiem politycznym, kiedy to opinie społeczne powodują zmiany politycznych
decyzji. Dlatego ważne jest, aby PPP powstawało w partnerstwie ze społeczeństwem
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— a więc było procesem przejrzystym i zrozumiałym dla mieszkańców. Istotne są
konsultacje społeczne, w tym uwzględniające głos i opinie najbardziej zainteresowanych
grup — pracowników publicznych. Na przykład w projektach edukacyjnych są to
nauczyciele, a w projektach z obszaru służby zdrowia — lekarze. Szczególny wymiar
powinny przyjąć konsultacje w przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych czy podobnych do opisanego w punkcie 13.2.4 przykładu PPP, dotyczącego zarządzania zasobami
naturalnymi. Społeczeństwo i jego organizacje stają się w tych projektach partnerami
i współdecydują o kształcie projektu w kolejnych fazach jego życia.
Tabela 13.1. Przykłady podziału ryzyka w wybranych projektach PPP w Europie (na podst.: EC,
2004; Edsall, 2005; NAO, 2005; Transport for London <www.tfl.gov.uk>)
Sektor

Partnerzy

Krótki opis projektu

Podział ryzyka*

Transport
publiczny
(utrzymanie
i rozwój
infrastruktury
metra)

Publiczny: London
Underground Limited
(Wielka Brytania)
Prywatny: kilka
konsorcjów,
odpowiedzialnych
za różne linie
metra (Metronet,
Tube Lines)

Cel: utrzymanie,
renowacja i rozwój
infrastruktury metra
(tuneli, linii, stacji,
taboru itp.)
Forma: 30-letnia
koncesja

Budowa (w tym przypadku chodzi o renowacje, remonty i rozbudowy): podmiot prywatny i publiczny
(opłaty za podejmowane działania
są ustalane co 7,5 roku w umowach,
wraz z mechanizmem kar za niewłaściwą realizację obowiązków)
Popyt: podmiot publiczny pozostał
odpowiedzialny za eksploatację
i zarządzanie metrem
Dostępność: system kar i opłat za
utrzymanie majątku jest podobny, jak
w przypadku renowacji i rozbudowy

Służba
zdrowia
(budowa
szpitala)

Publiczny: Publiczny
Fundusz Zdrowia
(NHS Trust) z Dartford i Gravesham
(Wielka Brytania)
Prywatny: konsorcjum
zarządzające szpitalem w skład którego
wchodzi również
podmiot publiczny
(THC Dartford)

Cel: budowa nowego
szpitala na 400 łóżek
w Darent Valley
Forma: 35-letnia
umowa w ramach
programu PFI —
brytyjskiego programu
finansowania
infrastruktury
(odmiana BOT)

Budowa: prywatny (podmioty
publiczne uczestniczą w tym ryzyku
proporcjonalnie do swojego udziału
w konsorcjum)
Popyt: publiczny — NHS Trust jest
odpowiedzialny za usługi medyczne w szpitalu
Dostępność: dzielona: podmiot
prywatny — usługi niemedyczne
(jak catering, sprzątanie, pralnia);
podmiot publiczny — medyczne

Edukacja
(budowa
szkół)

Publiczny: władze
prowincji Nowy
Brunszwik (Kanada)
Prywatny: Diamond
Construction Ltd.

Cel: budowa nowego
budynku szkolnego
w Fredericton
Forma: BOT, koncesja
na 20 lat

Budowa: prywatny (podmiot prywatny wybudował szkołę, zgodnie
z zaleceniami podmiotu publicznego,
którego własnością stały się budynki)
Popyt: publiczny — w zakresie
„edukacji”
Dostępność: dzielona: podmiot
prywatny — obsługa i utrzymanie
budynku; podmiot publiczny —
dostarczanie usług edukacyjnych

Wodnościekowy
(budowa
oczyszczalni
ścieków)

Publiczny: władze
miasta Dublin
(Irlandia)
Prywatny: konsorcjum
składające się z firm
Ascon, Black & Veach
i Anglia Water

Cel: budowa
oczyszczalni ścieków
w Dublinie
Forma: 20-letnia umowa
typu BOT

Budowa: prywatny, połowę kosztów
inwestycji pokrył grant z UE
Popyt: podmiot publiczny
odpowiedzialny za pobór opłat
od mieszkańców
Dostępność: prywatny — jest
odpowiedzialny za utrzymanie
i obsługę oczyszczalni
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* W tabeli opisano podział ryzyka zgodnie z pierwotnym brzmieniem umów, nie uwzględniając
zmian, które nastąpiły w niektórych z opisanych projektów.
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Właściwa alokacja ryzyka decyduje o sukcesie projektu realizowanego
w formule PPP. Przeprowadzenie takiego podziału nie jest możliwe w przypadkach, gdy istnieją niejasności i problemy w pomiarze i ocenie poszczególnych faz
życia projektu i jego efektów. Jest to kolejny warunek, który muszą spełniać
projekty realizowane w ramach PPP. Problem możliwości tworzenia jasnych miar
w realizowanym projekcie jest związany, po pierwsze, z celem zatrudnienia
podmiotu prywatnego. Podmiot publiczny musi wykazać, że zaangażowanie
prywatnej inicjatywy da większe korzyści niż realizacja zadania w inny sposób.
Porównywana jest zatem ekonomiczna wartość netto różnych rozwiązań organizacyjnych (stąd często analizy ekonomiczne w przedsięwzięciach PPP nazywane są
porównawczymi lub komparatorami PPP).
Dodatkowo, jeśli PPP ma przynieść pokazane w punkcie 13.2.2 korzyści
związane z poprawą efektywności, podmiot prywatny powinien w swojej analizie
efektywności inwestycji (analizie finansowej) uwzględnić oczekiwania podmiotu
publicznego. Warto zauważyć, że właśnie dzięki temu PPP ma szansę być bardziej
efektywną metodą niż „zwykłe” zlecenie w ramach zamówienia publicznego.
W klasycznym zamówieniu podmiot prywatny otrzymuje informacje techniczne
o oczekiwanych urządzeniach, materiałach itp. W zamówieniu PPP dostaje natomiast informacje o oczekiwanych przez podmiot publiczny efektach — jakości
i walorach użytkowych obiektu. Dzięki temu to przedsiębiorstwa prywatne same
decydują o szczegółach technicznych, które mogą być bardziej oszczędne i nowoczesne — zwłaszcza jeśli firmy te będą współodpowiedzialne za użytkowanie
obiektu. Sytuację tę ilustruje projekt rewitalizacji w Amsterdamie (punkt 13.2.4).
Koniecze są wyraźne wskaźniki, dotyczące efektów projektu, które są egzekwowane od podmiotu prywatnego. Dzięki temu można na niego wpływać i monitorować go, już w trakcie realizacji umowy PPP.
Analizując projekty pod kątem zastosowania w nich PPP, należy wreszcie
pamiętać, że podstawą dla budowania partnerstwa jest zainteresowanie takim
przedsięwzięciem obu stron. Z punktu widzenia podmiotów prywatnych, decyduje
o tym przede wszystkim możliwość uzyskania zysku. Może być to powiązane
z mechanizmem sprzedaży dóbr i usług oferowanych na danym rynku — a więc
zidentyfikowanymi klientami i możliwą do zastosowania ceną. I tak na przykład,
w sektorze wodno-ściekowym korzyściami mogą być opłaty pobierane od mieszkańców za dostarczenie wody i odbiór ścieków, w projektach rewitalizacyjnych
oraz związanych z budownictwem socjalnym — przychody ze sprzedaży lub
wynajmu części lokali. Z kolei w projektach edukacyjnych lub związanych ze
służbą zdrowia, przychodami dla podmiotu prywatnego są opłaty wnoszone przez
podmiot publiczny — za obsługę i utrzymanie obiektów, a często również za
dzierżawę budynków i sprzętu.
Gdy chcemy porównać ze sobą realizację inwestycji finansowanej w sposób
tradycyjny (wyłącznie z środków publicznych) z realizacją zadania w systemie
PPP lub różne rozwiązania PPP, możemy zastosować analizę kosztów i korzyści
(Cost–Benefit Analysis, CBA). W analizach tych porównujemy ekonomiczną wartość
netto w różnych przypadkach i wybieramy rozwiązanie, które charakteryzuje się
największym i zarazem pozytywnym ENPV (Kopańska i in., 2008, s. 27–39):

328

gdzie:
ENPV — wartość bieżąca netto;
KIi — koszty inwestycyjne poniesione w roku i;
KEi — koszty eksploatacyjne poniesione w roku i;
KZi — koszty zewnętrzne w roku i;
i — korzyści społeczne (prywatne i zewnętrzne) osiągane w roku i;
r — stopa dyskontowa.
Należy w tym miejscu podkreślić, że w projektach PPP (związanych z budową
obiektów infrastruktury, które wymagają zwrotnego finansowania) domknięcie
finansowe projektu wymaga zwykle kompozycji kilku lub nawet kilkunastu źródeł.
Obok klasycznych kredytów i pożyczek, jakie zaciągane są na cel projektu przez
obie strony partnerstwa (choć najczęściej w całości lub znacznej części przez partnerów prywatnych), wykorzystuje się inne instrumenty finansowe. Wśród nich warto
wymienić tzw. dług podporządkowany, który nie jest zabezpieczony na aktywach,
a np. na strumieniach przychodów. Dług ten może przyjmować różne formy, np.
obligacji przychodowych. Różne instrumenty dłużne pokrywają zwykle w infrastrukturalnych PPP ok. 70–80% kosztów projektu. Obok nich partnerzy dodają wkład
własny, jednak rzadko jest to wkład gotówkowy, a raczej np. kapitał akcyjny lub
udziałowy, aporty rzeczowe.

13.2.4. Przykłady zastosowania PPP w kontekście
zrównoważonego rozwoju
Planowanie przestrzenne: Oosterdok Island, Amsterdam1
Oosterdok Island obejmuje obszar 220 tys. m2 w centrum Amsterdamu. Wcześniej
mieściła się tam sortownia poczty. Dzięki PPP zawartemu między miastem a kilkunastoma firmami deweloperskimi, wyspa przemieniona została na nowoczesną
i modną dzielnicę. Miasto odkupiło ziemię od poprzednich właścicieli i oddało ją
w długoterminową dzierżawę firmom deweloperskim, jednak zachowując wpływ na
kształtowanie się przestrzeni wyspy. Zwrot kosztów w tym projekcie wynikać będzie
ze znacznego podniesienia wartości gruntów i budynków dzięki rewitalizacji
dzielnicy.
Pierwsze projekty wykonano w 1995 r., a w 2007 oddano do użytku pierwszy
budynek — bibliotekę publiczną. Władze miasta tworząc w 2000 r. plany tego
publicznego budynku, przyjęły ambitne założenia dotyczące energooszczędności.
Projekt był tworzony w ścisłej współpracy z międzynarodowymi biurami architektonicznymi. Przyjęto restrykcyjne normy energooszczędności budynku (o 10–30%
przewyższające rozwiązania standardowe). Spełnienie tych norm było możliwe
dzięki unikatowej technologii wentylacji, systemów filtrujących ciepło i zimno, innowacyjnym rozwiązaniom w oświetleniu oraz wykorzystaniu energii słonecznej.
Jednocześnie koszt tych nowoczesnych rozwiązań nie był wyższy niż standardowych (por. rozdział 6). Ciekawym rozwiązaniem organizacyjnym jest rozdzielenie
umów PPP — system dostarczania ciepła/zimna jest obsługiwany przez firmy

1
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Na podst. <www.urban-matrix.net>.
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prywatne na podstawie umowy PPP o dostarczanie usług, podczas gdy sam budynek
biblioteki został wybudowany i jest obsługiwany w oparciu o inne umowy, również
w formule PPP.
Zarządzanie zasobami naturalnymi: zatoka Chesapeake, Stany Zjednoczone2
Zatoka Chesapeake, na pograniczu stanów Maryland i Wirginia, jest największym
ujściem rzecznym w Stanach Zjednoczonych. W związku z rosnącą i niekontrolowaną
ilością ścieków komunalnych i rolnych zatoka podlegała w latach 1980. i 90. ciągłej
degradacji. Władze publiczne — lokalne i regionalne — nie miały środków finansowych
ani zaplecza technicznego, aby temu przeciwdziałać. Rozwiązaniem okazało się PPP
zawarte w 1999 r. Firma prywatna otrzymała możliwość wyrębu wyznaczonej części lasu
w okolicy zatoki i czerpania z tego zysków, w zamian za co zobowiązała się zarządzać
całym obszarem pod ścisłą kontrolą podmiotu publicznego (agencji zarządzającej obszarami leśnymi w Maryland). W projekt zaangażowane zostały także podmioty społeczne
— organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Organizacje te stworzyły plan regeneracji zatoki Chesapeake, wskazując m.in. te obszary lasów, gdzie wycinanie drzew
w najmniejszym stopniu zubaża ekosystem. Istotnym elementem w procesie tworzenia
partnerstwa było ustanowienie komitetu doradczego, współtworzącego plany zmian
i zarządzania lasem. W skład komitetu weszli przedstawiciele mieszkańców, władz
lokalnych i prywatnych firm z obszaru zatoki Chesapeake.
Gospodarka komunalna: sektor wodno-ściekowy w Polsce
W polskim sektorze wodno-ściekowym istnieje zaledwie kilka przykładów umów gmin
z firmami prywatnymi, w wyniku których stają się one odpowiedzialne za dostarczenie
wody i odbiór ścieków od mieszkańców (Kopańska i in., 2008, s. 155–161). Nie mieliśmy
dotychczas w Polsce przykładu infrastrukturalnego PPP w tym sektorze. Jednak warto tu
wymienić dwa partnerstwa, które świadczą o możliwościach i potencjale PPP, a także
pokazują, że może być ono zawarte z dużą firmą, ale także z małym, lokalnym
przedsiębiorstwem.
Pierwszy przykład to partnerstwo władz Gdańska z firmą Saur. Problemem gdańskich wodociągów na początku lat 1990. była woda złej jakości, sieć o wysokiej
awaryjności, wynikającej z niedostatecznej konserwacji, znaczne straty wody, a dodatkowo zamknięcie plaż na gdańskim wybrzeżu w związku ze złym oczyszczaniem
ścieków. Miasto nie posiadało wystarczających środków finansowych na poprawę
sytuacji. W 1990 r. przedstawiciele francuskiej firmy Saur zaproponowali współpracę.
Rozmowy firmy z władzami miasta trwały przeszło 2 lata. W lipcu 1992 r. w Gdańsku
zawiązano spółkę joint venture Saur Neptun Gdańsk SA (SNG), której udziałowcami
stali się: miasto (49%) oraz grupa Saur (51%). Miasto wniosło do spółki majątek
związany z realizacją usług wodno-ściekowych (majątek ruchomy, sprzęt, samochody,
budynki administracyjne dyrekcji i tereny pod nimi — jednak bez obiektów infrastrukturalnych), a partner francuski gotówkę. Pieniądze zostały przeznaczone na rozwój
utworzonej spółki (nie mogły być kierowane na inwestycje w infrastrukturę miejską).
Na mocy zawartego kontraktu, miasto powierzyło SNG — jako wyspecjalizowanemu
eksploatatorowi infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pozostającej własnością
miasta — wykonywanie przez 30 lat zadania własnego gminy, tj. usługi zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2005 r. nastąpiła
zmiana struktury partnerstwa. Miasto, pełniące do tego czasu funkcje właścicielskie,
2 Na podst. <www.ncppp.org/undp/chesapeake.html>.
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zdecydowało o powołaniu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.
z o.o. (100% udziałów gminy miasta Gdańsk) i przekazaniu jej na własność infrastruktury eksploatowanej przez SNG. Zmieniło to relacje między stronami PPP. SNG, posiadając nadal kontrakt z miastem na realizację usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, dodatkowo zawarła umowę dzierżawy eksploatowanego
majątku z jego właścicielem, spółką GIWK. Po przeszło 15 latach partnerstwo oceniane
jest pozytywnie. Przede wszystkim jednak pokonano wszystkie wymienione powyżej
problemy gdańskich wodociągów.
Z kolei rozwój podwarszawskiego Piaseczna związany jest przede wszystkim
z bliskością stolicy. Spowodowało to, zwłaszcza w ostatnich latach, wzrost liczby
mieszkańców tej gminy, a więc konieczność zwiększenia ilości dostarczanej wody.
Dodatkowo miasto i gmina muszą wykonać szereg inwestycji, związanych akcesyjnymi zobowiązaniami Polski odnośnie do gospodarki wodno-ściekowej. W 1992 r.
gmina Piaseczno przejęła od MPWiK Warszawa wodociągi i oczyszczalnie ścieków
i utworzyła Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Ta forma organizacji zadań
okazała się jednak mało efektywna i generowała znaczny deficyt finansowy.
18 grudnia 2003 r. została zawarta na 10 lat umowa pomiędzy gminą i dwoma
firmami — Aqarius oraz Elmar. Zgodnie z tą umową przedsiębiorstwa stały się
uprawnione do realizacji zadań z zakresu dostarczania wody i odbioru ścieków
(Aquarius na obszarze miejskim gminy, a Elmar — obszarze wiejskim) i otrzymały
do eksploatacji komunalne środki trwałe. Gmina pozostała odpowiedzialna za finansowanie inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową. Po roku funkcjonowania
umowa została skrócona do 2008 r., co tłumaczono zasadami przyznawania dotacji
na inwestycje wodno-ściekowe w ramach Funduszu Spójności. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele miasta, współpraca dała pozytywne efekty. Przede wszystkim
zlikwidowano chroniczne deficyty finansowe Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej, co pozwoliło na wykorzystanie środków finansowych na rozwój.
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13.3. Przygotowanie dobrego partnerstwa
Partnerstwo publiczno-prywatne zawierane jest często na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Wieloletnia współpraca musi być dobrze przemyślana i przygotowana. Udane
partnerstwo wymaga zatem przeprowadzenia szeregu analiz, rozmów, konsultacji itp.
Poniżej prześledzimy 6 kroków (rysunek 13.2) które, jak pokazują doświadczenia
międzynarodowe, powinny być pokonane, aby PPP było dobrym rozwiązaniem zarówno
dla podmiotu publicznego, jak i prywatnego (Investment Support, 2009). Są one
osadzone w polskiej rzeczywistości, uwzględniając nasz system prawny.
KROK 1. Identyfikacja potrzeb i możliwości
Każdy projekt, niezależnie od tego, czy będzie realizowany w formule PPP, musi być
przede wszystkim dobrze rozpoznany (ustalone jego założenia funkcjonalne) i osadzony
w specyfice danego podmiotu publicznego. Na tym etapie należy też ustalić oczekiwania wobec współpracy z podmiotem prywatnym, a także zaplanować cały proces
zarządzania projektem.
Podsumowaniem tego kroku powinno być opracowanie wstępnych możliwych
wariantów współpracy z uwzględnieniem konsekwencji finansowych (w szczególności
dla budżetu podmiotu publicznego) oraz podatkowych, które będą dyskutowane
z potencjalnymi inwestorami. Działania te mają na celu przygotowanie wyjściowej
pozycji negocjacyjnej w rozmowach z inwestorem.

13. Partnerstwo publiczno-prywatne

331

Rysunek 13.2. PPP krok po kroku

KROK 2. Konsultacje z inwestorami prywatnymi
Partnerstwo zawarte w skrócie PPP sugeruje, że ta forma różni się od „zwykłego”
zlecenia prac podmiotowi prywatnemu. W tym przypadku inwestorzy mają współtworzyć projekt. Dlatego kolejnym krokiem w procesie budowania PPP powinny być
konsultacje z potencjalnymi inwestorami prywatnymi, które mają na celu:
– otrzymanie odpowiedzi „z rynku” na przyjęte założenia i ich praktyczną
weryfikację;
– zainteresowanie projektem jak największej liczby potencjalnych partnerów, tak
aby konkurowali o zamówienie.
Informacja o projekcie, zawierająca podstawowe założenia prawno-organizacyjne
i finansowe inwestycji, może być przedmiotem konsultacji z potencjalnymi partnerami
w ramach narzędzi, jakie oferują ustawy: o PPP, o koncesji na roboty budowlane lub
usługi, prawo zamówień publicznych i inne akty prawne opisujące tryb, organizację
i sposoby realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
W procesie prowadzenia konsultacji z inwestorami prywatnymi ważne jest zapewnienie przejrzystości działań i równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim
potencjalnie zainteresowanych inwestorom, tak aby uniknąć zarzutów o uprzywilejowanie jednej firmy. Narzędziami działań konsultacyjnych i promocyjnych, które zapewnią
równe traktowanie partnerów, są np. strona internetowa przedsięwzięcia oraz informowanie o postępach w projekcie za pośrednictwem mediów.
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KROK 3. Analizy prawne i finansowo-ekonomiczne
Uzyskane w kroku drugim informacje o faktycznych oczekiwaniach i możliwościach
podmiotów prywatnych stanowią podstawę dla przygotowania studium wykonalności
przedsięwzięcia i założeń dotyczących współpracy między partnerami. Prawo polskie
daje wiele możliwości realizacji inwestycji z partnerem prywatnym (rysunek 13.3).
Przygotowując przedsięwzięcie publiczno-prywatne, należy przeanalizować dostępne
prawno-organizacyjne modele jego realizacji i finansowania. Celem tych analiz jest
ocena konsekwencji finansowych i podatkowych różnych form współpracy. Ważna jest
tu również konfrontacja wcześniejszych założeń funkcjonalnych obiektu (Krok 1)
z oczekiwaniami podmiotów prywatnych.
KROK 4. Wybór modelu realizacji inwestycji
Na podstawie analiz i wariantów wypracowanych w kroku trzecim, podmiot publiczny
musi podjąć decyzję odnośnie do sposobu realizacji inwestycji, który z kolei w dużym
stopniu determinuje procedurę wyboru partnera prywatnego (tabela 13.2). Kolejnym
etapem jest szczegółowe przygotowanie procedury wyboru, w odpowiedzi na którą
zostaną złożone merytoryczne oferty. Ważne jest, aby wypracowane warunki oraz
kryteria dały oferentom możliwość złożenia różnorodnych ofert współpracy. Tak przygotowujemy się do formalnego wyboru partnera prywatnego.
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Rysunek 13.3. Formy współpracy publiczno-prywatnej zgodnie z polskimi przepisami (PAIiIZ
i Investment Support, 2009)
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KROK 5. Wybór partnera prywatnego
Polskie ustawodawstwo umożliwia przeprowadzenie wyboru partnera prywatnego
w ramach różnych trybów. W celu wybrania najlepszego z nich należy przede wszystkim
zidentyfikować najbardziej istotne formalne kryteria wyboru oraz kryteria oceny ofert.
Pierwsze posłużą weryfikacji podmiotu prywatnego, drugie staną się podstawą negocjacji z partnerami prywatnymi, które nastąpią na dalszym etapie.
KROK 6. Przygotowanie i negocjacja umowy
Ostatni etap to negocjacje z partnerami prywatnymi i wypracowanie umowy współpracy. Jest to zwieńczenie prac przygotowawczych, przeprowadzonych w poprzednich
etapach. Im staranniej były wykonane prace wskazane w krokach 1–5, tym krótsza jest
ta ostatnia faza.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że czas potrzebny do przygotowania partnerstwa to
okres wielu miesięcy, a nawet 2–3 lat.
Tabela 13.2. Rodzaje współpracy publiczno-prywatnej a procedura wyboru partnera prywatnego
według polskich przepisów (PAIiIZ i Investment Support, 2009)
Procedura wyboru partnera
prywatnego

Akt prawny

Sposób realizacji współpracy

Ustawa o gospodarce
komunalnej

Spółka prawa handlowego

Rokowania na podstawie kodeksu
cywilnego

Ustawa o gospodarce
nieruchomościami

Umowa cywilnoprawna
(np. oddanie w użytkowanie
wieczyste), umowa o zarządzanie

Przetarg zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o działalności
pożytku publicznego
i wolontariacie

Umowa

Konkurs

Prawo zamówień
publicznych

Umowa o zamówienie
publiczne

Wybrana procedura, zgodnie
z prawem zamówień publicznych
— możliwe procedury to: przetarg,
dialog konkurencyjny i negocjacje

Ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym

Umowa o partnerstwie
publiczno-prywatnym

Uzależniony od źródła wynagrodzenia
partnera prywatnego: odpowiednie
zastosowanie ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub usługi albo
prawa zamówień publicznych

Ustawa o koncesji na
roboty budowlane lub
usługi

Umowa koncesji na roboty
budowlane/usługi

Tryb negocjacyjny

13.4. Podsumowanie
Partnerstwo publiczno-prywatne jest opartą o formalną umowę współpracą podmiotów
publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych. Dzięki PPP zadania te mają
szansę być wykonane lepiej, szybciej i taniej, a podmiot publiczny może zrealizować
społeczne oczekiwania, ograniczając własne wydatki inwestycyjne, jednocześnie bez
konieczności angażowania się w wieloletnią obsługę obiektów infrastrukturalnych.
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Jednak nie do wszystkich przedsięwzięć formuła PPP pasuje. W niniejszym rozdziale
wyróżniliśmy te cechy projektów, które są podstawą dla ich realizacji we współpracy
z podmiotami prywatnymi. Jak zauważyliśmy, wpisuje się w tę charakterystykę szereg
przykładów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wśród przypadków PPP są
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej, rewitalizacji, budowy domów socjalnych,
edukacji, transportu i szpitali. Jednak, aby PPP rzeczywiście przyniosło pozytywne
efekty, niezbędne jest jego staranne przygotowanie. Przyjrzeliśmy się również podstawowym krokom, jakie należy podjąć, aby zbudować dobre partnerstwo. Obok analiz
prawnych i finansowych, w przypadku przedsięwzięć PPP szczególną rolę odgrywają
konsultacje społeczne na etapie tworzenia projektu. Tym samym PPP nie tylko jest
sposobem realizacji projektów związanych z zrównoważonym rozwojem, ale samo staje
się jego częścią.

Źródła praktyczne
<www.ncppp.org/undp> strona internetowa Public-private partnerships: case studies for
sustainable development, prowadzona przez UNDP i amerykańską National Council
for Public-Private Partnerships. Zawiera przykłady PPP, wytyczne do ich realizacji
i odnośniki do innych zasobów z tego zakresu.
Investment Support (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku, Warszawa:
Investment Support.
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 nr 19
poz. 100).

Pytania
1. Jakie cechy zadania publicznego powodują, że może ono „nie pasować” do schematu PPP? Dlaczego?
2. Wymień i omów potencjalne zalety i wady realizacji zadań publicznych w formule
PPP.
3. Przeanalizuj różne zadania, przed którymi stają polskie samorządy, z punktu widzenia ich realizacji w schemacie PPP.
4. Jakie typy współpracy samorządów z podmiotami prywatnymi przewidują polskie
przepisy?
5. Jakie są etapy przygotowania projektu PPP?
6. Jak dzielone jest ryzyko w projektach PPP?
7. Jakie czynniki z zakresu przygotowania projektu mogą zadecydować o atrakcyjności
projektu dla partnera prywatnego i zaangażowaniu się inwestorów?
8. Jakie widzisz szanse rozwoju PPP w Polsce? Które branże uważasz za najbardziej
perspektywiczne?
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Studium przypadku 13.P1.
Termy Warmińskie: przykład budowy partnerstwa
Polska jest dopiero w początkowej fazie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jako przykłady polskich projektów PPP, wymienia się np. międzynarodowe lotnisko
w Warszawie, autostrady budowane w systemie koncesji oraz gdańskie wodociągi. Nie
ma dotychczas partnerstw stworzonych zgodnie z ustawą o PPP, zarówno tą z 2005 r.,3
jak i najnowszą z 2008. Poniższy przykład jest jednym z pierwszych projektów, który
wszedł na ścieżkę wyboru prywatnego partnera właśnie według ustawy z 2008 r. Nie
jest to projekt zakończony, pozwala jednak szczegółowo prześledzić, jak podmiot
publiczny przygotowuje się do partnerstwa, a więc prześledzić większość kroków
analizowanych w podrozdziale 13.3.
Przedmiotem projektu są Termy Warmińskie. Jest to zespół basenów z ciepłą wodą
solankową, zapleczem odnowy biologicznej, kompleksem hotelowo-gastronomicznym
i zapleczem rekreacyjnym. Podmiotem publicznym, odpowiedzialnym za tę inwestycję, jest powiat lidzbarski.
Leży on w województwie warmińsko-mazurskim. W skład powiatu wchodzą
gminy: Lidzbark Warmiński — gmina miejska, Lidzbark Warmiński — gmina wiejska,
Kiwity, Lubomino (gminy wiejskie) oraz Orneta — gmina miejsko-wiejska. Region
Warmii i Mazur, jest jednym z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo polskich województw. Wysokie bezrobocie, problemy komunikacyjne, niski poziom przedsiębiorczości — to najpoważniejsze problemy, z którymi boryka się region i powiat. Z drugiej
strony, są to tereny niezwykle atrakcyjnie przyrodniczo. W strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego z 2005 r. zapisano, że
„głównym zadaniem Warmii i Mazur jest utrzymanie pozycji lidera w czystości środowiska przyrodniczego”. Jednocześnie ta sama strategia wskazuje na konieczność stworzenia „koncepcji rozwoju i sposobu myślenia, traktującego środowisko przyrodnicze
jako przewagę konkurencyjną, nie ograniczającą lecz integrującą zachowania gospodarcze”. Instrumentem, który ma pozwolić na zrealizowanie tego zamierzenia, jest
zrównoważona turystyka. Zarówno województwo, jak i powiat wskazują właśnie turystykę, rozwijaną „przy poszanowaniu wymagań środowiska przyrodniczego”, jako
motor rozwoju.
Innym elementem, wpisującym się w takie spojrzenie na rozwój gospodarczy
regionu, jest stworzona w 2002 r. przez powiat lidzbarski, jako pierwszy w Polsce,
strategia ekoenergetyczna. Strategia ta „wytycza kierunki działań niezbędnych dla
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym
powiatu”.
W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie wskazane powyżej strategie
powstały przy aktywnym udziale samorządów gminnych. Z jednej strony jest to oczywiste i wpisuje się w zasady tworzenia strategii wojewódzkich i powiatowych.
Z drugiej jednak, w przypadku tego powiatu współpraca między władzami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest szczególnie dobra.
Świadczyć o tym może na przykład wpisanie tej współpracy, jako silnej strony
powiatu, w analizach SWOT wykonanych na potrzeby strategii. Partnerstwo to jest
również ważnym elementem tworzenia opisywanego projektu PPP.
3
Wówczas na przeszkodzie stanęły braki formalne w ustawie, związane z niewydaniem odpowiedniego formularza, który umożliwiałby przygotowanie ogłoszenia w procedurze wyboru partnera prywatnego.
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Krok pierwszy
Prace związane ze strategią ekoenergetyczną stały się bezpośrednim impulsem dla
powstania koncepcji Term Warmińskich, gdyż to w ramach prac nad nią odkryto złoża
wód geotermalnych (Schneider, 2007). W tym miejscu poznajemy krok pierwszy opisanego w rozdziale schematu budowania dobrego partnerstwa.
W 2006 r. władze powiatu odbyły wyjazdy studyjne do Słowacji i Austrii, gdzie
oglądano wykorzystanie źródeł geotermalnych w termach. Zlecono również wykonanie
opracowania obszernego studium badającego gospodarcze, polityczne i ekologiczne
możliwości wykonania projektu term. Studium to pokazało, że wybudowanie termy
z hotelem na obszarze powiatu lidzbarskiego jest zasadne. Jednocześnie wskazano
następujące założenia dla powodzenia projektu (Schneider, 2007).
– Termy muszą mieć odpowiednią wielkość, aby mogły zająć na rynku dobrą
pozycję i wyróżnić się pośród licznych hoteli z ofertą wellness. Planowana pojemność term w pierwszej fazie rozbudowy powinna obejmować 600 gości kąpieliska
i 180 łóżek hotelowych. W drugim etapie, w termach lub też w dalszym ich
otoczeniu powinno powstać zaplecze z hotelami i apartamentami, aby został osiągnięty korzystny udział ekonomiczny w wysokości ponad 50% gości
hotelowych.
– Termy nie mogą być ukierunkowane na jedną grupę docelową. Marketing musi
się skoncentrować na ponadregionalnych wymaganiach przyjeżdzających; jeden
z celów zakłada dotarcie do gości z Rosji. W związku z tym marketing powinien
mieć, zwłaszcza w fazie początkowej, odpowiedni budżet. Poza tym kierownictwo term nie może występować w roli zarządzającego, lecz musi wprowadzić
je na rynek w sposób aktywny. Na środkowoeuropejskim rynku term można już
zauważyć pewne przeładowanie, które sprawia, że starsze, mniej atrakcyjne
termy o niejasnej pozycji i bez sporego, wielkomiejskiego zaplecza znajdują się
w sytuacji, w której muszą walczyć o przetrwanie.
– Termy tylko wówczas będą opłacalne, gdy otrzymają wystarczające wsparcie
inwestycyjne. Należy przy tym uwzględnić ich położenie na terenie o wysokiej
stopie bezrobocia i emigracji.
Jak wynika z założeń projektu term, uzyskanie pozytywnych efektów dla regionu
wymaga po pierwsze profesjonalnej promocji, po drugie wsparcia finansowego (szacunkowy koszt projektu to 35 mln euro). Dlatego wśród rozwiązań organizacyjnych pojawiło
się w opracowaniu partnerstwo publiczno-prywatne. Obok tego wskazywano na
konieczność i możliwość wykorzystania dla realizacji projektu środków pomocowych
z Unii Europejskiej.
Uzyskanie dofinansowania z UE zostało zapewnione dzięki wpisaniu projektu do
listy kluczowych inwestycji województwa warmińsko-mazurskiego 20 lipca 2006 r.
Należy podkreślić, że zostało to poprzedzone podpisaniem listu intencyjnego przez
powiat, samorząd województwa oraz gminy na terenie których, zgodnie z pierwszymi
założeniami, mogłyby powstać termy.

13.

Krok drugi
Krok drugi przygotowania dobrego partnerstwa obejmuje rozmowy z potencjalnymi
inwestorami i analizę ich pomysłów i rozwiązań. Powiat lidzbarski dokonał wszechstronnej analizy istniejących w Polsce i zagranicą rozwiązań w organizacji term. Zebrał
dane o potencjalnych inwestorach. Przeprowadzono również wstępne rozmowy
z kilkoma podmiotami (polskimi i zagranicznymi), które wskazały na dość duże
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zainteresowanie projektem. Stało się to podstawą dla wstępnej propozycji podziału
kosztów i ryzyka w projekcie — a więc działań podejmowanych w ramach kroku
trzeciego.
Krok trzeci
Na podstawie studium wykonalności, przygotowanego w 2008 r., wybrano ostateczną
lokalizację inwestycji: Lidzbark Warmiński. Dokonano również analiz finansowych
i ekonomicznych, które raz jeszcze pokazały zasadność inwestycji i konieczność dofinansowania przedsięwzięcia. Finansowa wartość netto inwestycji była ujemna, natomiast ekonomiczna wartość netto (ENPV) — dodatnia. Korzyści społeczne z projektu,
wyceniane w analizie ekonomicznej, miały dotyczyć:
– zwiększenia przyrostu liczby turystów w regionie;
– wzrostu dostępności usług związanych z wypoczynkiem i rekreacją dla mieszkańców obszaru oddziaływania;
– zmniejszenia liczby zachorowań oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej
u osób korzystających z obiektu;
– oszczędności na dojazdach do podobnych obiektów wśród mieszkańców obszaru
oddziaływania;
– dodatniego przyrostu nowych miejsc pracy w obszarze oddziaływania obiektu;
– świadczeń społecznych związanych z utworzonymi miejscami pracy;
– dochodów z tytułu podatku VAT.
Wskazane zostały również wstępne założenia dotyczące współpracy z podmiotami
prywatnymi. Zgodnie z nimi dotacja z UE miała pokryć połowę kosztów inwestycji
(tj. 17,5 mln euro). Pozostałą część środków planowano uzyskać z emisji obligacji.
Jednakże, ze względu na małe doświadczenie powiatu w realizacji takich inwestycji,
poszukiwany miał być partner prywatny, odpowiedzialny za zarządzanie, utrzymanie
i eksploatację obiektu oraz wykonanie robót projektowych i budowlanych. Zakładano,
że po upływie okresu trwałości projektu, stanie się on współwłaścicielem spółki Termy
Warmińskie.
Warto zaznaczyć, że powyższe założenia zostały przyjęte w połowie 2008 r. Wtedy
projekt Term Warmińskich został zgłoszony do corocznie organizowanego przez
Investment Support konkursu Dobre Praktyki PPP na najlepszy projekt przedsięwzięcia
publiczno-prywatnego. Projekt zdobył jedną z głównych nagród w konkursie — środki
finansowe na dalsze analizy dla projektu. Pozwoliło to m.in. na przygotowanie projektu
funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. Dodatkowo, ze względu na prowadzone prace
legislacyjne nad nową ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, uwzględniono
możliwości zastosowania jej rozwiązań w przedsięwzięciu.
Krok czwarty
Na podstawie analiz została wybrana formuła realizacji inwestycji. Jest ona inna niż
wstępnie przyjęta (w kroku trzecim). Wynika to przede wszystkim ze wspomnianych
zmian w przepisach. Kolejną ważną zmianą jest odejście od koncepcji emisji obligacji,
która w wyniku analiz okazała się nieefektywna. Zgodnie z założeniami, inwestycja ma
być realizowana na podstawie nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
a ryzyka mają być podzielone według następującego (ogólnego jeszcze) schematu:
– partner prywatny zobowiązany będzie do wybudowania obiektów termalnych
zgodnie z założeniami powiatu (określonymi w ogłoszeniu o konkursie) nie
później niż do końca 2012 r. i utrzymania pięcioletniej trwałości projektu;
– partner prywatny będzie miał prawo do wyłącznego zarządzania obiektem;

338

– partner prywatny przejmie od powiatu prawa i zobowiązania wynikające
z umowy przedwstępnej, dotyczące gwarancji finansowania projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013;
– powiat udostępni nieruchomość gruntową, na której powstaną obiekty termalne
(długoletnia dzierżawa).
Krok piąty
Formalny wybór partnera prywatnego, przeprowadzony na podstawie procedur przewidzianych w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz trybu
przetargowego zawartego w ustawie z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, składał się z następujących czynności.
1. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania.
2. Składanie wniosków o zawarcie umowy.
3. Ocena wniosków od strony formalnej.
4. Negocjacje z kandydatami, którzy prawidłowo złożyli wnioski. Mają one na celu
dokładne określenie warunków umowy, w szczególności jej aspektów finansowych i prawnych oraz aspektów technicznych inwestycji.
5. Składanie ofert przygotowanych przez kandydatów na podstawie warunków
inwestycji określonych przez powiat w wyniku wcześniejszych negocjacji
(z punktu 4).
6. Ocena ofert kandydatów.
7. Zawarcie umowy.
Procedura wyboru została rozpoczęta w maju. We wrześniu 2009 r., po ocenie
wniosków pod kątem formalnej prawidłowości, wyłonione zostały dwa konsorcja,
z którymi prowadzono negocjacje.
W ogłoszeniu przetargowym określono następujące kryteria wyboru.
– Przejęcie przez oferenta jak największej ilości i zakresu zadań i ryzyk związanych
z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
– Rodzaj świadczeń lub wysokość płatności, oczekiwana od podmiotu
publicznego.
– Podział dochodów, pochodzących z przedsięwzięcia, pomiędzy partnerem
publicznym a partnerem prywatnym.
– Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera
prywatnego.
– Funkcjonalność, jakość, parametry techniczne, poziom oferowanej technologii,
koszt utrzymania przedsięwzięcia. Odniesienie się do programu funkcjonalnoużytkowego i koncepcji. Własne propozycje, dotyczące zastosowania rozwiązań
technicznych i technologicznych, zgodne z najnowszymi trendami światowymi,
przyjazne dla środowiska i gwarantujące niezawodne działanie całego obiektu.
Wykorzystanie wód termalnych z jak najszerszym zastosowaniem.
– Ilość godzin udostępnianych dzieciom, młodzieży szkolnej i przedszkolnej
powiatu lidzbarskiego na basenie sportowym, promocja cenowa dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego na korzystanie z części basenowej i saunowej,
nieodpłatne lub ulgowe udostępnianie sal konferencyjnych dla szkoleń, konferencji, uroczystości realizowanych przez powiat lidzbarski i Urząd Marszałkowski
(np. stałe upusty cenowe lub ilość godzin rocznie do wykorzystania).
Na koniec prezentacji planowanego PPP dotyczącego Term Warmińskich, należy
podkreślić jawność i dostępność informacji, o które w kolejnych etapach zadbały władze
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podmiotu publicznego. Wszystkie materiały informacyjne, wraz z analizami, dostępne są
na stronach internetowych powiatu. Nie brak jednak oponentów pomysłu budowy term.
Gorące dyskusje prowadzone są na forach internetowych, ale choć wątpliwości budzi
lokalizacja i zasadność powstania term, formuła PPP nie jest w tym przypadku negowana.
Wnioski
PPP może stać się sposobem na realizację publicznych zadań, przynosząc korzyści dla
publicznego interesu większe niż realizacja tych zadań w sposób tradycyjny.
Doświadczenia międzynarodowe pokazują jednak, że nie jest to metoda łatwa i tania.
Przede wszystkim należy pamiętać, że nie wszystkie projekty pasują do formuły PPP.
Jednak przykład Term Warmińskich spełnia podstawowe założenia przedsięwzięcia
PPP:
– istnieją podmioty prywatne, które w kraju i zagranicą mają doświadczenia
w podobnych projektach;
– ryzyko (odpowiedzialność) za projekt może być przejrzyście podzielone między
partnerów;
– wypracowano miary, które powinny pozwolić na ocenę efektów współpracy;
– projekt ma „element komercyjny” — tzn. można wyodrębnić strumień przychodów, który będzie finansował podmiot prywatny, a jest on ściśle związany
z efektami projektu.
Warto jednocześnie zaznaczyć, że powodzenie komercyjne projektu będzie w dużej
mierze warunkować spełnienie stawianych przed nim oczekiwań społecznych
— uzyskania nowych miejsc pracy, rozwoju miasta i gminy. W szczególności chodzi tu
o oparcie rozwoju powiatu na termach. Jak napisano w opracowaniach dotyczących
term: „region musi wylansować termy, a termy muszą wylansować region”.
Analizowany przypadek pokazuje, że przygotowanie PPP jest wielowątkowe
i zajmuje wiele miesięcy, a nawet lat. Jednak przejście wszystkich opisanych w rozdziale
kroków może pozwolić na stworzenie dobrego partnerstwa.
Pytania
1. Jak oceniasz zastosowanie się organizatorów procesu PPP w przypadku Term do
schematu przedstawionego w podrozdziale 13.3?
2. Na przykładzie Term określ, jakim ograniczeniom, związanym z prywatną lub
publiczną realizacją projektu można przeciwdziałać, organizując go w formule PPP?
3. Korzystając z informacji dostępnych w internecie, prześledź dalsze losy projektu. Jak
formuła PPP sprawdza się w tym przypadku?
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Wprowadzenie do części IV
Jeden z bohaterów „Dżumy” Alberta Camus powiedział: „Być może nie jesteśmy
w stanie sprawić, by świat nie był miejscem, gdzie torturuje się dzieci. Ale możemy
ograniczyć liczbę dzieci poddawanych torturom”. Słowa te stanowią esencję myśli
pisarza, który za wkład w literaturę ukazującą znaczenie ludzkiego sumienia otrzymał
Nagrodę Nobla.
Bunt przeciwko absurdowi i niesprawiedliwości może dotyczyć zarówno rzeczy
wielkich, jak i całkiem drobnych. Zamiast torturowania dzieci do powyższego cytatu
wstawić możemy dbałość o przestrzeń publiczną, zieleń w mieście, poprawę sytuacji
pracowników wytwarzających produkty, z których korzystamy, ochronę terenów
cennych przyrodniczo i wiele innych zagadnień związanych ze zrównoważonym
rozwojem. W każdym przypadku możemy choć trochę przyczynić się do poprawy
sytuacji. Mogą nam przyświecać zarówno powody moralne, jak i ekonomiczne,
związane z zapewnieniem sobie i innym możliwości życia „w lepszym świecie”.
W tej części książki zwracamy uwagę na fakt, że od nas jako jednostek zależy stan
otoczenia, w którym żyjemy. Mamy na nie wpływ dokonując zakupów produktów
i usług, w kontaktach z sąsiadami i innymi ludźmi, uczestnicząc w procesach konsultacji
społecznych. Decydujemy, co kupić — a zatem, które przedsiębiorstwo wesprzemy.
Jako konsumenci podejmujemy też wiele innych decyzji, w tym najważniejszą — „czy
kupić?” (rozdział 14). Decydujemy, czy podniesiemy papierek z chodnika lub ze ścieżki
w lesie, czy pomożemy sąsiadowi lub czy zaangażujemy się w działania na rzecz dobra
ogółu, współpracując z innymi lub nawet samemu je inicjując (rozdział 15). Choć brzmi
to idealistycznie, zrównoważony rozwój znajduje się w naszych rękach.
Problemy nie rozwiązują się same. Nie możemy też oczekiwać, że te z nich, które
dotyczą nas tylko w niewielkim stopniu lub pozornie nie dotyczą w ogóle, zawsze
rozwiąże ktoś inny. Jeśli nie chcemy, by torturowano dzieci, niszczono przyrodę lub
inne dobro wspólne, powinniśmy reagować. W przeciwnym przypadku narażeni
jesteśmy na ponoszenie kosztów zewnętrznych powodowanych przez tych, którzy
dopuszczają się zniszczeń lub choćby wyrządzania szkód moralnych (por. podrozdział
1.3). Jako indywidualni ludzie płacimy za mienie publiczne niszczone przez wandali;
cierpimy na choroby powodowane przez zanieczyszczenia; jesteśmy współwinni
nieodpowiedzialnych praktyk, których firmy dostarczające nam produktów dopuszczają się w biedniejszych krajach. Jeśli nie reagujemy, prawdopodobnie nie zareagują
też inni, a wspomniane koszty zewnętrzne będą rosły.
W poprzednich częściach książki dostrzegliśmy liczne możliwości angażowania się
indywidualnych ludzi w zrównoważony rozwój społeczności lokalnej, firmy, miasta,
regionu, kraju i świata. Dotyczyły one przede wszystkim partycypacji społecznej:
– współdecydowania o lokalnym rozwoju wraz z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami, działającymi w okolicy naszego miejsca zamieszkania (narzędzie
1.N3; studium przypadku 1.P3; rozdziały 9, 10, 12);
– wpływania na zachowania przedsiębiorstw (rozdziały 4 i 7) i współdecydowania o ich rozwoju i działaniach.
W tej części przyjrzymy się kolejnym możliwościom związanym z indywidualnymi
i wspólnymi działaniami, które podjąć może każdy człowiek. Mamy prawo oczekiwać
informacji od przedsiębiorstw i władz lokalnych (choć musimy do nich podchodzić
z dużą dozą ostrożności, por. narzędzie 14.N1). Mamy też prawo domagać się ewentualnych zmian, w oparciu o uzyskane informacje. W naszych przekonaniach często

342

nie jesteśmy odosobnieni. Współdziałając z innymi, w oparciu o formalne i nieformalne kontakty, zwielokrotniamy siłę naszego działania. Grupa ludzi dysponujących
różną wiedzą i doświadczeniem, połączona wspólnym celem, jest w stanie wywrzeć
istotny wpływ na swe otoczenie (studium przypadku 15.P1). Warto jednak działać
również w pojedynkę — gdyby zaczęli wszyscy, którzy obecnie nie działają obawiając
się, że ich małe czyny niewiele zmienią — ich wspólna siła wystarczyłaby do dokonania wielu zmian na świecie (podrozdział 14.2). Liderzy często zaczynali od skupienia
wokół siebie małych grup i wytyczania swoim przykładem drogi dla innych (studium
przypadku 15.P2).
Nasz wpływ nie ogranicza się do bezpośredniego otoczenia. Kluczowe jest dostrzeżenie szerszego kontekstu naszych działań i zachowań, zgodnie z podejściem systemowym, zaprezentowanym w rozdziale 2. Jako konsumenci nabywamy produkty
pochodzące z całego świata, a w sytuacji swobodnego wyboru na rynku możemy
wybierać produkty wytworzone w sposób, który jest dla nas akceptowalny ze
względów etycznych lub środowiskowych (rozdział 7; studium przypadku 14.P2).
Problemów ekologicznych i społecznych nie rozwiążemy importując produkty, których
uciążliwa dla środowiska czy społeczeństwa produkcja zlokalizowana jest za granicą.
Wiele problemów środowiska ma charakter globalny (np. zmiany klimatyczne),
w związku z czym efekty zewnętrzne związane z produkowaniem za granicą towarów
zaspokajających nasze potrzeby, prędzej czy później odczujemy również w naszym
kraju. Analogicznie, związane z produkcją za granicą problemy społeczne przynoszą
nam szkody moralne, wiążą się również z ryzykiem rosnących napięć społecznych
w świecie, które mogą stać się źródłem konfliktów.
Konieczne jest więc uświadomienie sobie naszej współodpowiedzialności za
otoczenie, zrównoważony rozwój i problemy, o których słyszymy ze środków
masowego przekazu. Na poziomie deklaracji, świadomość Polaków w tym zakresie
rośnie. Dla przykładu, w 1992 r. 25% Polaków zdawało sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za stan środowiska, a w 2008 r. — już 51%. 42% twierdzi, że zdaje sobie
sprawę ze znaczenia, jakie dla poprawy stanu środowiska mają zachowania „zwykłych
ludzi” (Bołtromiuk i Burger, 2008, s. 9–10). Jak zobaczymy w następnych rozdziałach,
powyższe deklaracje w niewielkim stopniu odzwierciedlone są w zachowaniach
„zwykłych ludzi”. W swych decyzjach konsumpcyjnych wciąż w głównej mierze
kierują się oni ceną i w bardzo niewielkim stopniu ufają innym, co obniża ich skłonność do podejmowania wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Przyjrzymy się jednak licznym przykładom działań, jakie każdy z nas może podjąć,
a także tym, które zostały już podjęte przez innych. Mottem dla nich mogą być następujące słowa Roberta F. Kennedy’ego (cyt. za Sachs, 2006, s. 366–367).
„Niech nikomu nie odbiera odwagi przekonanie, że jeden mężczyzna lub jedna
kobieta nie mogą nic zrobić przeciwko nagromadzeniu zła na świecie — przeciwko
nędzy i ciemnocie, niesprawiedliwości i przemocy (...). Tylko nieliczni, dzięki swej
wielkości, zmienią bieg historii; ale każdy z nas może się przyczynić do zmiany małej
części wydarzeń, a suma tych wszystkich działań zapisze się w historii naszego pokolenia (...). To właśnie niezliczone różnorodne akty odwagi i wiary kształtują historię
ludzkości. Ilekroć człowiek staje w obronie jakiegoś ideału lub działa na rzecz polepszenia losu innych lub protestuje przeciwko niesprawiedliwości, wysyła małe strużki
nadziei, a te, spotykając się z wszystkimi innymi, wypływającymi z miliona różnych
ośrodków energii i odwagi, łączą się w rwący nurt, który może zmieść najpotężniejsze
mury ucisku i oporu.”
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Rozdział 14.
Zrównoważona konsumpcja
14.1. Wprowadzenie
Przez kilka lat działał w Łodzi sklep z produktami charakterystycznymi dla różnych
regionów Polski i Litwy, często wytwarzanymi tradycyjnymi metodami. Pewnego dnia
w jego miejscu pojawił się sklep meblowy. Ten sam właściciel, zapytany dlaczego nie
ma już sklepu z produktami regionalnymi, z rezygnacją odpowiedział pytaniem na
pytanie: „a dlaczego pan nie przychodził?”.
Jako konsumenci, kształtujemy otaczającą nas rzeczywistość. Decydując, co i gdzie
kupujemy, wpływamy na producentów i dystrybutorów. Decydując, jak konsumujemy,
wywieramy jeszcze większy wpływ na to, ile zasobów zostanie pozyskanych ze środowiska i ile zanieczyszczeń do niego wróci.
Skumulowane decyzje wielu konsumentów, a także decyzje pojedynczych konsumentów zebrane na przestrzeni całego ich życia, wywierają istotny wpływ na otoczenie,
nawet jeśli każda z tych decyzji rozpatrywana oddzielnie niemal nie miałaby znaczenia.
Zjawisku temu, określanemu mianem tyranii małych decyzji, przyjrzymy się w podrozdziale 14.2. Jako konsumenci, pod wpływem reklam lub kampanii społecznych, niejednokrotnie kierujemy się emocjami, lecz nawet kierując się emocjami, możemy postępować odpowiedzialnie (podrozdział 14.3). Jednak dopiero posiadając odpowiednią
wiedzę, a także wystawieni na działanie stosownych mechanizmów prawnych i ekonomicznych, możemy również zachowywać się rozsądnie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (podrozdział 14.4).
W tym rozdziale odwołujemy się przede wszystkim do świadomości i postaw konsumentów. Jako sposób wpływania na nie, zwracamy uwagę na działania organizacji
pozarządowych (studium przypadku 14.P1), do których, zgodnie z przesłaniem tej
części książki, może należeć każdy zaangażowany człowiek, nie tylko konsument.
Zmiany postaw konsumentów wywołują również narzędzia prawne i ekonomiczne,
wdrażane przez rządy w celu wspierania zrównoważonej konsumpcji, o których bardzo
krótko wspomnimy w podrozdziale 14.5 (por. Fiedor i in., 2002; Kronenberg, 2007a,b).
Jako przykład oddolnych działań promujących zrównoważony rozwój w biedniejszych
krajach, opierających się na indywidualnych wyborach konsumpcyjnych, przyjrzymy się
tzw. sprawiedliwemu handlowi (studium przypadku 14.P2).

14.2. Tyrania małych decyzji
Kupując codziennie gazetę, która kosztuje zaledwie 2 zł, w ciągu roku wydamy ponad
600 zł, a w ciągu 20 lat ponad 12 000 zł.1 Jeśli tę samą gazetę w jednym kraju kupuje
codziennie 300 000 osób, ich roczne wydatki wynoszą łącznie prawie 190 mln zł. Choć
każdy pojedynczy zakup nie ma dużego znaczenia z perspektywy domowego budżetu
kupującego gazetę, skumulowane decyzje w skali całego kraju przekładają się na
wysokie przychody wydawcy. Każda decyzja ma więc duże znaczenie, jeśli uwzględni
się skalę podejmowanych decyzji jednocześnie i na przestrzeni życia osób, które je
podejmują. Stąd zjawisko to nazywa się tyranią małych decyzji (por. Janikowski, 1999,
s. 31–35).
1
Dla uproszczenia pomijamy zmiany cen i różną wartość pieniędzy w czasie z punktu widzenia konsumenta. Pomijamy również
fakt, że kupujący gazetę codziennie zwykle decydują się na prenumeratę i za każdy egzemplarz płacą mniej.
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Gazeta wymaga zużycia papieru, farb i innych półproduktów, wytworzonych
z zasobów pozyskanych ze środowiska. Biorąc pod uwagę prosty wskaźnik, jakim jest
plecak ekologiczny (por. podrozdział 5.2), średniej objętości gazeta wiąże się z pozyskaniem ze środowiska ok. 10 kg zasobów (Mündl i in., 1999, s. 35–36). Kupując codziennie
jedną gazetę, przez rok zużyjemy ponad 3 tony zasobów. Cały roczny nakład (300 000
sztuk dziennie) wymaga niemal 1 mln ton zasobów.
W podobny sposób kumulują się wszelkie decyzje podejmowane przez konsumentów, w tym te, których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otoczenie.
Alternatywą dla gazet w wersji papierowej są ich wydania elektroniczne. Z perspektywy
cyklu życia produktu, wydawnictwa dostępne w wersji elektronicznej, w szczególności
za pośrednictwem internetu, wywierają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu
z wydawnictwami publikowanymi w wersji papierowej (Reichart i Hischier, 2001, 2002;
Hischier i Reichart, 2003; Moberg i in., 2007).
Ponieważ głównym elementem wpływu na środowisko gazety drukowanej jest produkcja
papieru, zwiększenie ilości użytkowników jednego egzemplarza gazety może ten wpływ
zmniejszyć w ujęciu relatywnym (por. studium przypadku 8.P1). W przypadku mediów elektronicznych, głównym elementem wpływu na środowisko jest zużycie energii. Stąd różnicę
wpływu można dalej zwiększać, stosując energooszczędne komputery (np. ekrany LCD lub
laptopy) i urządzenia przekazujące sygnał, a także wybierając, tam gdzie pozwalają na to
rozwiązania prawne, energię ze źródeł odnawialnych. Wpływ na środowisko gazety internetowej jest tym mniejszy, w im większym stopniu wykorzystujemy komputer również do
innych celów i im bardziej precyzyjnie wybieramy informacje, co wiąże się z ograniczaniem
czasu czytania. Nowoczesne wyświetlacze, tzw. papier elektroniczny (e-papier), mogą pomóc
w dalszym ograniczaniu wpływu na środowisko związanego z odczytem informacji.
Przewaga mediów elektronicznych może zostać zniwelowana, jeśli materiały pozyskane z internetu zostaną wydrukowane. Zwraca to naszą uwagę na związane z tyranią
małych decyzji zjawisko nazywane efektem zwrotnym (rebound effect; por. podrozdziały 3.7 i 5.2). Klasycznym jego przykładem jest właśnie powszechne wprowadzenie
dokumentów elektronicznych. Oczekiwano, że pomoże to ograniczyć negatywny wpływ
na środowisko związany z dokumentami papierowymi, a stało się odwrotnie. Powszechny
dostęp do dokumentów elektronicznych, wynikający z łatwości ich dystrybucji,
w powiązaniu z powszechnym dostępem do sprzętu komputerowego i drukarek, przyczynił się do zwiększenia ilości wydruków i związanej z tym presji na środowisko.
Podobne zjawisko występuje w sytuacji, gdy innowacyjne produkty, relatywnie mniej
uciążliwe dla środowiska, stają się również tańsze, a tym samym dostępne dla szerszych
grup konsumentów (np. komputery). Zakup produktu relatywnie mniej uciążliwego dla
środowiska może częściowo „zwolnić konsumentów z odpowiedzialności” i sprawić, że
zaczną używać go częściej lub mniej efektywnie, niż gdyby nie wiedzieli, że produkt jest
mniej uciążliwy od tego, którym posługiwali się poprzednio. Tę drugą sytuację możemy
zaobserwować np. w przypadku żarówek energooszczędnych, które często pozostawiamy zapalone w miejscach, których wcześniej w ogóle byśmy nie oświetlali.
Szczególnie ważne wybory dokonywane przez konsumentów dotyczą:
– produktów żywnościowych (ze względu na stopień przetworzenia i zużycie
środków chemicznych do ich produkcji oraz ze względu na odległości, z których
pochodzą);
– środków transportu (por. rozdział 11);
– materiałów budowlanych (por. rozdział 6) i sprzętu gospodarstwa domowego (ze
względu na zużycie energii i wody).
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Wymienione trzy grupy produktów: żywność i napoje, transport i produkty
związane z budowaniem i prowadzeniem domu odpowiadają w UE za 70% wpływu
prywatnej konsumpcji na środowisko, biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia
(Tukker i Jansen, 2006). Te trzy grupy odpowiadają jednocześnie za 55% wydatków
konsumentów w 25 krajach, które w 2006 tworzyły UE. W poszczególnych grupach
najważniejszymi podgrupami są odpowiednio:
– żywność: mięso i nabiał;
– transport: samochody i podróże lotnicze;
– dom: materiały budowlane, ogrzewanie, urządzenia zużywające energię
elektryczną.
Tyrania małych decyzji odnosi się więc do wszystkich decyzji konsumentów,
a w szczególności do:
– decyzji o zakupie („czy kupić?”);
– wyboru konkretnych produktów lub usług („co kupić?”);
– wyboru miejsca zakupu („gdzie kupić?”);
– sposobu użytkowania („jak używać?”);
– postępowania z produktem po zakończeniu jego użytecznego życia („jak
wyrzucić?”).
Podejmując powyższe decyzje, konsumenci decydują o skali swego wpływu na
środowisko, a w konsekwencji przyczyniają się do zagregowanego wpływu wywieranego przez wszystkich konsumentów oraz przez nich samych na przestrzeni całego
ich życia.
Choć powyższe pytania w kontekście wpływu na środowisko konsumenci
w Polsce wciąż zadają sobie rzadko, kierując się w głównej mierze ceną nabywanych
produktów, najczęściej z nich zadawanym jest „co kupić?”. Rysunek 14.1 przedstawia
motywy, jakimi kierują się konsumenci wybierając produkty spożywcze i przemysłowe. W obu przypadkach na ochronę środowiska zwraca uwagę zaledwie kilkanaście procent Polaków, podczas gdy ceną kieruje się 70%. Pytania: „jak używać?” i „jak
wyrzucić?” konsumenci zadają sobie przede wszystkim w kontekście wydatków związanych z eksploatacją lub usuwaniem produktów, na co zwracają uwagę odpowiedzi
na rysunku 14.1b. Ponad 90% Polaków deklaruje, że ogranicza zużycie energii i wody
(odpowiednio 56 i 55% robi to często, a 30 i 28% — rzadko), a 70% — że segreguje
odpady (46% często, 25% rzadko). Niewielu konsumentów zadaje sobie pytanie „gdzie
kupić?”, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju, co zmusiło wymienionego we wprowadzeniu właściciela do zamknięcia sklepu z produktami regionalnymi.
Poza szczególnymi przypadkami, najbardziej zasadnicze pytanie: „czy kupić?”,
zadawane jest prawdopodobnie najrzadziej (wrócimy do niego w podrozdziale 14.4).
Do szczególnych przypadków należy zakup produktów jednorazowego użytku,
których częste unikanie deklaruje 39%, a rzadkie — 24% Polaków (Bołtromiuk
i Burger, 2008, s. 12–14).2
Wreszcie „małe” decyzje konsumentów mogą dotyczyć działań bardziej i znacznie
mniej kosztownych niż wspomniany zakup gazety. Jak zauważyliśmy w studium przypadku 5.P1, dotyczącym oceny cyklu życia lodówki, niektóre produkty wywierają
największy wpływ na środowisko w fazie użytkowania, co stwarza duże możliwości
2
Cytowane wyniki dla Polski są zbliżone do średnich dla UE (27 krajów). W ich analizie należy jednak uwzględnić, że deklarowane
zachowania nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Badanie Eurobarometer (2008, s. 27–28) wykryło, że choć 75% konsumentów
deklarowało wolę kupowania produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, choćby nawet miały być droższe od konwencjonalnych, zaledwie 17% faktycznie dokonało takich zakupów w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Podobne deklaracje złożyło
77% Polaków, a tylko 13% faktycznie je wypełniło.
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dla działań konsumentów w obszarze „jak używać?”. Jednym z najdrobniejszych tego
typu przykładów jest zużycie energii przez urządzenia pozostawione w trybie czuwania
(stand-by). Pobierana w tym trybie moc waha się w granicach od 0,5W do 35W,
a ponieważ gospodarstwa domowe w Polsce posiadają średnio 4 urządzenia wyposażone w tę funkcję, ich łączny pobór mocy wynosi ok. 20W. W skali kraju daje to
łącznie 2,34 TWh rocznie (tyle energii wytwarza elektrownia o zainstalowanej mocy
ok. 400 MW), co kosztuje ponad 830 mln zł (tabela 14.1). Ograniczenie korzystania
z funkcji czuwania, przez całkowite wyłączenie połowy urządzeń znajdujących się
w tym trybie, przyniosłoby każdemu gospodarstwu oszczędności rzędu 22 zł rocznie.
Połączone małe decyzje przyczyniłyby się do oszczędności niemal 300 mln zł w skali
kraju, a także do ograniczenia emisji CO2 o ponad 1 mln ton (Wojtulewicz i Osicki,
2006, s. 16).
14.1a

14.1b

14.
Rysunek 14.1. Motywy zakupów dokonywanych przez polskich konsumentów w odniesieniu do
żywności (14.1a) i sprzętu AGD i RTV (14.1b) — respondenci mogli wybrać trzy odpowiedzi
(Bołtromiuk i Burger, 2008, s. 14)
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Tabela 14.1. Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania i związane z nim koszty dla uśrednionego polskiego gospodarstwa domowego oraz całego kraju (Wojtulewicz i Osicki, 2006, s. 16)
Skala
porównawcza

Średnia
łączna moc

Średnie dobowe
zużycie energii

Roczne
zużycie energii

Roczny koszt
pobranej energii

Gospodarstwo
domowe

W

KWh

KWh

zł

20

0,48

175

62,4

MW

GWh

TWh

mln zł

267

6,41

2,34

831,8

Polska

Wiemy już, że konsumenci wywierają wpływ na otoczenie nawet przez swe pozornie
nieistotne decyzje. Wywieranie pozytywnego wpływu utożsamiamy z pojęciem wyborów
odpowiedzialnych.

14.3. Odpowiedzialność
W drugiej części książki utożsamiliśmy zrównoważony rozwój ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Teraz, zdając sobie sprawę z roli konsumentów w zrównoważonym
rozwoju, możemy odwołać się do ich odpowiedzialnych wyborów. Wpływ konsumentów na otoczenie określa się czasem jako „głosowanie za pomocą portfela”; jeśli
wybory te są odpowiedzialne, konsumpcję taką można nazwać „zaangażowaną”.
Odpowiedzialne zachowanie konsumentów polega najczęściej na powstrzymywaniu
się od zakupu określonych produktów lub usług („czy kupić?”) lub wybieraniu
produktów lub usług o konkretnych cechach („co kupić?”). W pierwszym przypadku
możemy mieć do czynienia z bojkotowaniem przez konsumentów produktów określonej firmy (np. oskarżanej o nadużycia wobec środowiska czy społeczeństwa),
wybranej grupy produktów (np. futer) lub wybranych sposobów produkcji (np. okrutnych praktyk wobec zwierząt, których mięso przeznaczone jest do konsumpcji, takich
jak zakazany w Polsce tucz gęsi na stłuszczone wątroby).
W drugim przypadku konsumenci mogą wybierać produkty, z którymi wiąże się
dodatkowa wartość w postaci możliwości przyczynienia się do rozwiązania określonego
problemu społecznego lub środowiskowego. Przykładem mogą być produkty sprawiedliwego handlu mające na celu zapewnienie możliwości zrównoważonego rozwoju
dostawcom w krajach rozwijających się (studium przypadku 14.P2) lub analogiczne
wybory produktów wytworzonych przez upośledzone społecznie grupy w kraju (np.
pochodzących ze spółdzielni niewidomych). Zaliczyć tu można również tzw. zakupy
w słusznej sprawie, których przykładem jest projekt Snow Leopard Enterprises, prowadzony przez międzynarodową organizację działającą na rzecz ochrony panter śnieżnych,
gatunku zagrożonego wyginięciem. W jego ramach społeczności żyjące w niedostępnych górskich rejonach Azji Środkowej uzyskują możliwość produkcji rękodzieła, które
następnie sprzedawane jest m.in. w ogrodach zoologicznych w Stanach Zjednoczonych.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zobowiązanie do zaprzestania kłusownictwa.
Każdy produkt opatrzony jest informacją o projekcie i o tym, że kupując go wspieramy
bezpośrednio ludzi żyjących w ciężkich warunkach i w trudno dostępnych miejscach,
a pośrednio — ochronę rzadkich zwierząt. Podobne działania można stosować do
rozwiązywania problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju również w Polsce.
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Powyższe odpowiedzialne zachowania konsumentów często są motywowane
emocjami. Zdarza się, że tego typu decyzje zostają podjęte pod wpływem impulsu, a ich
charakter ogranicza się do wyboru produktów relatywnie mniej uciążliwych dla środowiska i społeczeństwa lub powiązanych ze ściśle określonym celem. Impuls może zostać
wywołany przez informacje podawane do wiadomości publicznej, ale także przez
emocjonalnie nacechowane kampanie informacyjne prowadzone przez organizacje
pozarządowe (por. studium przypadku 14.P1). Wraz z modą na zachowania odpowiedzialne wobec środowiska, na przełomie lat 1980. i 90. pojawił się szereg anglojęzycznych poradników dla „zielonych” konsumentów. Ilość prezentowanych w nich
pomysłów na zachowania przyjazne dla środowiska gwałtownie rosła (rysunek 14.2),
jeszcze bardziej podgrzewając emocje związane z zachowaniem odpowiedzialnym.
Często mechanizm ten wykorzystują również przedsiębiorcy, którzy umieszczają
w swoich komunikatach promocyjnych informacje związane ze zrównoważonym rozwojem
niemające pokrycia w ich rzeczywistych działaniach. Zjawisko to określone zostało w języku
angielskim słowem greenwash lub bluewash, czyli przemywanie wizerunku firmy na zielono
lub niebiesko. Zachowania tego typu są często dyskredytowane przez organizacje pozarządowe, konsumentów, a nawet konkurencję. Działania pozorne są więc ryzykowne — jeśli
wyjdą na jaw, mogą obrócić się przeciwko firmie posługującej się nieuczciwymi komunikatami, co w skrajnym przypadku może skończyć się bojkotem jej produktów. Dla oddzielenia
prawdziwych i pozornych komunikatów konieczna jest przede wszystkim refleksja nad
zawartymi w nich hasłami — często są one na tyle naciągane, że do ich oceny nie są
potrzebne wyspecjalizowane umiejętności ani wiedza (narzędzie 14.N1).

14.
Rysunek 14.2. Wzrost ilości pomysłów na porady dla „zielonych” konsumentów na przełomie lat
1980. i 90.
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Odpowiedzialna konsumpcja kierowana emocjami może więc okazać się niewystarczająca z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Konsumenci, w pewnych obszarach postępujący odpowiedzialnie pod wpływem emocji, w innych mogą postępować
bezrefleksyjnie — nie dysponując odpowiednią wiedzą lub motywacją. Osoba sprzeciwiająca się okrutnym praktykom wobec zwierząt, w innych codziennych wyborach
może nie zastanawiać się nad ograniczaniem wpływu na środowisko lub społeczeństwo.
Zrównoważona konsumpcja wymaga więc przede wszystkim refleksji, poszukiwania
informacji i odpowiedniej motywacji. Odpowiedzialność ma znacznie większe znaczenie,
jeśli poparta jest rozsądkiem.

Narzędzie 14.N1.
Ocena komunikatu firmy
„Kupując ten brulion chronisz nasze polskie lasy”. Choć takie hasło, umieszczone
na opakowaniu zawierającym trzy zeszyty
w twardych okładkach, może wydawać
się przekonujące, budzi też podejrzenia.
W jaki sposób przyczyniamy się do
ochrony polskich lasów? Czy nie dzieje
się to kosztem lasów za granicą? W tym
przypadku zeszyty wyprodukowano
w Chinach. W świetle naszych rozważań
nad znaczeniem usług środowiska (rozdział 1), hipokryzja związana z ochroną
„naszego” środowiska kosztem „ich” środowiska jest krótkowzroczna. Jednak
firmy często wykorzystują podobne nieuczciwe hasła, próbując wykorzystać
skłonność konsumentów do zakupów
produktów przyjaznych dla środowiska
i społeczeństwa. Wśród tego typu naciąganych działań zdarzają się zarówno
przykłady drobne, jak i potężne kampanie reklamowe, których koszty niejednokrotnie przekraczają koszty promowanych w ich ramach przedsięwzięć (np.
kampania Ecomagination prowadzona
przez General Electric; por. Esty
i Winstston, 2009, s. 138–139).
Choć dostępne są liczne rankingi firm
odpowiedzialnych społecznie, często ich
obiektywizm pozostawia wiele do życzenia. Własne krytyczne spojrzenie na tego
typu komunikaty pozwala na określenie
przez indywidualnych konsumentów, czy
są to uczciwe zobowiązania, czy tylko gra
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pozorów. Prostą analizę można oprzeć na
najważniejszych kryteriach, pomagających szybko stwierdzić, z jakim charakterem deklaracji mamy do czynienia.
Dziesięć podstawowych kryteriów sformułowały we wspólnym raporcie dwie
organizacje promujące odpowiedzialne
działania przedsiębiorstw: BSR i Futerra
(tabela 14.2). Zaobserwowanie któregokolwiek z wymienionych kryteriów
powinno włączyć u konsumenta „pomarańczowe światło” — pojawienie się podstawowych wątpliwości, sugerujących
konieczność bliższego przyjrzenia się
komunikatowi.
Zgodnie z opisaną w kolejnym podrozdziale koncepcją konsumpcji rozsądnej,
zrównoważony rozwój wymaga od konsumentów refleksji nad informacjami, z którymi stykają się na rynku. Konieczne jest
zastanowienie się nad jakością komunikatu przekazywanego przez firmy, a także
nad podstawowymi aspektami środowiskowymi i społecznymi jej działalności.
Analiza jakości komunikatu wymaga
przede wszystkim odpowiedzi na pytania: „czy jest jasny?”, „czy zawiera treść?”
(czyli przede wszystkim, czy zawiera
tzw. konkrety — wskaźniki i dane), „czy
jest przekonujący?”. Na najbardziej elementarnym poziomie wymaga to zastanowienia się, czy uzasadnione jest wykorzystanie w komunikacie słowa „zielony”, „przyjazny dla środowiska”, czy

Tabela 14.2. Podstawowe kryteria oceny komunikatu firmy nt. zrównoważonego rozwoju (Horiuchi
i in., 2009, s. 7)
Kryterium

Opis

1.

Niekonkretny język

Niejasne sformułowania, bez jasnego znaczenia (np. „przyjazny dla środowiska”)

2.

„Zielony” produkt
„brudnej” firmy

Energooszczęne żarówki w fabryce, która przede wszystkim
zanieczyszcza wodę

3.

Sugestywne obrazki

Obrazki, które miałyby pokazywać (nieuzasadniony) pozytywny wpływ na środowisko (np. kwiaty wyrastające z kominów)

4.

Sformułowania
niezwiązane z tematem

Podkreślanie relatywnie nieistotnego aspektu, podczas gdy
inne istotne obszary nie zostały „zazielenione”

5.

Najlepszy w swej klasie

Deklarowanie, że jest się nieco lepszym od konkurencji, choć
konkurencja prawie nic w obszarze zrównoważonego rozwoju nie robi

6.

Niewiarygodne
sformułowania

Sprawienie, że produkt jest relatywnie mniej uciążliwy dla środowiska nie oznacza, że jest on bezpieczny, np. przyjazne dla
środowiska papierosy

7.

Techniczny język

Informacja, którą mógłby zrozumieć lub zweryfikować jedynie
naukowiec lub inny specjalista z danej dziedziny

8.

Wymyśleni partnerzy

Etykieta przypominająca prawdziwą etykietę nadawaną przez
niezależną organizację (por. narzędzie 7.N3), ale w rzeczywistości wymyślona

9.

Brak dowodów

Sformułowanie, które budzi wątpliwości i choć może być
prawdą, nie jest poparte dowodami

Kłamstwo

Zmyślone hasła lub dane

L.p.

10.

„zrównoważony”. Przykładem mogą być
tzw. oferty eko-użytkowników Allegro,
w ramach których wystawiający przedmiot na aukcję wpłacają dodatkową
opłatę na „fundację ekologiczną”, prowadzoną przez właściciela serwisu.
Większość przedmiotów wystawionych
na tego typu aukcjach nie ma żadnego
związku ze zrównoważonym rozwojem,
a w wielu przypadkach ich wykorzystanie można wręcz określić jako sprzeczne
z tą koncepcją.
Aspekty środowiskowe i społeczne to
najważniejsze związki firmy ze środowiskiem i społeczeństwem, czyli podsta-

wowe obszary, w których firma powinna
podejmować działania dążąc do zrównoważonego rozwoju. Jeśli w komunikacie
firma odnosi się do mało istotnych aspektów środowiskowych, zaniedbując najważniejsze, próbuje prawdopodobnie
odwrócić od nich uwagę. Przykładem
może być reklama banku, który chwali
się, że jest liderem w zakresie wykorzystania papieru z recyklingu. Tymczasem
w przypadku banku podstawowy aspekt
środowiskowy ma charakter pośredni
i wiąże się z wykorzystaniem środków
przez osoby i instytucje zaciągające
w tym banku kredyty. Jeśli bank udziela
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kredytów na działalność uciążliwą dla
środowiska i społeczeństwa, wykorzystanie przezeń papieru z recyklingu pozostanie relatywnie nieistotne. Analogiczny
przykład dotyczy zielonego dachu na
fabryce Forda w Dearborn. Choć kosztem
2 mld dol. dokonano modernizacji
budynku zgodnie z nurtem zrównoważonej architektury, nie powinno to odwrócić uwagi konsumentów od podstawowego wpływu, jaki Ford powoduje,
dostarczając samochody zużywające
dużej ilości paliwa.
Przeanalizowawszy podstawowe kryteria, konsument może zastanowić się
nad odpowiedziami na bardziej szczegółowe pytania.
1. Czy firma odwołuje się do szerszego
kontekstu jej związków z gospodarką i środowiskiem? Prezentowanie
jedynie niewielkiego wycinka działań może być próbą odwrócenia
uwagi od większego obrazu.
2. Czy inne działania firmy są spójne
z przekazywanym komunikatem?
3. Czy firma odnosi się w swoich
komunikatach do wpływu na przestrzeni całego łańcucha dostaw (por.
rozdział 7)? Czy współpracuje
w zakresie zrównoważonego rozwoju z dostawcami i odbiorcami?
4. Czy w działania włączeni byli różni
interesariusze? Znaczenie partycypacji społecznej podkreślaliśmy już
wielokrotnie, choćby w studium
przypadku 1.P3.
5. Czy działania te zostały poparte przez
niezależną i wiarygodną instytucję?
Na przykład, czy produkt oznaczony
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jest etykietą przyznawaną w ramach
powszechnie uznawanego programu
eko-etykietowania?
6. Czy najwyższe kierownictwo firmy
jest bezpośrednio zaangażowane
w zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju?
7. Jak ta sama firma zachowuje się
w innych krajach? W szczególności
zdarza się bowiem, że firmy w większym stopniu dbają o swój wizerunek w krajach rozwiniętych, dopuszczając się znaczących zaniedbań
w krajach słabiej rozwiniętych.
Część z powyższych informacji może
być trudnodostępna dla konsumentów.
Można ich szukać na stronach internetowych firm, w publikowanych przez nie
raportach, przede wszystkim z zakresu
zrównoważonego rozwoju, w materiałach
obserwujących je organizacji pozarządowych, a także w drodze bezpośrednich
kontaktów. Ciekawym przykładem tych
ostatnich jest historia jogurtu Actimel,
reklamowanego przez firmę Danone sugestią, jakoby pijący go przez dwa tygodnie
mieli „poczuć różnicę”, skompromitowanym przez dziennikarkę Gazety Wyborczej
(Duży Format, 06.12.2004). Na koniec
warto więc zaznaczyć, że wiarygodne
informacje na temat firmy i jej działań —
zarówno korzystne, jak i niekorzystne
— pochodzą często nie od niej samej, ale
ze źródeł zewnętrznych. Zdarza się, że
firmy nie chwalą się swoimi działaniami,
a nawet nie utożsamiają ich ze zrównoważonym rozwojem, co można zaobserwować wśród wielu małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

14.4. Rozsądek
Świadome kształtowanie świata przez wybory konsumpcyjne wymaga refleksji na temat
wpływu, jaki każdy zakup wywiera na środowisko i społeczeństwo. Chodzi więc
o zgodność z systemem wartości konsumenta (np. w odniesieniu do pracy dzieci)
i szeroko rozumianym interesem społecznym (który do pewnego stopnia można utożsamić
z interesem indywidualnego konsumenta, np. w odniesieniu do stanu środowiska).
Realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju wesprzeć może konsumpcja
„rozsądna” (świadoma, kierowana rozumem; Kronenberg, 2007a,b). Biorąc pod uwagę
zależności przedstawione w rozdziale 1, stosowne zmiany wzorców konsumpcyjnych
powinny uwzględniać ograniczone możliwości dostarczania gospodarce i społeczeństwu usług ekosystemów. Konsumpcja rozsądna uwzględnia fakt, że istnienie gatunku
ludzkiego ostatecznie zależy od dobrej kondycji środowiska. Bierze pod uwagę długoterminowe interesy całego sytemu, w którym obracają się konsumenci. W praktyce
wiąże się to z potrzebą uświadomienia sobie przez konsumentów związku między ich
zachowaniem a degradacją środowiska, o której dowiadują się z mediów.
Oprócz wymienionych w poprzednim podrozdziale zachowań odpowiedzialnych,
konsumpcja rozsądna wymaga przede wszystkim:
– ograniczania konsumpcji materialnej;
– przestawiania się na konsumpcję funkcji zamiast materii.
Jak wspomnieliśmy w rozdziałach 1 i 3, konieczne jest ograniczenie skali wpływu na
środowisko. Konsumpcja rozsądna jest formą zmniejszania skali wpływu na poziomie
indywidualnego konsumenta. Największego znaczenia nabierają tu pytania: „czy kupić?”,
„co kupić?”, „jak używać?” i „jak wyrzucić?” (por. Janikowski, 1999, s. 165–168; por.
z zasadą 3R opisaną w podrozdziale 12.1). Wymagają one zastanowienia się:
– czy konsument faktycznie potrzebuje danego produktu;
– jak inaczej może zaspokoić potrzebę, dla której go nabywa;
– w jaki sposób może ograniczyć swój wpływ na środowisko, używając produktu
bardziej efektywnie i pozbywając się go w określony sposób.
Konsumpcja rozsądna odpowiada rzeczywistym potrzebom. Na pierwszy plan
wysuwa się więc „wystarczalność” — ograniczanie zbędnych zakupów i innych decyzji
konsumpcyjnych. Do najbardziej oczywistych przykładów obszarów, w których
nadmiernej konsumpcji materialnej relatywnie łatwo można zapobiec, należą produkty
jednorazowego użytku, a wśród nich opakowania. Zastępowanie jednorazowych toreb,
sztućców, naczyń, długopisów, baterii produktami wielokrotnego użytku i unikanie
wyrobów sprzedawanych w wielu warstwach opakowań należy do najprostszych
sposobów ograniczania wpływu na środowisko. Rozsądny konsument korzysta jedynie
z tej ilości energii, wody i innych zasobów, której faktycznie potrzebuje. Analogicznie,
zdając sobie sprawę, że wytworzenie i użytkowanie każdego produktu wiąże się
z presją na środowisko, konsumenci powinni zastanawiać się, czy potrzebne są im różne
inne produkty, często nabywane pod wpływem impulsu lub chwilowej potrzeby,
a następnie przez większość czasu nieużywane.3
Konsument powinien więc starannie wybierać pomiędzy różnymi sposobami zaspokajania potrzeb, a nie wąskimi grupami produktów. W wielu przypadkach tych samych funkcji
mogą dostarczyć produkty, usługi i inne rozwiązania, takie jak wspólne użytkowanie.

14.

3
Warto w tym kontekście wspomnieć o ruchach takich jak dobrowolna prostota (Elgin, 2004), promujących refleksję nad wyznawanymi wartościami, jako podstawową przesłankę decyzji konsumpcyjnych. Ich zwolennicy nawiązują często do pochodzących z dalekiego wschodu koncepcji, takich jak japońskie taru wo shiru — wiedzieć, kiedy powiedzieć dość.
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Ograniczaniu konsumpcji materialnej towarzyszyć może rozwój gospodarki opartej na funkcjonalności (podrozdział 8.2), w której przedmiotem obrotu jest użyteczność lub funkcja
dostarczana przez produkt lub usługę, a nie sam produkt w jego materialnej postaci. W tym
celu potrzebna jest głębsza refleksja, niż przy wybieraniu relatywnie mniej uciążliwych dla
środowiska produktów tej samej kategorii. Potrzeba przemieszczania się może być zaspokojona dzięki różnym środkom transportu, posiadanym na własność lub udostępnianym
w ramach świadczonej usługi transportowej (rozdział 11). W zależności od odległości,
możliwe jest również przemieszczanie się o własnych siłach. Podobnie jak w przykładzie
sklepu z produktami regionalnymi w Łodzi, konsument, który decyduje się na zakup
własnego samochodu, tłumacząc to złym stanem transportu publicznego, sam przyczynia się
do degradacji tego drugiego (por. rysunek 11.1). Ograniczając popyt na usługi transportu
publicznego, bierze udział w tyranii małych decyzji prowadzącej do niedoinwestowania
firmy komunikacyjnej. Rozwiązaniem pośrednim mogą być: car sharing lub car pooling,
stanowiące formę wspólnego użytkowania (por. narzędzie 11.N2).
Wspólne użytkowanie jest jedną z metod zwiększenia efektywności wykorzystania
produktu (jak we wspomnianym przykładzie czytania tego samego egzemplarza
gazety przez kilka osób). Inną może być wydłużanie wykorzystania produktu przez
reperowanie lub ulepszanie. Często w ten sposób konsumenci mogą we własnym
zakresie wydłużyć cykl życia produktu. Alternatywą dla produktów jednorazowych
jest bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych produktów — przede wszystkim
wielokrotne użytkowanie. Analogicznym przykładem jest bardziej efektywne wykorzystanie energii niezbędnej do funkcjonowania produktów (np. takie ustawienie
lodówki, które pozwoli na mniejszy pobór energii) lub niekorzystanie z funkcji
czuwania. Ważną rolę odgrywa w tym kontekście badanie kosztów związanych
z produktami na przestrzeni całego cyklu życia (LCC, por. studium przypadku 5.P1).
Ostatecznie konsument musi odpowiedzieć na pytanie „jak wyrzucić?” dany
produkt. Najważniejszą zasadą jest w tym przypadku segregacja odpadów (podrozdział 12.2). Te, które się nadają do dalszego użytkowania, ale których już nie chcemy,
można przekazywać innym. To również wydłuża cykl życia produktu. Ciekawe są
w tym kontekście koncepcje wymiany ubrań, takie jak warszawska akcja „Uwolnij
łacha”; książek — tzw. book crossing lub innych przedmiotów, np. w ramach
globalnej sieci Freecycle czy Craigslist. Przedmioty niepotrzebne, ale wciąż nadające
się do użytku, można też oddawać organizacjom pomocy społecznej. Podobną
funkcję w niektórych krajach pełnią tzw. wystawki, a także działające na całym
świecie pchle targi, giełdy (również internetowe) oraz punkty skupu i sprzedaży
używanych produktów (komisy, lombardy). Rynki te dotyczą zarówno przedmiotów
dużej wartości, np. samochodów, numizmatów, jak i niewiele wartych drobiazgów.
Główne elementy rynku recyrkulacji w Polsce przedstawił Janikowski (2004,
s. 168–171). Analogicznie, szukając sposobów na ograniczanie popytu na nowe
produkty, konsumenci mogą zaopatrywać się w produkty używane.
Podobny skutek przynosi segregowanie odpadów nieużytecznych z punktu
widzenia dalszej konsumpcji indywidualnej: zużytych opakowań, sprzętów
domowych, baterii, odpadów organicznych itd. Kierując się rozsądkiem, konsumenci powinni segregować te odpady, tak aby możliwe było ponowne odzyskanie
nadających się do użytku ich elementów, zawartych w nich surowców, czy w ostateczności, energii. Każdy z tych sposobów zagospodarowania odpadów pozwala na
ograniczenie pozyskania ze środowiska nowych zasobów, a także zmniejszenie
uciążliwości społecznych związanych z ich potencjalnym składowaniem na
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wysypisku. Ograniczanie konsumpcji staje się mniej potrzebne, jeśli konsumpcja
może być oparta na ciągłym wykorzystaniu zasobów znajdujących się w zamkniętym
obiegu w gospodarce. Jednak ze względu na zużycie energii niezbędne do przetworzenia produktu na surowce, recykling nie zawsze jest pożądany ze środowiskowego i ekonomicznego punktu widzenia, a dodatkowo jego atrakcyjność ogranicza
stała utrata właściwości funkcjonalnych poddawanych mu materiałów (downcycling). Stąd najlepszym rozwiązaniem pozostaje przeciwdziałanie problemom, zanim
powstaną (podejście prewencyjne, por. podrozdział 1.4).
Rozsądna konsumpcja wymaga od konsumentów indywidualnego poszukiwania
informacji nt. wpływu, jaki poszczególne formy zaspokajania potrzeb wywierają na
środowisko i społeczeństwo na przestrzeni całych cykli życia (rozdział 5). Oparte na
LCA deklaracje środowiskowe i eko-etykiety (narzędzie 7.N3) mogą pomóc konsumentom w podejmowaniu decyzji, lecz interpretacja dostarczanych przez nie danych
wymaga odpowiedniej wiedzy. Istotnym czynnikiem, branym pod uwagę przez
konsumentów, są koszty użytkowania produktów i potencjalne oszczędności
związane z niższymi rachunkami za prąd, gaz, wodę i wywóz odpadów. Ważne są
również informacje o wpływie na zdrowie. Rozsądna konsumpcja przynosi korzyści
zdrowotne, w szczególności w kontekście zdrowego stylu życia — wyboru mniej
przetworzonych produktów żywnościowych. Rozsądne działania obejmują także
decyzje dotyczące miejsca zakupu („gdzie kupić?”). Duża część wpływu na środowisko wiąże się z transportem produktów, co uzasadnia wybór produktów lokalnych. Zwłaszcza w odniesieniu do produktów żywnościowych, w przypadku których
prostym wyznacznikiem lokalności jest sezonowość.
Jak zauważyliśmy, odpowiedzialne i rozsądne decyzje mogą być podejmowane
w oparciu o kryteria ekonomiczne (jeśli ceny odzwierciedlają społeczną i środowiskową
szkodliwość produktów) lub zdrowotne (jeśli konsumenci dysponują odpowiednią informacją). Odpowiedzialne i rozsądne postawy wynikają jednak również z wewnętrznych
przekonań konsumentów oraz społecznie przyjętych wzorców zachowań. Postawy te zależą
m.in. od postępowania innych konsumentów. Im mniej śmieci leży na ulicy, tym mniejsze
prawdopodobieństwo, że kolejny przechodzień rzuci śmiecia. Dla zmiany zachowania
często wystarcza świadomość lub postrzeganie zachowania innych konsumentów — może
to być wręcz tylko wrażenie, że inni postępują w dany sposób. Ważne jest więc informowanie opinii publicznej o znanych osobach, które postępują w sposób zrównoważony,
a także pokazywanie, jak wiele osób już w ten sposób postępuje. Tyrania małych decyzji
zaczyna wówczas działać na korzyść zrównoważonego rozwoju — poszczególne pozytywne działania agregują się, wywołując znaczące pozytywne zmiany. Kontrola społeczna,
polegająca na egzekwowaniu norm społecznych, może być również narzędziem wpływu na
producentów i usługodawców, wymagającym od nich odpowiedzialnego zachowania.
Może to dotyczyć wielu innych zachowań, takich jak korzystanie z transportu publicznego,
oszczędne użycie wody, dbałość o przestrzeń publiczną, wolontariat (por. rozdział 15).
Powyższe motywy pokazują nam, na co zwracać uwagę próbując zmieniać nasze
własne postawy lub wzorce konsumpcyjne innych osób. Możliwe jest również przyzwyczajanie się do zmiany postaw przez grupy konsumentów (narzędzie 14.N2).
Konsumpcja rozsądna może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, ale
wymaga ingerencji ze strony władz, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.
Ich celem powinno być uwrażliwianie i informowanie konsumentów, tak aby zadziałały powyższe motywy, a także dostarczanie mechanizmów ekonomicznych, które
pomogą w podjęciu decyzji.
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Narzędzie 14.N2.
Eko-zespoły
Global Action Plan to międzynarodowa
sieć wspierająca edukację na rzecz
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji z siedzibą w Szwecji <www.globalactionplan.com>. Jednym
z jej najbardziej znanych osiągnięć jest
funkcjonujący od 1990 r. program „eko-zespołów”, w ramach których grupy konsumentów wspólnie badają swój wpływ
na środowisko i współpracują w jego ograniczaniu. W Polsce program działa od 1997
r. <www.gappolska.org> i adresowany jest
przede wszystkim do szkół i indywidualnych uczniów (w roku szkolnym 2008/2009
uczestniczyło w nim ponad 18 500 dzieci).
W każdym przypadku zgodę na uczestnictwo muszą jednak wyrazić rodzice, którzy
współpracują później z dziećmi we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań.
Program ma na celu zmniejszenie zużycia zasobów i energii, ograniczanie odpadów i ochronę przyrody, a także promowanie szeroko rozumianego zrównoważonego stylu życia. Zalecane jest prowadzenie
eko-zespołu przez 6–7 miesięcy, co pozwala
na zmianę wybranych nawyków i obserwa-

cję zmian. Dla uwidocznienia osiągniętych
efektów zaleca się prowadzenie pomiarów
zużycia energii i innych form korzystania
ze środowiska na początku i na koniec
realizacji programu.
Uczestniczące w programie zespoły
otrzymują podręczniki zawierające podstawowe sugestie dotyczące działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju, a następnie
magazyny zawierające dalsze sugestie oraz
aktualne informacje z działalności innych
eko-zespołów. Dostępne są również poradniki dla nauczycieli i instruktorów, chcących zaangażować się w prowadzenie tego
programu na szerszą skalę. Podstawą działań jest w każdym przypadku praca zespołowa, tak aby uczestnicy zespołu mogli
wzajemnie się motywować i wspierać.
Dodatkowo stworzony został program
„Reporterzy eko-zespołów”, który obok
działań podejmowanych w ramach ekozespołów wymaga upowszechniania podejmowanych działań — w szkole, społeczności lokalnej, internecie, czy innymi
kanałami. Skierowany jest do uczniów
starszych klas.

14.5. Podsumowanie
Wiedząc, że jako konsumenci wywieramy znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość i że każda decyzja się liczy — mamy możliwość kreowania pozytywnego
i negatywnego wpływu. Konsumenci mogą decydować: „czy kupić?”, „co kupić?”,
„jak używać?” itd. i swoimi wyborami wpływać na podaż. Mogą też aktywizować się
w ruchach konsumenckich lub obywatelskich, czemu przyjrzymy się w następnym
rozdziale. Silniejsza kontrola społeczna uniemożliwiłaby konkurowanie przez niższe
standardy społeczne lub związane z ochroną środowiska. Przyglądanie się wydawanej złotówce z każdej strony nie musi oznaczać wydawania jak najmniej — ale jak
najlepiej.
Jak zauważyliśmy w rozdziale 1, decyzje konsumpcyjne podejmowane są często
w oparciu o system cen, który nie uwzględnia kosztów zewnętrznych działalności
gospodarczej, a na dodatek w warunkach ograniczonego dostępu do informacji.
Zmiany struktury konsumpcji wymagają więc urealnienia systemu cen i płatności
(np. płatność wg zużycia, a nie ryczałtem) oraz doskonalenia przepływu informacji.
Polityka powinna również promować różne strategie i narzędzia skierowane na
poprawianie jakości oraz dostępności informacji dotyczącej wpływu produktów na
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środowisko i najmniej uciążliwego dla środowiska sposobu korzystania z nich.
W tym kontekście ważne są działania edukacyjne, podejmowane przez organizacje
pozarządowe (studium przypadku 14.P1), ale również na różnym poziomie edukacji
formalnej.
W przypadku produktów, których konsumpcji nie da się uniknąć ani zastąpić
usługami, stworzyć należy odpowiednie systemy zwrotu i gospodarowania nimi po
zakończeniu ich użytecznego życia. W sytuacji, gdy po zakończeniu eksploatacji
produkty byłyby zwracane i poddawane stosownej utylizacji, argumentować można, że
wypełniły swoją funkcję (dostarczyły usługi), a zasoby z których były stworzone wykorzystać można dla innego celu.
Ostatecznie instrumenty, jakie można wykorzystać do promowania zrównoważonej
konsumpcji obejmują przede wszystkim (Jackson, 2005, s. 128–132):
– tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu zrównoważonych decyzji
przez konsumentów, np. łatwa dostępność infrastruktury do segregacji odpadów
i informacji na ten temat;
– kontekst instytucjonalny, w tym regulacje wymuszające na producentach spełnianie odpowiednich standardów;
– kontekst społeczny i kulturowy, w tym normy i oczekiwania społeczne oraz kody
etyczne;
– dobre przykłady promowane przez biznes, lokalne społeczności i sektor
publiczny.
W ramach ostatniego z powyższych działań, ważną rolę mogłoby odegrać przemycenie idei zrównoważonej konsumpcji do kultury masowej. Dobrym pomysłem mogłoby
być przedstawienie tej idei w popularnych serialach, które wywierają przemożny wpływ
na zachowania konsumentów. Pokazanie postaw i przykładów zawartych w tej książce
(segregacja odpadów, przemieszczanie się rowerem, działalność na rzecz wspólnoty
lokalnej lub na rzecz zieleni w mieście), jako reprezentowanych przez bohaterów
serialu, prawdopodobnie w większym stopniu przyczyniłoby się do ich rozpowszechnienia, niż jakiekolwiek akademickie wykłady. Podobne metody stosowano w wielu
krajach, m.in. dla rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Na przykład dzień
po tym, jak w 2000 r. bohater jednego z najbardziej popularnych seriali w Meksyku
zapisał na kurs pisania i czytania, ponieważ nie chciał dłużej pozostawać analfabetą,
w całym kraju na podobne kursy zapisało się ćwierć miliona ludzi, a po kilku odcinkach
— w sumie 840 tys. (Brown, 2001, s. 227).

Źródła praktyczne
<www.youthxchange.net> przewodnik po zrównoważonej konsumpcji przygotowany
przez dwie agendy ONZ (UNEP i UNESCO).
<www.unep.org/themes/consumption> strona internetowa UNEP, zawierająca materiały
nt. zrównoważonej konsumpcji.
<www.ekonsument.pl> strona internetowa kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”, prowadzonej przez Polską Zieloną Sieć.
<www.fairtrade.org.pl> strona internetowa Koalicji Sprawiedliwego Handlu.
<www.greenwashingindex.com> strona internetowa prowadzona przez EnviroMedia
Social Marketing i University of Oregon promująca krytyczne podejście do komunikatów firm dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Horiuchi, R., Schuchard, R., Shea, L., Townsend, S. (2009), Understanding and preventing
greenwash: a business guide, Londyn: BSR i Futerra.
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Pytania
1. Podaj przykłady pozytywnego i negatywnego działania tyranii małych decyzji
w odniesieniu do zagadnień społecznych i środowiskowych.
2. Dlaczego najważniejszą decyzją, jaką podejmują konsumenci starając się postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest odpowiedź na pytanie „czy
kupić”?
3. Za pomocą jakich mechanizmów ekonomicznych polityki zrównoważonego rozwoju można promować odpowiedzialne i rozsądne zachowania konsumentów?
4. Jakie obszary edukacji konsumentów na rzecz zrównoważonego rozwoju są w Polsce najlepiej, a jakie najsłabiej rozwinięte?
5. W jaki sposób konsumenci mogą wywierać wpływ na firmy? Podaj co najmniej
10 przykładów.
6. Jakie kryteria oceny działalności firmy są twoim zdaniem najbardziej adekwatne?
Dlaczego? Jakie kryteria, inne w stosunku do tych, do których nawiązaliśmy w narzędziu 14.N1, można jeszcze zaproponować?
7. Na jakie zagadnienia zwrócilibyśmy uwagę, oceniając komunikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju producenta samochodów, paliw i kredek, firmy kurierskiej,
sieci sklepów i firmy zaopatrującej mieszkańców miasta w wodę? Odwołaj się do
informacji zawartych w części II i III książki.
8. Podaj przykład firmy, którą postrzegasz jako postępującą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czy firmę tę można uznać za zrównoważoną, stosując kryteria i pytania przedstawione w narzędziu 14.N1?
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Studium przypadku 14.P1.
Edukacja konsumentów prowadzona przez organizacje
pozarządowe w Polsce
Jedną z głównych barier dla rozwoju zrównoważonej konsumpcji jest brak wiedzy
konsumentów na temat konieczności i możliwości wywierania przez nich wpływu na
otoczenie (por. podrozdział 1.4). Korzystając z wzorów wypracowanych przez organizacje działające za granicą, a także wytyczając własne drogi, polskie organizacje pozarządowe próbują zwiększać wiedzę konsumentów w tym zakresie. Rozpowszechniają
w tym celu informacje nt. wpływu produktów i zwyczajów konsumpcyjnych na środowisko, a w szczególności promują zachowania odpowiedzialne i rozsądne. Największą
aktywność w tym obszarze przejawia Polska Zielona Sieć, która prowadzi kampanię
„Kupuj odpowiedzialnie”, a także fundacja WWF Polska, realizująca szereg działań skierowanych bezpośrednio do konsumentów. Zanim omówimy te przykłady, przyjrzymy
się bardziej ogólnie edukacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe, a także
zapoznamy się z szeregiem podobnych działań.
We wprowadzeniu do części II zauważyliśmy, że organizacje pozarządowe wywierają duży wpływ na działania przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Wpływ ten wynika głównie z informowania, edukowania i ewentualnej mobilizacji
konsumentów do działań przeciwko firmom postępującym nieodpowiedzialnie.
Działalność niektórych organizacji ma charakter konfrontacyjny (kontrola działań firmy,
połączona z bezpośrednią presją i zachęcaniem konsumentów do ewentualnego bojkotu
firmy i jej produktów; np. Greenpeace). W innych przypadkach celem jest bardziej
ogólne wywieranie wpływu skierowane nie na konkretne firmy, ale na zwyczaje
konsumpcyjne indywidualnych osób (np. Polska Zielona Sieć). Ważnym obszarem działalności wielu organizacji pozarządowych jest wreszcie ogólna edukacja nt. przyrody
i społeczeństwa oraz ich znaczenia dla zwykłego człowieka. Poniżej skoncentrujemy się
na działaniach o charakterze informacyjnym i edukacyjnym — mających na celu zaproponowanie konsumentom pomysłów i zachęcenie ich do podejmowania działań.
Poniższe przykłady (wymienione w kolejności alfabetycznej) ilustrują różnorodność
działań z zakresu edukacji konsumentów, podejmowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce.
– Fundacja Aeris Futuro — Kalkulator CO2 — narzędzie służące konsumentom do
pomiaru emisji CO2 związanych z ich stylem życia, połączone z informacjami na
temat możliwości ograniczania tych emisji <www.aeris.eko.org.pl>.
– GAP Polska — pogram Eko-zespołów (por. narzędzie 14.N2).
– Greenpeace — projekt „Zagrożone gatunki na sprzedaż” piętnujący sprzedaż
w działających w Polsce sklepach zagrożonych gatunków morskich i wytworzonych
z nich produktów <www.greenpeace.org/poland/co-robimy/morza-i-oceany>.
– Klub Gaja — program „Czy wiesz co jesz?”, zwracający uwagę na dobrostan
zwierząt hodowlanych, a w jego ramach np. projekt „Kupuj jajka z głową” dotyczący umieszczonych na jajkach oznaczeń <www.klubgaja.pl/zwierzeta/
czy_wiesz_co_jesz>.
– Koalicja na rzecz Sprawiedliwego Handlu — działania promujące ideę i produkty
sprawiedliwego handlu (studium przypadku 14.P2).
– Polska Akcja Humanitarna — projekt „Modnie i etycznie”, zwracający uwagę
konsumentów na to, gdzie, przez kogo i w jakich warunkach zostały wyprodukowane noszone przez nich ubrania <www.modnieietycznie.pl>.
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W ramach wymienionych przykładów, organizacje tworzyły strony internetowe,
publikowały raporty, organizowały konferencje prasowe, a także warsztaty dla aktywistów, nauczycieli i innych zainteresowanych. Przedstawione przykłady działań odwołują
się nie tylko do emocji, ale i do rozsądku konsumentów; promują więc konsumpcję
rozsądną, a nie tylko odpowiedzialną. Na największą skalę podobne działania prowadzone były przez Polską Zieloną Sieć i WWF.
Polska Zielona Sieć: „Kupuj odpowiedzialnie”
Polska Zielona Sieć to koalicja krajowych organizacji pozarządowych. Dzięki długiej
historii i dużej skali działania, kampanie PZS stanowią ważny przykład działań z zakresu
promowania zrównoważonej konsumpcji. Od początku łączono je z edukacją w zakresie
praw konsumentów.
Głównym produktem, wokół którego tworzono tę kampanię, były poradniki „Dobre
zakupy” (od 2003 r. wydane kilkukrotnie). Choć poradniki te odwołują się do ważnych
zagadnień, na które powinni zwracać uwagę konsumenci, a także porównują ze względu
na te zagadnienia główne produkty konsumpcyjne dostępne na rynku, to ich użyteczność dla polskiego konsumenta jest ograniczona. W głównej mierze poradniki te opierają
się na publikacji The good shopping guide, wydanej przez brytyjską organizację konsumencką ECRA w 2002 r. Odnoszą się więc często do produktów niedostępnych na
polskim rynku, a obecnie są także nieaktualne.
W 2007 r. w ramach PZS wydano kolejny poradnik, „Kupuj odpowiedzialnie”, napisany
przez polskie autorki (Huma i Krzystkiewicz, 2007), skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Choć informacje zostały uaktualnione, i w tym przypadku przywoływane
są głównie źródła zagraniczne, częściowo odwołujące się do marek niedostępnych na
polskim rynku. Odniesienia do sytuacji typowo polskiej wciąż są ograniczone, a wartość
poradnika, podobnie jak w poprzednim przypadku, wynika przede wszystkim ze zwracania uwagi na ogólne zagadnienia związane ze zrównoważoną konsumpcją. Dodatkową
zaletą poradnika „Kupuj odpowiedzialnie” są materiały do prowadzenia lekcji.
Inne przykłady wydawnictw PZS z zakresu zrównoważonej konsumpcji to
poradniki:
– „Jak kupować, by nie dać się upolować” (Huma, 2006), zwracający uwagę na
różne formy nacisku i manipulacji stosowane przez producentów i podkreślający
znaczenie świadomych, rozsądnych decyzji konsumentów;
– „Zielone znaki, czyli jak wybrać produkty przyjazne środowisku” (Znaniecki,
2003), informujący o programach eko-etykietowania (por. narzędzie 7.N3);
– „Prawa konsumentów w kontekście ochrony środowiska” (Stoczkiewicz, 2003),
przedstawiający instytucje i podstawowe przepisy prawne dotyczące ochrony
konsumentów.
Wokół poradników stopniowo pojawiały się kolejne działania, których najważniejszym elementem stał się portal <www.ekonsument.pl>. Na portalu pojawiają się informacje nt. zrównoważonej konsumpcji, konsumenci mogą korzystać z odnośników do
innych stron z tego zakresu, dostępne są również poradniki PZS w wersji elektronicznej.
W ramach kampanii w 10 miastach prowadzone są także Regionalne Punkty
Informacyjno-Edukacyjne, w których zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej nt.
zrównoważonej konsumpcji. Dodatkowo, w latach 2006–2007 w ramach ogólnopolskiego projektu „Co młody konsument wiedzieć powinien?”, PZS opracowała trzy poradniki dla uczniów szkół różnych poziomów z zakresu ich praw i obowiązków jako konsumentów, a także przeprowadziła 480 szkoleń.
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WWF: „Jaka ryba na obiad?”, „Zróbmy dobry klimat”, „Ty decydujesz”
WWF to największa na świecie organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska. Od początku okresu transformacji gospodarczej była aktywna w dziedzinie
ochrony przyrody w Polsce, a w 2000 r. powstał jej polski oddział. W ostatnich latach
fundacja WWF Polska włączyła się również w edukację konsumentów, czego efektem
są opisane poniżej trzy przykłady. WWF prowadzi akcje na dużą skalę dzięki swej organizacji pracy, kontaktom z mediami i doświadczeniom zagranicznym.
Jednym z obszarów działalności WWF w Polsce jest ochrona Bałtyku, w tym działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa (por. studium przypadku 1.P2). W ramach
tych działań WWF dąży do uświadomienia konsumentom, że ich indywidualne decyzje
mają znaczenie z punktu widzenia ochrony morza i jego zasobów. W 2008 r. opublikowane zostały poradniki dla konsumentów „Jaka ryba na obiad?” i „Dania z ryb. Ciemna
strona pozyskiwania darów morza”. Pierwszy omawia różne gatunki ryb ze względu na
stopień ich zagrożenia, dzieląc je na trzy kategorie:
– zielone (niezagrożone przełowieniem, zalecane do konsumpcji);
– żółte (na temat których informacje są niepełne lub których sposób połowu jest
uciążliwy dla środowiska, w związku z czym lepiej powstrzymać się od ich
konsumpcji);
– czerwone (zagrożone i wiążące się ze szczególnie uciążliwymi dla środowiska
formami połowów, których konsumpcji należy unikać; wśród nich dorsz).
Drugi poradnik ilustruje szkody wyrządzane w środowisku i związane z tym marnotrawstwo zasobów, towarzyszące pozyskiwaniu składników sześciu popularnych
w Europie potraw z ryb i owoców morza (filet z flądry, paella z owoców morza, pasta
z homara, smażony dorsz, stek z miecznika, sushi z tuńczyka). Zwraca uwagę na
problemy, takie jak: przełowienie, nielegalne połowy i szkodliwe metody połowów.
W obu poradnikach wykorzystane zostały materiały publikowane przez WWF również
w innych krajach. Choć ich publikacja zbiegła się w czasie z problemami omówionymi
w studium przypadku 1.P2, wymienione poradniki nie poświęciły dorszowi więcej uwagi
niż innym gatunkom, których znaczenie w polskiej kuchni jest bez porównania mniejsze.
Prowadzona od 2006 r. kampania „Zróbmy dobry klimat” zwraca uwagę na powiązanie indywidualnych decyzji konsumpcyjnych ze stanem klimatu. Podkreśla znaczenie
każdej decyzji i pomaga ograniczać ich negatywne skutki. W jej ramach wydano
poradnik „Jak oszczędzać energię w domu” zawierający praktyczne wskazówki dotyczące wyboru urządzeń zużywających energię oraz takiego ich użytkowania, aby zużycie
energii ograniczyć. Informacje te zostały przedstawione w szerszym kontekście (porównanie zużycia energii przez poszczególne urządzenia), tak aby wiedzieć, na które należy
położyć szczególny nacisk. Zawarte w dokumencie wyliczenia pokazują możliwe do
uzyskania oszczędności, dzięki zastosowaniu energooszczędnych urządzeń. Podobnie
jak w innych krajach europejskich, WWF wspiera w Polsce serwis internetowy <www.
topten.info.pl>, który porównuje efektywność energetyczną różnych produktów
konsumpcyjnych, a także ich długookresowe koszty eksploatacji.
Trzecim przykładem edukacji Polaków przez WWF jest kampania „Ty decydujesz”
zachęcająca do udziału w konsultacjach społecznych (por. narzędzie 1.N3 i studium
przypadku 1.P3). Jej celem jest uświadomienie indywidualnym osobom możliwości
wpływu na dotyczące ich projekty inwestycyjne i dokumenty prawne oraz zachęcenie
do kształtowania w ten sposób własnego otoczenia. WWF informuje o prawie do
uzyskania informacji na temat stanu środowiska oraz do wypowiedzenia się na temat
planowanych działań i inwestycji mających na ten stan wpływ i uzyskania odpowiedzi.
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Postulaty zgłoszone przez obywateli powinny być podawane do publicznej wiadomości,
wraz z informacjami o ich przyjęciu lub odrzuceniu (z uzasadnieniem).
Podsumowując powyższe przykłady, organizacje pozarządowe pomagają konsumentom w podejmowaniu decyzji zgodnych z koncepcją zrównoważonej konsumpcji.
Ich oddziaływanie wiąże się z brakiem powiązań z firmami (niezależnością) i związaną
z tym wiarygodnością. Działalność w organizacjach pozarządowych utożsamiana jest
często z działaniem na rzecz dobra wspólnego lub porządku publicznego (por. rozdział
15). Organizacje tego typu przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego
w ramach prowadzonych przez nie działań edukacyjnych. Jak dotąd jednak opierały się
w tych działaniach przede wszystkim na materiałach opracowanych w innych krajach.
Szersze wykorzystanie materiałów przygotowanych z myślą o specyfice polskiego rynku
i konsumenta może uatrakcyjnić tę ofertę edukacyjną.
Pytania
1. Jakie warunki muszą zostać zachowane, aby wsparcie przez organizacje pozarządowe odpowiedzialnych i rozsądnych decyzji konsumentów było wiarygodne? Jak
ocenisz sytuację, w której wybrana organizacja promowałaby konkretną firmę, produkt lub usługę?
2. Jakie krajowe przykłady mogłyby stać się podstawą polskiego wydania poradnika
z zakresu zrównoważonej konsumpcji?
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Studium przypadku 14.P2.
Rynek produktów sprawiedliwego handlu w Polsce4
Jedną z form bezpośredniego zaangażowania konsumentów w krajach rozwiniętych na
rzecz poprawy warunków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w krajach
rozwijających się jest sprawiedliwy handel. Konsument świadomie wybiera produkt
wysokiej jakości, dzięki czemu wspiera producentów w krajach rozwijających się, otrzymując jednocześnie wartość dodaną w postaci świadomości odpowiedzialnego zakupu.
Dotychczas sprawiedliwy handel rozwijał się przede wszystkim w krajach rozwiniętych,
zwłaszcza w Europie Zachodniej, jednak popularność tej koncepcji rośnie również
w Polsce.
Na czym polega sprawiedliwy handel?
Sprawiedliwy handel (fair trade) definiuje się jako partnerstwo, które dąży do większej
równości w handlu międzynarodowym. W porównaniu z handlem konwencjonalnym,
oferuje lepsze warunki dla producentów i pracowników w krajach rozwijających się.
Produkt może być przedmiotem sprawiedliwego handlu, jeśli producent zapewni
godne warunki zatrudnienia,5 ochronę środowiska oraz lokalnej kultury. Istnieją szczegółowe standardy dotyczące poszczególnych produktów, ich jakości i sposobów przetwarzania. Producentom, którzy spełnią wymagania sprawiedliwego handlu, przysługują
następujące korzyści:
– cena pokrywająca koszty oraz zapewniająca zysk;
– częściowa zapłata z góry;
– kontrakty pozwalające na długoterminowe planowanie produkcji;
– premia na inwestycje wspierające rozwój lokalny (np. szkoły).
Idea sprawiedliwego handlu odwołuje się zatem do koncepcji zrównoważonego
rozwoju, poprzez powiązanie wymogów dla producentów (dotyczących ochrony środowiska i kwestii społecznych) z zapewnieniem środków do ich realizacji. Środki pochodzą
od konsumentów w krajach rozwiniętych, gotowych płacić wyższe ceny za produkty
tego typu. Decydują się na to, ponieważ sprawiedliwy handel zapewnia wartość dodaną
w postaci gwarancji, że dostawcy produktów traktowani są uczciwie i z należnym
szacunkiem. Dodatkową wartością jest świadomość przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju. Konsumpcję taką określić można jako odpowiedzialną i rozsądną.
Od końca lat 1980. następował proces instytucjonalizacji sprawiedliwego handlu.
Początkowo w poszczególnych krajach funkcjonowały oddzielne organizacje, które
stopniowo zacieśniały współpracę, by ostatecznie uzgodnić wspólny system certyfikacji
produktów na zgodność z kryteriami sprawiedliwego handlu. Główną rolę w zakresie
ustalania standardów i certyfikacji produktów odgrywa działająca od 1997 r. Fairtrade
Labelling Organisations International (FLO). FLO jest właścicielem najbardziej popularnego znaku sprawiedliwego handlu (przykład eko-etykiety; narzędzie 7.N3). Znak sprawiedliwego handlu (rysunek 7.2) umieszczany jest na produktach, które spełniają
kryteria ustanawiane przez FLO. Na koniec 2008 r. takich produktów było ponad 6000.
Podobnie jak w przypadku innych programów eko-etykietowania, tu również powstały
systemy alternatywne wobec FLO. Część produktów, określanych jako produkty sprawiedliwego handlu, nie posiada oznakowania lub sprzedawana jest ze znakami własnymi
producentów lub dystrybutorów. Choć przyświeca im podobna idea, kryteria nie są tak
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Tekst jest skróconą i uaktualnioną wersją poprzedniej analizy (Kronenberg, 2008).
Chodzi przede wszystkim o nie zatrudnianie dzieci, przestrzeganie praw człowieka oraz standardów ustanowionych przez
Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz uczciwą płacę.
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jasne i przejrzyste, jak te stosowane przez FLO. W niektórych przypadkach standardy są
rozwijane i nadzorowane przez mniejsze organizacje zajmujące się sprawiedliwym
handlem, zrzeszone w International Fair Trade Association (IFAT). Znaki IFAT są nadawane
organizacjom, a nie poszczególnym produktom. Wymienione organizacje podejmują
jednak wspólne działania na rzecz promocji sprawiedliwego handlu.
Popularność produktów sprawiedliwego handlu stale rośnie, m.in. na skutek
wsparcia, jakie koncepcji tej udzielają instytucje ponadnarodowe, w tym instytucje UE.
Nie ogranicza się ono do deklaracji (Komisja Europejska oraz Parlament Europejski
kilkakrotnie wymieniły sprawiedliwy handel jako jedną z istotnych form pomocy dla
krajów rozwijających się), ale obejmuje również pomoc finansową dla organizacji zajmujących się ustanawianiem i wdrażaniem standardów dla produktów.
Najważniejszym rynkiem dla produktów sprawiedliwego handlu jest Europa
Zachodnia. W ujęciu bezwzględnym, najwyższe poziomy sprzedaży rejestrowane są
tradycyjnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a w odniesieniu do udziału
w rynku prym wiodą Szwajcaria6 i Holandia. Podobnie jak w poprzednich latach
i w 2008 r., mimo kryzysu, sprzedaż produktów sprawiedliwego handlu rosła, a na dziewięciu z największych rynków zwiększyła się o 40% i więcej.
Sprawiedliwy handel w Polsce
Jak pokazuje doświadczenie zdobyte w krajach Europy Zachodniej, popularność produktów
sprawiedliwego handlu jest ściśle powiązana ze znajomością jego podstawowych zasad.
Stąd kluczowe dla powodzenia tej koncepcji w Polsce jest informowanie konsumentów na
temat tego, czym jest sprawiedliwy handel i do czego prowadzi nabywanie pochodzących
z niego produktów. Choć pojawia się w Polsce coraz więcej informacji i wydarzeń związanych ze sprawiedliwym handlem, pochodzące z niego produkty wciąż są rzadkością,
a krajowi sprzedawcy i konsumenci wiedzą na ich temat niewiele. Jednak w najbliższych
latach sprawiedliwy handel stanie się prawdopodobnie bardziej popularny.
W 2003 r. utworzono w Polsce przedsiębiorstwo Smak Wolności, sprzedające kawę
pochodzącą z meksykańskiego stanu Chiapas. Choć nie posiadała ona certyfikatu sprawiedliwego handlu, zasady jej wytwarzania i dystrybucji były zbliżone do tych, którym
podlegają produkty certyfikowane. Po kilkunastu miesiącach przedsiębiorstwo zawiesiło
działalność.
W celu podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie sprawiedliwego handlu w lutym 2004 r. powołano do życia Stowarzyszenie Sprawiedliwego
Handlu „Trzeci Świat i My”. Stowarzyszenie zajmowało się przede wszystkim działalnością informacyjną i edukacyjną, a od 2006 r. również sprzedażą produktów sprawiedliwego handlu (jest głównym dostawcą na polskim rynku, rysunek 14.3).7 Na skutek
starań Stowarzyszenia, na podstawie umowy z FLO, w Polsce zarejestrowany został znak
sprawiedliwego handlu. Stowarzyszenie prowadzi sklep internetowy, oferując ok. 250
produktów, które rozprowadza również do sklepów detalicznych w kilku miastach.
Skala działalności Stowarzyszenia jest zbyt mała, by sprowadzać towary bezpośrednio
do Polski, sprowadza je więc z rynku niemieckiego, co przekłada się na wysokie ceny.
Krokiem w kierunku powołania krajowej organizacji certyfikującej, która mogłaby
być partnerem dla FLO i bezpośrednio importować produkty, było utworzenie w 2009
r. Koalicji Sprawiedliwego Handlu. Stworzyło ją 11 organizacji pozarządowych, wśród
nich grupa eFTe, Polska Akcja Humanitarna, Polska Zielona Sieć i Stowarzyszenie
6

Np. ponad połowa bananów sprzedawanych w Szwajcarii posiada znak sprawiedliwego handlu.
Dla porównania, światowa sprzedaż tych produktów w 2008 r. wyniosła odpowiednio: kawy — 65 808 ton; herbaty — 11 467 ton;
ryżu — 4685 ton; cukru — 56 990 ton (FLO, 2009, s. 23).
7
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Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My. W maju 2009 r. członkowie koalicji zorganizowali obchody światowego dnia sprawiedliwego handlu (w Polsce odbyły się one już
po raz czwarty). Prowadzone są wspólne działania edukacyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy o sytuacji krajów rozwijających się i sprawiedliwym handlu.
Nieliczne produkty sprowadzane są również przez niezależnych dystrybutorów.
Pojawiają się zwłaszcza w sklepach z żywnością ekologiczną jako produkty atestowane,
których nie może zaspokoić podaż krajowa (np. kakao i jego przetwory lub kawa).
Produkty sprawiedliwego handlu są bowiem często certyfikowane jako produkty rolnictwa
ekologicznego. Wynika to z faktu, iż spełnienie wymogów związanych z ochroną środowiska ustanowionych przez organizacje zajmujące się sprawiedliwym handlem niemal
pokrywa się z kryteriami dla rolnictwa ekologicznego. Relatywnie niewielkim nakładem
można stworzyć dodatkową korzyść dla ostatecznego konsumenta.

Dane dotyczą produktów sprzedawanych przez Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci
Świat i My”.
Rysunek 14.3. Sprzedaż wybranych produktów sprawiedliwego handlu w Polsce (kg)
(Rzeczpospolita, 04.05.2009)

Przykładem innych działań, mających na celu promocję sprawiedliwego handlu, są
poświęcone mu konferencje i seminaria (np. w listopadzie i grudniu 2005 r. na uniwersytetach: warszawskim i łódzkim i konferencja w listopadzie 2008 r., w czasie której
omawiano możliwość utworzenia Koalicji). Pojawiły się również nieliczne artykuły na
temat sprawiedliwego handlu, jak dotąd przede wszystkim w periodykach wydawanych
przez organizacje zajmujące się zagadnieniami społecznymi lub związanymi z ochroną
środowiska oraz w publikacjach poświęconych tematyce rozwoju gospodarczego
w ujęciu międzynarodowym. Teksty odnoszące się do produktów sprawiedliwego
handlu pojawiły się również w wydanych przez Polską Zieloną Sieć poradnikach „Dobre
zakupy” i „Kupuj odpowiedzialnie” (studium przypadku 14.P1). W 2008 r., w ramach
współpracy między większą ilością organizacji zainteresowanych tematyką sprawiedliwego handlu, przyszli członkowie Koalicji przygotowali szereg materiałów edukacyjnych.8 Zdarzają się również informacje na ten temat w środkach masowego przekazu.
8

14.

Publikacje i materiały edukacyjne przygotowane przez członków Koalicji dostępne są na stronie internetowej <www.fairtrade.org.pl>.
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Perspektywy rozwoju rynku
Fakt, iż pierwsze produkty sprawiedliwego handlu są dostępne na polskim rynku oraz to, że
podejmowane są działania informacyjne i promocyjne dotyczące tej formy handlu pokazuje,
że stworzone zostały podstawy dla dalszego rozwoju rynku. Porównanie wielkości sprzedaży w Polsce i w krajach Europy Zachodniej, w których rynek sprawiedliwego handlu
wciąż dynamicznie rośnie, pokazuje duże możliwości rozwoju tego rynku w naszym kraju.
Choć dotychczas podstawowym kanałem dystrybucji produktów sprawiedliwego
handlu były sklepy z atestowaną żywnością ekologiczną, rolę tę przejmują średniej wielkości sieci dystrybucji (np. delikatesy Bomi). Produkty te stopniowo wchodzą również
do oferty dużych sieci handlowych. Jednak poza sieciami, które na całym świecie
prowadzą aktywną sprzedaż tych produktów (jak Marks & Spencer), są to działania
odizolowane. Rozszerzenie sprzedaży produktów sprawiedliwego handlu na obecne
w Polsce międzynarodowe sieci handlowe może wynikać z odgórnych decyzji, podjętych przez zagraniczne zarządy owych sieci lub kumulujących się działań informacyjnych i lobbingowych, prowadzonych przez rosnącą ilość organizacji zajmujących się
problemami rozwoju krajów najuboższych. Informacje na temat tych problemów
i produktów powinny być kierowane m.in. do menedżerów sieci handlowych.
Do dystrybucji włączają się również lokale gastronomiczne, zwłaszcza kawiarnie
i herbaciarnie, a w przyszłości może również cukiernie. Możliwe jest, wzorem niektórych rynków zagranicznych, utworzenie niezależnej sieci dystrybucji produktów sprawiedliwego handlu przez Koalicję Sprawiedliwego Handlu lub którąś z jej organizacji
członkowskich. Działania organizacji pozarządowych znajdą bowiem w końcu odzwierciedlenie w popycie zgłaszanym przez konsumentów, co stanowić będzie ostateczny
argument za uruchomieniem podaży.
Wzrostu popularności produktów sprawiedliwego handlu spodziewać się można
zwłaszcza wśród ludzi młodych i wykształconych, którzy w największym stopniu skłonni
są dokonywać społecznie i ekologicznie odpowiedzialnych wyborów konsumpcyjnych.
Szczególnie prawdopodobne wydaje się zgłaszanie popytu na tego typu produkty przez
uczniów i studentów, co może się wiązać z tworzeniem na wzór brytyjski oddolnych
inicjatyw promujących sprawiedliwy handel w szkołach i uczelniach.
Prawdopodobnie roczne przyrosty sprzedaży w najbliższych latach będą znaczące,
co wynika przede wszystkim z niskiego poziomu wyjściowego. Zdobycie przez produkty
sprawiedliwego handlu znaczącego udziału w rynku wydaje się jednak mało prawdopodobne z uwagi na bariery, na jakie napotyka świadoma konsumpcja w Polsce.
Bariery
Wśród podstawowych barier dla rozwoju sprawiedliwego handlu w Polsce wymienić
należy następujące czynniki:
– brak wiedzy na ten temat wśród konsumentów;
– niska siła nabywcza;
– przekonanie, że problemy społeczne i ekologiczne w Polsce powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności.
Brak wiedzy na temat sprawiedliwego handlu stanowi istotną barierę, ale stosunkowo najłatwiej jest ją pokonać — sprzyjają temu wyżej opisane działania. Brak wiedzy
widoczny jest nie tylko po stronie konsumentów, ale również sprzedawców. Przykładowo
— osoba prowadząca sklep, w którym w ciągłej sprzedaży znajdują się produkty sprawiedliwego handlu, nie znała znaczenia znaku Fair Trade i nawet nie słyszała
o koncepcji sprawiedliwego handlu. Produkty te znajdowały się w sprzedaży jako
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posiadające atest rolnictwa ekologicznego. Kiedy jednak osoby, które przedtem nie
znały sprawiedliwego handlu, dowiadują się o obowiązujących w jego ramach zasadach,
ich zainteresowanie rośnie.
Trudniejszą do pokonania barierą jest niska siła nabywcza polskich konsumentów.
Potwierdzają to wyniki badań przytoczone w podrozdziale 14.2. Produkty sprawiedliwego handlu należy więc kierować do świadomych grup społecznych — osób interesujących się zdrowym stylem życia i rozwojem osobowości. Jednak, jak zauważyliśmy,
ceny produktów sprawiedliwego handlu w Polsce są obecnie wyższe niż w Europie
Zachodniej i w przyszłości z pewnością ulegną obniżeniu na skutek rozwoju rynku
i działań Koalicji, mających na celu bezpośredni import do Polski.
Bariera w postaci przekonania, że problemy społeczne i ekologiczne w Polsce są
bliższe krajowym konsumentom i powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności
pojawiła się w analogicznej formie również w niektórych krajach Europy Zachodniej.
Aby sprostać temu problemowi, sieci sklepów sprawiedliwego handlu wprowadziły do
obrotu również produkty wytwarzane w krajach rozwiniętych. Udział tych ostatnich nie
mógł przekraczać 10% ilości produktów sprowadzanych z krajów rozwijających się. Od
produktów krajowych wymagano odpowiedniej jakości oraz spełnienia kryteriów ekologicznych i społecznych. Powinny być także atrakcyjne dla konsumentów; przede
wszystkim jednak nie mogą konkurować z produktami pochodzącymi z krajów rozwijających się (Jeudy, 1998, s. 64).
Być może promocję sprawiedliwego handlu można połączyć z akcentowaniem konieczności i możliwości rozwiązania analogicznych problemów w kraju. Gdyby organizacje
tworzące Koalicję zidentyfikowały marginalizowane i upośledzone społecznie grupy potencjalnych producentów i włączyły ich produkty do swej oferty, stworzyłyby dodatkową możliwość dla aktywizacji odpowiedzialnych konsumentów. W większości przypadków produkty
krajowe i zagraniczne nie konkurowałyby między sobą — produkty sprawiedliwego handlu
to w większości produkty egzotyczne, których nie wytwarzają polscy producenci.
Wymienione bariery, choć istotne, wydają się tracić na znaczeniu. Rośnie poziom
świadomości polskich konsumentów, w tym również w zakresie sprawiedliwego handlu.
Istnieje grupa konsumentów zaangażowana społecznie, gotowa płacić wyższe ceny za
produkty spełniające określone kryteria i ci właśnie konsumenci inicjują zakupy produktów
sprawiedliwego handlu. Te działania, podobnie jak wymienione w tekście Snow Leopard
Enterprises, mobilizują konsumentów do korzystania ze swej siły nabywczej dla „zmieniania świata”. Problemy społeczne i ekologiczne w Polsce przesądzają o tym, że podobny
system ma rację bytu w odniesieniu do produktów krajowych. Produkty pochodzące
z krajów rozwijających się mogłyby, przynajmniej w początkowym okresie, stanowić jedynie
uzupełnienie dla produktów wytwarzanych w kraju. Podjęte dotychczas inicjatywy, a także
potencjalne naśladowanie wzorców pochodzących z krajów Europy Zachodniej, prowadzą
do rozwoju rynku produktów sprawiedliwego handlu również w Polsce.
Pytania
1. Jakie krajowe produkty mogłyby być przedmiotem handlu analogicznego do międzynarodowego sprawiedliwego handlu? Dlaczego?
2. Jak oceniasz możliwości podjęcia przez polskie szkoły, uczelnie i miasta działań, których
zwieńczeniem byłoby nadanie im tytułów szkół, uczelni i miast sprawiedliwego handlu?
3. Producenci i pracownicy w krajach rozwijających się powtarzają, że nie potrzebują
litości, a jedynie uczciwego i sprawiedliwego handlu. Jak inaczej konsumenci w krajach rozwiniętych mogą im pomóc, „głosując za pomocą swoich portfeli”?
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Rozdział 15.
Sieciowe działania obywatelskie
15.1. Wprowadzenie
Co skłania ludzi do podjęcia działania obywatelskiego? W pewnych przypadkach wystarczającym bodźcem jest bezpośrednia odczuwalność problemu społecznego. Kiedy ktoś
buduje autostradę obok nowopostawionego domu, który miał być oazą spokoju lub gdy
ktoś wycina las służący okolicznym mieszkańcom jako miejsce rekreacji, ludzie rwą się
do działań zwanych „nie na moim podwórku”. Działania takie można krytykować za
zbyt wąską perspektywę, niemniej mogą być zaczątkiem szerszego ruchu społecznego.
Czasami do działania porywają ludzi charyzmatyczni przywódcy, jak Gandhi, dający
przykład swym życiem. To ludzie, o jakich coraz trudniej w czasach pośpiechu i dominacji politycznych konkursów piękności nad rzeczywistą debatą nt. dobra wspólnego.
Wreszcie do działania może skłonić ludzi chęć samorealizacji. Ciągle trafiają się bowiem
osoby, które chcą robić w życiu coś poza pracą, założeniem rodziny, uczestnictwem
w życiu religijnym i mają ochotę zabrać się za niekiedy mało wdzięczne zajęcie, jakim jest
zmienianie świata. Jeśli jesteś jedną z takich osób, rozdział ten powstał z myślą o tobie.
Aby człowiek podjął działania obywatelskie, musi przede wszystkim uwierzyć, że
jest w stanie zmienić świat, zaczynając od swego najbliższego otoczenia (podrozdział
15.2). Jednym z pierwszych kroków może być praca wolontariusza w lokalnej organizacji pozarządowej lub instytucji dobroczynnej. Idea wolontariatu cieszy się w Polsce
ciągle małą popularnością, według badań z 2007 r. (CBOS, 2007b) jedynie 5% dorosłych
Polaków pracowało przynajmniej kilka razy w roku jako wolontariusze. Polacy znacznie
chętniej udzielają komuś pomocy rzeczowej (44%) i przekazują pieniądze na cele dobroczynne (43%). Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych w 2008 r. wolontariacko
pracowało 26,4% dorosłych obywateli, wypracowując 8 mld godzin pracy społecznej,
której wartość szacowano na 162 mld dol. (CNCS, 2009). Amerykański socjolog Robert
Putnam (2008, s. 197) zauważa, iż wolontariat, czyli „robienie czegoś dobrego dla
innych”, sprzyja wytwarzaniu kapitału społecznego, który oznacza „sieci kontaktów
społecznych — robienie czegoś z kimś” (podrozdział 15.3). W tym rozdziale nacisk
kładziemy na formy działania „z innymi”, zakładanie stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju lub grupy nieformalnej, dążącej do rozwiązania lokalnych problemów
społecznych. Dla ilustracji omawianych zagadnień posłużymy się studiami przypadku:
Grupy Pewnych Osób, lokalnej sieciowej grupy podejmującej zagadnienia poprawy
jakości życia w mieście (15.P1), oraz przedsiębiorcy społecznego, propagatora wsi tematycznych, Wacława Idziaka i sieci jego współpracowników (15.P2).
Formą aktywności obywatelskiej jest też angażowanie się w ruchy społeczne, które
liczni badacze określają jako egalitarne „formy aktywności politycznej, podejmowanej
przez ludzi nie mających władzy, majątku i sławy” (Zirakzadeh, 1997, s. 5). Ruchy
społeczne zajmują się działalnością edukacyjno-popularyzatorską i dialogiem z władzami,
a w skrajnych sytuacjach mogą stosować działania prowadzące do politycznej konfrontacji — okupowanie budynków, blokowanie dróg czy przywiązywanie się do drzew. Ich
aktywność, nawet jeśli nie jest zgodna z prawem, świadczy o obywatelskim zaangażowaniu, a także może pozytywnie wpływać na budowanie kapitału społecznego.1
1
R. Putnam wyróżnia skłonność do protestów politycznych jako jeden z 13 czynników pozytywnie skorelowanych z kapitałem
społecznym.
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Rosnący na znaczeniu trzeci sektor oznacza formę instytucjonalizacji działalności obywatelskiej (podrozdział 15.4). Organizacje pozarządowe realizują coraz więcej zadań
publicznych i wywierają wpływ na politykę społeczną, kulturalną lub w zakresie ochrony
środowiska. Ważnym czynnikiem, sprzyjającym rozwiązywaniu problemów społecznych, jest kreatywność, umiejętność niekonwencjalnego spojrzenia na wyzwanie
(podrozdział 15.5).
Globalizacja i zmiany, jakim podlega społeczeństwo, takie jak nowe formy
pracy lub rozwój nowoczesnych środków komunikacji, sprzyjają określonym działaniom obywatelskim, a utrudniają inne. Szczególnie istotna jest wzrastająca mobilność ludzi (podrozdział 15.6) — trudno jest budować silne stowarzyszenia
sąsiedzkie w sytuacji, gdy przeciętny człowiek kilkakrotnie zmienia miejsce
zamieszkania. Stąd do coraz bardziej „nomadycznych” społeczeństw w krajach
rozwiniętych pasuje aktywizm internetowy, wykorzystujący portale społecznościowe (narzędzie 15.N1).

15.2. Uwierzmy, że świat da się zmienić!
Aby zacząć działania obywatelskie, trzeba najpierw uwierzyć, że jesteśmy w stanie
zmienić coś w świecie, w którym żyjemy: w naszym mieście, na wsi, ulicy, podwórku.
Ludzie, a w szczególności Polacy, mają tendencję do pesymizmu i niewiary, wolą
narzekać na polityków niż podjąć aktywne działanie obywatelskie. Zapewne każdy
z czytelników zetknął się w swym otoczeniu z osobami, które powtarzają: „nie zawrócisz Wisły kijem” lub radzą „nie porywać się z motyką na słońce”. Na pewnej łódzkiej
ulicy mieszkańcy mieli silne przekonanie, że nigdy nie powstanie plac zabaw dla
dzieci, ponieważ nigdy go nie było. Kiedyś ktoś próbował go stworzyć, ale mu się nie
powiodło. Perspektywa stworzenia placu zabaw powróciła, gdy na ulicy pojawili się
nowi, aktywni ludzie.
Albert Einstein zauważył, że często „wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie
można. Ale przypadkowo znajduje się jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie
dokonuje odkrycia”. Podobnie jak w przypadku odkryć naukowych, tak w przypadku skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, musi znaleźć się ktoś,
kto nie wiedział, że coś jest niemożliwe. Często są to osoby z zewnątrz, które
potrafią wyjść poza granicę, jak to określił socjolog Alfred Schutz, „świata oczywistego” danej społeczności, na który składają się podstawowe interpretacje rzeczywistości i bezrefleksyjne przekonania (por. omówienie modeli myślowych w podrozdziale 2.1). Einstein wskazał na kolejną ważną prawidłowość: „problemy współczesnego świata nie mogą być rozwiązane na poziomie myślenia, na którym zostały
stworzone”. Aktywni ludzie, zmieniający rzeczywistość, zdobywają się bowiem
na inny sposób myślenia, np. patrzą na konflikt z perspektywy win–win, w której
wszystkie strony mogą zyskać. Tam gdzie wszyscy wokół widzą starą oborę, oni już
widzą przyszłe centrum kultury i aktywności. Socjolodzy związani z nurtem społecznego konstruktywizmu dostrzegli, że ludzie wcale nie żyją w jednej obiektywnej
rzeczywistości, lecz sami nieustannie interpretują świat i, rozmawiając ze sobą,
dochodzą do wspólnych znaczeń (por. podrozdział 2.2). Z punktu widzenia działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju, modele myślowe (przekonania o naturze
świata) i kategorie, jakimi się posługujemy, mają bardzo duże znaczenie dla powodzenia naszych działań. Zagadnienie opowieści szerzej omówimy w przypadku idei
wsi tematycznych i działalności Wacława Idziaka i jego współpracowników (studium
przypadku 15.P2).
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15.3. Znaczenie kapitału społecznego i wzajemnego
zaufania
Pojęcie kapitału społecznego zrobiło w ostatnich latach błyskotliwą karierę
w naukach społecznych. Jeden z autorów tego pojęcia, Pierre Bourdieu, określił
w ten sposób „zbiór aktualnych i potencjalnych zasobów, które są połączone w mniej
lub bardziej trwałą sieć zinstytucjonalizowanych stosunków społecznych, wzajemnej
zależności i uznania” (Frykowski, 2005, s. 21). Drugi ważny prekursor tego pojęcia,
James Coleman, zdefiniował kapitał społeczny jako jeden z zasobów określających
potencjał jednostki, związany z jej relacjami w obrębie rodziny i społeczności, sprzyjający jej edukacji i socjalizacji (Frykowski, 2005, s. 30). Kapitał społeczny według
Colemana przyjmuje dwie postaci: zobowiązań i kanałów informacyjnych (Theiss,
2007, s. 14–15). Człowiek, pomagając innym, dysponuje bowiem zasobem potencjalnie odwzajemnionej pomocy, a mając liczne kontakty z innymi, łatwiej jest mu
zdobywać niezbędne informacje, znaleźć pracę lub zapewnić dużą frekwencję na akcji
społecznej. Normy i efektywne sankcje społeczne stanowią formę kapitału społecznego, gdyż zwiększają prawdopodobieństwo odwzajemnienia.
Duży wkład w charakterystykę pojęcia kapitału społecznego wniósł Robert
Putnam. Punktem wyjścia było dla niego spostrzeżenie znaczącego spadku uczestnictwa we wspólnotach społecznych, takich jak kluby kręglarskie i brydżowe, organizacje absolwentów, kluby sąsiedzkie. W Polsce można dostrzec podobne procesy
w postaci zamykanych wiejskich świetlic, szkół, gminnych ośrodków kultury.
W Irlandii mówi się, że jeśli parafia nie jest w stanie wystawić swej drużyny w grę
hurling, narodowy sport Irlandczyków, wieś wkrótce może wymrzeć. Istnienie
15-osobowych lokalnych zespołów, zasilanych przez młodych chłopców, świadczyło o żywotności lokalnej społeczności. W górskich terenach Hiszpanii można
znaleźć wiele opuszczonych wiosek. Zazwyczaj gdy emigracja mieszkańców dochodziła do punktu, gdy trzeba było zamknąć szkołę, w ciągu kilku lat wieś znikała.
Putnam badał wpływ różnych czynników na spadek obywatelskiego zaangażowania w Stanach Zjednoczonych w latach 1965–2000. Wśród najważniejszych
wyróżnił zmianę pokoleniową, telewizję i powstanie pokolenia telewizyjnego oraz
niekontrolowane rozrastanie się miast i przepracowanie Amerykanów (Putnam,
2008, s. 468).
Najważniejszym rozróżnieniem dokonanym przez Putnama jest oddzielenie
kapitału społecznego spajającego (ekskluzywnego, bonding) od kapitału społecznego łączącego (inkluzywnego, bridging). Różnica między nimi zależy od stosunku
do obcego. Kapitał spajający służy cementowaniu spójności grupy i wzmacnia
tożsamość, która ma jednak charakter wykluczający dla obcych. Kapitał społeczny
spajający kojarzony może być z, właściwym szczególnie polskim małym miastom
i wsiom, „familistycznym, a nie obywatelskim typem uspołecznienia” (Miszalska
i Piotrowski, 2006, s. 152). Wśród przykładów tego typu grup, Putnam (2008, s. 40)
podaje etniczne organizacje bratniej pomocy, kościelne grupy czytelnicze kobiet
czy kluby kręglarskie. Z polskiej perspektywy moglibyśmy zaliczyć do tego typu
kapitału społecznego np. lokalne kluby kibica czy klub biznesu.
Łączący kapitał społeczny z kolei oznacza skierowanie się na zewnątrz
i obejmuje ludzi z różnych odłamów społecznych. Przykładów dostarczają stowarzyszenia promujące idee o charakterze uniwersalistycznym (ochrona środowiska
lub prawa człowieka). Żartobliwie można powiedzieć, że gdy wejdziemy do
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nieznanego nam baru na przedmieściu i w tym momencie spojrzą na nas i zamilkną
żwawe rozmowy, raczej mamy do czynienia z kapitałem spajającym. Gdy z kolei
przywitają nas i zaproszą na piwo, dominuje kapitał łączący. Putnam przestrzega
jednak przed negatywnym ocenianiem kapitału spajającego. Ma on dobre strony,
np. zwiększa poczucie bezpieczeństwa, lecz może prowadzić do antagonizmów
zewnątrzgrupowych. Przykładowo, w śródmieściu Łodzi młodzież z jednej ulicy
tworzy bandy oparte na wzajemnym zaufaniu i cementującej je wrogości wobec
młodzieży z sąsiedniej ulicy — kibiców konkurencyjnego klubu piłkarskiego. Sieci
łączące lepiej spełniają inne potrzeby niż bezpieczeństwo, na przykład służą do
wykorzystywania zewnętrznych aktywów i rozprzestrzeniania informacji (Putnam,
2008, s. 40–41). Kapitał spajający odwołuje się często do wzajemności określonej:
zrobię coś dla ciebie, a ty pomożesz mi w przyszłości. Kapitał łączący odwołuje się
raczej do zasady uogólnionej wzajemności: pomagam tobie i oczekuję, że w przyszłości ktoś inny zrobi coś dla mnie.
Przykładami sieci społecznych opartych na uogólnionej wzajemności, w których
odwdzięczamy się innym członkom sieci, są: system surfowania po kanapach
(couchsurfing) — oferowania noclegów i towarzystwa podróżnym i bank czasu
— system bezgotówkowej wymiany przysług. Wedle danych z lipca 2009 r., dzięki
portalowi internetowemu <www.couchsurfing.org>, „szerzącemu wzajemne zrozumienie pomiędzy jednostkami reprezentującymi różnorodne kultury”, odbyło się
1,25 miliona udanych wizyt, powstało 1,5 mln nowych przyjaźni, z czego 90 000
zostało określonych jako „bliskie”. Obecnie w Polsce działa około 20 banków czasu
— sieci, w których ludzie pomagają sobie, oferując różne przysługi: porady prawne
i życiowe, pomoc w remoncie lub naukę języków obcych. Inicjatywy mają najczęściej charakter lokalny i służą integracji mieszkańców i budowaniu zaufania.
Niestety ostatnio katowicki urząd skarbowy odpowiedział tamtejszemu bankowi
czasu, że każda udzielona bezpłatnie przysługa powinna być opodatkowana według
jej wartości rynkowej (Rzeczpospolita, 14.09.2009). Podejście to wydaje się tym
bardziej nieuzasadnione, że banki czasu wyręczają państwo w budowaniu zaufania,
realizując ważny cel polityki społecznej.
W przypadku sektora obywatelskiego kluczowe znaczenie ma zaufanie
społeczne. Jak bowiem ludzie mają działać razem, skoro nie są w stanie sobie
zaufać? Zdaniem Daniela Golemana, „uśmiech, wzajemna życzliwość i zaufanie
stanowią społeczną infrastrukturę, którą trzeba naprawiać, podobnie jak naprawiamy chodniki czy oczyszczalnie ścieków” (Idziak, 2008, s. 151). Socjolog Piotr
Sztompka (2007, s. 263) wyróżnił dwa rodzaje kultur: cynizmu i zaufania. Kultura
cynizmu to „rozpowszechnione w zbiorowości »obowiązujące« przekonania
o powszechnym braku wiarygodności, uzasadniające nieufność i podejrzliwość jako
właściwą postawę”. Lekarstwem na bolączki powodowane przez tę kulturę ma być
wedle Sztompki kultura zaufania, czyli „rozpowszechnione w zbiorowości reguły
normatywne, wymagające ufności i wiarygodności, egzekwowane przez sankcje
społeczne”.
Polska jest ciągle daleka od wytworzenia kultury zaufania. Zaledwie 7% Polaków
zadeklarowało zaufanie do organizacji pozarządowych, podczas gdy w Europie
Zachodniej kształtuje się ono na poziomie 30–45%, a w Kenii i Meksyku ponad 50%
(CBOS, 2006). Spośród wybranych 20 państw jedynie Brazylijczycy mieli mniejsze
zaufanie do swego rządu niż Polacy, a Argentyńczycy i Rosjanie do biznesu (CBOS,
2006). Bardziej niż rządowi, Polacy ufają władzom lokalnym, lecz jedynie 21%
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w dużym stopniu, a 56% w małym, przy czym najbardziej nieufną grupą jest młodzież
(CBOS, 2007a). Jeżeli chodzi o ogólne zaufanie do ludzi, w Polsce począwszy od
1992 r. kształtuje się ono na poziomie ok. 10% i jest niższe niż w prawie wszystkich
krajach UE (największe jest w krajach skandynawskich, gdzie osiąga średnio około
70%; Czapiński i Panek, 2006, s. 259). Na dodatek 89% Polaków nie działa aktywnie
w żadnej organizacji, choćby kole parafialnym czy klubie (CBOS, 2007a).
Putnam (2008, s. 158–159) wskazał, że w wytwarzaniu kapitału społecznego
spore znaczenie odgrywają dwa rodzaje więzi społecznej — formalne i nieformalne.
Posłużył się kategoriami z języka jidysz, kojarząc więzi formalne z macherami
— „ludźmi powodującymi, że coś się dzieje we wspólnocie”, często wyposażonymi
w wyższy status społeczny, „dobrymi obywatelami”, działającymi w oficjalnych
organizacjach społecznych, branżowych i charytatywnych. Więź nieformalna
związana jest ze szmucerami — ludźmi, „którzy spędzają długie godziny nieformalnie rozmawiając i komunikując się” i których obywatelskie zaangażowanie ma
mniej ukierunkowany i bardziej elastyczny charakter. Szmucerzy często organizują
kolacje dla swoich przyjaciół, grywają w karty, bywają w barach, a chętnie przy
okazji dyskutują na tematy społeczne. Kategorie te nie wykluczają się wzajemnie,
często jednak któryś z tych typów działania okazuje się dominującym u jednostek
i grup. Putnam obserwuje w amerykańskim społeczeństwie stopniowy zanik oficjalnych działań związanych z macherami, a rozwój nieformalnych kontaktów, „szmucerowania”. W przypadku Polaków: 10% to aktywni szmucerzy, którzy często urządzają przyjęcia i spotkania nieformalne, 45% robi to kilka razy w roku, ale aż 30%
nigdy nie zaprasza znajomych (CBOS, 2007b).
Kapitał społeczny, podobnie jak kapitał materialny i ludzki, może być również
użyty w celach antyspołecznych. Czym są mafie i gangi, jeśli nie sieciami ludzi
opartymi na wzajemnym zaufaniu? Putnam (2008, s. 39) podaje skrajny przykład
terrorysty Timothy’ego McVeigha, który wysadził w 1995 r. budynek administracji
publicznej w Oklahoma City, a powodzenie swej akcji zawdzięczał rozległej sieci
przyjaciół. Niemniej, istnieje wiele pozytywnych inicjatyw służących budowaniu
kapitału społecznego. Ekonomiści zdali sobie sprawę, że istnienie klimatu wzajemnego zaufania znacznie obniża koszty inwestycji, a wynikająca z zaufania otwartość
zwiększa kreatywność. Ponadto, dobre relacje międzyludzkie zapewniają szybszy
obieg informacji. Kapitał społeczny jest wreszcie szczególnie istotny dla działań
sektora obywatelskiego.

15.4. Znaczenie sektora obywatelskiego w Polsce
Dokumenty i manifesty, wyznaczające podstawowe ramy zrównoważonego rozwoju
wskazują, iż aby zapewnić sprawiedliwość międzypokoleniową i uczynić nasz styl
życia bardziej przyjaznym dla środowiska, działania muszą być podejmowane
zarówno przez państwa (sektor państwowy), firmy (sektor prywatny), jak i zwykłych
obywateli (sektor społeczny, inaczej obywatelski). W Agendzie 21 znajdujemy
wśród priorytetów „umocnienie roli organizacji pozarządowych — partnerów
w działaniach na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju” (punkt 27).
Znaczenie sektora obywatelskiego w poszczególnych krajach różni się w zależności od ustroju, kultury, historii. Przykładowo, w krajach skandynawskich obywatele mają większe zaufanie do państwa i oczekują z jego strony szerszej gamy
działań niż w krajach anglosaskich. Nie ulega wątpliwości, iż sektor obywatelski
rośnie w skali globu, a proces ten daje się zaobserwować również w Polsce.
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Rysunek 15.1. Obszary działania organizacji pozarządowych w Polsce w 2008 r.

Wedle danych z I kwartału 2008 r., w rejestrze REGON zarejestrowanych było
58 237 stowarzyszeń i 9106 fundacji, ich zróżnicowanie tematyczne obrazuje rysunek
15.1. W sektorze pozarządowym w Polsce znajduje zatrudnienie ok. 120 tys. osób.
W przeliczeniu na pełne etaty, daje to 65 tys. miejsc pracy. Niepokojącą tendencją jest
spadek liczby wolontariuszy, osób pracujących dla dobra wspólnego bez wynagrodzenia — ich odsetek wśród dorosłych Polaków zmniejszył się z 21,9% w 2006 r. do
13,2% w 2007. We wszystkich polskich stowarzyszeniach, łącznie z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi, organizacjami branżowymi i hobbystycznymi (np. wędkarze),
zrzeszonych jest dziś nie więcej niż 4 mln osób — ok. 13% dorosłych Polaków
(Gumkowska i Herbst, 2008).2
W tym miejscu należy jednak przestrzec przed uproszczeniem, polegającym na utożsamieniu ilości stowarzyszeń i fundacji ze społeczeństwem obywatelskim i wnioskowaniem o jakości kapitału społecznego ze względu na poziom członkostwa. Po pierwsze,
niektóre organizacje pozarządowe to instytucje tworzone przez duże firmy, mające na celu
kreowanie wizerunku ich sponsorów jako przyjaznych dla środowiska (tzw. ekościema,
greenwash) czy zaangażowanych społecznie (bluewash; por. narzędzie 14.N1). Po drugie,
organizacje pozarządowe mogą stać się de facto agencjami, które realizują zadania
powierzone przez administrację publiczną, a ich hierarchiczna struktura może bardziej
upodabniać je do instytucji państwowych niż „poziomych”, egalitarnych struktur lokalnych zrzeszeń. Organizacje pozarządowe, by się rozwijać i utrzymać swe biura i etaty,
konkurują między sobą, walcząc o ograniczone fundusze publiczne. W konsekwencji
instytucje państwowe, za pomocą polityki dawania grantów na wyznaczone zadania,
pośrednio określają zakres problemów podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Po trzecie, część organizacji to korporacje zawodowe, ukierunkowane na cele
branżowe, przykładowo Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Górnictwa liczy
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Dane, dotyczące polskiego sektora pozarządowego, zbierane są w bazie danych Klon/Jawor i prezentowane na stronie
<www.civicpedia.ngo.pl>.
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14 000 członków (Gumkowska i Herbst, 2008, s. 9). Wreszcie, bardzo aktywne jednostki
często uczestniczą w kilku organizacjach jednocześnie, znacznie poprawiając statystyki
aktywności obywatelskiej całego społeczeństwa.
W działaniach obywatelskich kluczowe znaczenie ma zdolność do współpracy.
Zdolność ta może być ćwiczona już w szkole. Przykładowe programy obywatelskiej
aktywizacji i współpracy uczniów prowadzi np. Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Organizacja ta oferuje programy takie jak: @ktywista — mający zainteresować
uczniów internetowym aktywizmem (por. narzędzie 15.N1) oraz „Patrz i zmieniaj”
— związany z edukacją globalną i poznaniem praw człowieka i obywatela.

Narzędzie 15.N1.
Internet a działania obywatelskie
Internet, podobnie jak kreatywność, to
narzędzie, które może być wykorzystane
do różnych celów: promocji konsumpcyjnego stylu życia, jak i do zwiększania
aktywności obywatelskiej. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu internetu, w 1995
r. miliony mieszkańców świata dowiedziały się o wystąpieniu Indian z meksykańskiego stanu Chiapas i ich walce
o prawo do wody, ziemi, pracy i kultywowania własnej kultury, co spowodowało
powstanie wielu komitetów solidarności.
Wedle hiszpańskiego socjologa Manuela
Castellsa, żyjemy w społeczeństwie sieci,
które cechuje rozwój nowoczesnych
środków komunikacji i dominacja usług
w działalności gospodarczej. Lokalne
organizacje obywatelskie łączą się
w wielkie międzynarodowe sieci, czemu
sprzyja wykorzystanie internetu. Duże
globalne organizacje pozarządowe mają
miliony członków, jak Greenpeace, WWF
czy Friends of the Earth. Greenpeace,
organizacja stawiająca sobie za cel m.in.
zahamowanie
zmian
klimatycznych,
ochronę oceanów i lasów, rozwój naturalnych źródeł energii i zrównoważonego
rolnictwa, jest siecią zrzeszającą 2,6 mln
członków w ponad 40 państwach. WWF,
największa międzynarodowa organizacja
ochrony przyrody, skupia ponad 5 mln
członków i dysponuje 90 biurami na
5 kontynentach. Międzynarodową siecią,
działającą w 51 państwach, jest Ashoka.
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Można ją określić jako sieć sieci, gdyż
grupuje organizacje krajowe, które też są
sieciami.
Więzi, wytwarzane przez wirtualne
członkostwo, warto poddać analizie jakościowej. W wypadku masowych organizacji społecznych działających na rzecz
zrównoważonego rozwoju, mamy do
czynienia z „członkostwem opartym na
identyfikacji symbolicznej”, które Putnam
(2008, s. 261) przeciwstawia „członkostwu opartemu na sieciach osobistych”.
Ten amerykański socjolog porównywał
popularne w Stanach Zjednoczonych
i wzajemnie antagonistyczne ruchy na
rzecz prawa do aborcji (pro-choice)
i antyaborcyjny (pro-life). Podobnie jak
w Polsce, ruch pro-life ma silną strukturę
opartą na sieciach osobistych i kontaktach bezpośrednich, zbudowaną wokół
mających wysoki kapitał społeczny struktur parafialnych. W jego wypadku eksperci od kampanii stosują tzw. strategię
walki lądowej, kładącą główny nacisk na
rozpowszechnianie informacji drogą kontaktów osobistych i spotkań w „realnym
świecie”. Odmiennie, ruch pro-choice
zrzesza głównie pojedyncze osoby z wielkich skupisk miejskich, w związku
z czym stosuje dopasowaną do środowisk
mało zasobnych w kapitał społeczny
„strategię walki powietrznej”, głównie za
pośrednictwem
mediów.
Zazwyczaj
ludzie, którzy są mobilizowani bez użycia

osobistych sieci, są bardziej niestali
w swym członkostwie i aktywności,
ponieważ słabsza jest kontrola społeczna
ze strony najbliższego otoczenia i skłonni
są do mniejszych poświęceń.
Putnam (2008, s. 264) zaproponował
do opisu Greenpeace i podobnych wielkich organizacji, posługujących się marketingiem bezpośrednim i czerpiących
środki z wpłat milionów rozproszonych
członków, kategorię organizacji „trzeciego rzędu”. Członkostwo w tego typu
organizacjach zdaniem Putnama „jest
tylko zaszczytnym określeniem wykorzystywanym przy zbieraniu funduszy”,
a typ więzi można określić jako „przynależność opartą na książeczce czekowej”
(2008, s. 268). Pionierem marketingu
bezpośredniego była amerykańska organizacja National Audubon Society (NAS),
która wysłała w latach 1965–1971 milion
zaproszeń do potencjalnych członków,
dzięki czemu odnotowała czterokrotny
wzrost członkostwa (z 50 do 200 tys.).
Zainspirowany tą strategią Greenpeace
w 1990 r. wysłał 48 mln przesyłek.
Jednakże członkostwo korespondencyjne okazało się mniej stałe. W porównaniu z rokiem 1985, liczba członków
w roku 1990 wzrosła trzykrotnie, lecz
85% z nich odeszło w ciągu następnych
8 lat. Identyfikacja z grupą i zaangażowanie korespondencyjnie rekrutowanych członków, z których część otrzymała członkostwo jako prezent, jest
mniejsza niż osób które poznały się
w domu parafialnym, barze czy domu
kultury i razem utworzyły organizację.
Christopher Bosso określił korespondencyjnych członków jako „konsumentów

słusznych racji”, którzy działają wedle
aksjomatu rynkowego i, podążając za
modami, pozbywają się starych produktów, do których również można zaliczyć
wirtualne członkostwo (cyt. za Putnam,
2008, s. 268).
Niektóre sieci mogły powstać tylko
dzięki rozwojowi i upowszechnieniu
internetu, jak wspomniany wcześniej
couchsurfing. Sieć Avaaz! specjalizuje
się w internetowym aktywizmie — udało
jej się zmobilizować ponad 100 000
internautów do podpisania apelu, który
wpłynął na odwołanie podejrzanego
o korupcję prezydenta Banku Światowego
Paula Wolfowitza. Organizacje, takie jak
Greenpeace lub Amnesty International,
aktywizują członków m.in. przez internetowe listy protestacyjne. Istnieją również
sieci lokalne, takie jak łódzka Grupa
Pewnych Osób, które wykorzystują
internet nie tylko do słania protestów,
ale jako forum dyskusji i koordynacji
działań (studium przypadku 15.P1).
Środowisko osób tworzących wsie tematyczne również ma swoje forum internetowe (studium przypadku 15.P2).
Internet służy zatem do koordynacji
działań ludziom, którzy znają się osobiście, ale również pozwala angażować
nieznajomych. Wirtualne sieci społeczne, oparte na członkostwie natury
symbolicznej, wytwarzają zapewne słabszą więź niż grupy ludzi znających się
osobiście. Jednak internet pozwala aktywizować ludzi, którzy inaczej nie wzięliby udziału w działaniach obywatelskich, a ich budżet czasu ogranicza się
do 5 minut dziennie na wysłanie internetowych petycji.
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15.5. Przedsiębiorczość społeczna, wartości
postmaterialne i kreatywność
Międzynarodowa organizacja Ashoka podjęła się zadania promocji idei przedsiębiorczości
społecznej, tworząc światową sieć przedsiębiorców społecznych (social enterpreneurs) —
ludzi, którzy „opracowują przełomowe rozwiązania problemów społecznych i wdrażają je
na szeroką skalę” <www.ashoka.pl>. Ashoka inwestuje w ich działania, które mają przynieść
zysk nie finansowy, lecz społeczny. Aby stać się członkiem Ashoki, przedsiębiorca społeczny
musi rozwiązać problem społeczny poprzez zmianę utrwalonych schematów i przekonywanie całych społeczności do podjęcia działania, a także wykazać, iż stworzył pewien
wysoce etyczny model społecznego działania, który mógłby zostać zastosowany w innych
krajach.
Jak zauważa Richard Florida (2004, s. 6), „dostęp do utalentowanych i kreatywnych ludzi
jest dla współczesnego biznesu tym, czym węgiel i żelazo było dla przemysłu stalowego”.
Zauważa on powstanie nowej „klasy kreatywnej”, obejmującej blisko 10% społeczeństwa,
dobrze wykształconych, niezależnie myślących ludzi, wybierających głównie wolne zawody,
którzy mają coraz większy wpływ na rozwój gospodarczy. Są to ludzie, którzy pracują
w sposób elastyczny, często poza godzinami pracy mają najlepsze pomysły. Ludzie ci cenią
często bardziej wartości postmaterialne, związane z jakością życia i wolnością wyrażania
opinii, niż wartości materialne charakterystyczne dla społeczeństwa przemysłowego,
związane z przetrwaniem i bogaceniem się. Kategorie te zostały zaproponowane po raz
pierwszy przez socjologa Rona Ingleharta, który w swym dziele „Silent Revolution” z 1977 r.
i prowadzonych od 1990 r. co 5 lat badaniach wartości <www.worldvaluessurvey.org>
wskazywał na zmiany zachodzące w rozwiniętych społeczeństwach zachodnich. Istotną
zmianą jest fakt, że na skutek wzrostu zamożności i pojawienia się nowych ruchów społecznych (m.in. ochrony środowiska, praw człowieka, feministycznego), coraz więcej członków
tzw. nowej klasy średniej angażuje się w walkę o wartości nie związane z poprawą sytuacji
materialnej.
Wśród przedstawicieli klasy kreatywnej pojawiają się liderzy inicjatyw obywatelskich
nowego typu, mających charakter międzynarodowy, wykorzystujących internet i pomostowy kapitał społeczny, jak na przykład ruch na rzecz wolnej kultury i wolnego oprogramowania. Ludzie ci lubią skupiać się we wspólnoty i wybierają do życia miejsca, które
oferują dostęp do środowiska naturalnego i interesujące życie kulturalne. Przedstawicieli
klasy kreatywnej przyciągają ośrodki miejskie, które mają „3T”: nowoczesne technologie,
utalentowanych ludzi i klimat tolerancji.
Przyglądając się badaniom zaangażowania obywatelskiego Putnama, Florida odkrył, iż
wyższe tempo wzrostu gospodarczego, wzrostu populacji, technologicznej innowacji
(mierzonej ilością rejestrowanych patentów) odnotowuje się w regionach, w których jakość
kapitału społecznego jest szczególnie niska. Współpracownik Floridy, Robert Cushing
dokonał analizy regionów Stanów Zjednoczonych, charakteryzujących się największym
rozwojem przemysłu wysokich technologii i odkrył, że mają one bardzo niskie wartości
w 11 z 13 wskaźników kapitału społecznego stosowanych przez Putnama, takich jak ilość
lokalnych stowarzyszeń, uczestnictwo w życiu religijnym, wolontariat, zaangażowanie
w tradycyjną politykę (Florida, 2004, s. 274). Jednocześnie regiony te miały wysokie wskaźniki w kategoriach „polityka protestu” i „różnorodność przyjaźni”. Z kolei w regionach
o wysokim kapitale społecznym Cushing zaobserwował preferencje dla „izolacji społecznej”
oraz „bezpieczeństwa i stabilności”, a także niskie wartości tolerancji (akceptacja wielokulturowości, związków homoseksualnych) i niski stopień rozwoju przemysłu wysokich
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technologii i kreatywności. Florida zarzucał Putnamowi romantyczną tęsknotę do świata lat
1960. wskazując, iż przedstawiciele klasy kreatywnej nie tęsknią za osiedlowymi klubami
kręglarskimi i wspólnotami dawnego typu, jednocześnie uciekając od zupełnej anonimowości i atomizacji społecznej charakterystycznej dla nowoczesnych centrów wysokich technologii w Dolinie Krzemowej. „Kreatywni”, z którymi rozmawiał Florida, wyrażali potrzebę
„prawdziwego życia w prawdziwym miejscu”, we wspólnocie nowego typu, bardziej
otwartej, „mającej potencjał połączenia innowacji i wzrostu gospodarczego z autentyczną
wspólnotą i lepszym stylem życia”. Przykład ten pokazuje, że otwarty na migrantów i mniejszości społeczne kapitał społeczny pomostowy może być czymś pożądanym przez „klasę
kreatywną”. Jednocześnie wyzwaniem przyszłości jest świadome tworzenie otwartych
wspólnot i stowarzyszeń, które mogą okazać się atrakcyjną alternatywą dla indywidualizmu
i anonimowości, przyciągając szerokie warstwy społeczne, również z uwzględniem ludzi
przedsiębiorczych i kreatywnych.

15.6. Podsumowanie: działania obywatelskie w czasach
słabych więzi
Socjolog Zygmunt Bauman (2008, s. 57) zauważył, iż „przyszły czasy wielkiego odangażowania: czasy prędkości i przyśpieszania, zawężania i skracania zobowiązań, elastyczności,
redukcji zatrudnienia i cedowania odpowiedzialności (outsourcing); czasy partnerstw »do
odwołania«, trwających tak długo (i nigdy dłużej), jak przynoszą zadowolenie”. Inny socjolog
Richard Sennet (2006, s. 13–35) zwraca uwagę na konsekwencje, jakie dla życia społecznego
mają zasady głoszone przez nowoczesną gospodarkę. Jedną z tych zasad jest hasło „nic na
długo”, które przygotowuje ludzi na dynamiczne zmiany, „restrukturyzację”. Przeciętny
Amerykanin zmienia pracę 11 razy w ciągu życia, a 3 razy się przekwalifikowuje (Sennet,
2006, s. 26). Polska, uczestnicząc w integracji europejskiej, również zmierza w stronę modelu
mobilnego społeczeństwa, cechującego się tymczasowością miejsc pracy i zamieszkania.
Sennet konkluduje, iż „powierzchowna współpraca i obojętność to w zmaganiach z dzisiejszymi realiami lepszy pancerz niż działania oparte na wartościach takich jak lojalność
i uczynność”. Mark Granvoetter jest autorem pojęcia „siła słabych więzi”, jako cechy współczesnego społeczeństwa — nietrwałe formy stowarzyszania się i sieci powierzchownych
znajomości są dla ludzi bardziej użyteczne niż długotrwałe powiązania. Warto mieć świadomość, że przemiany na rynku pracy, takie jak nieregulowany czas pracy i związany z tym
zanik czasu wolnego, wpływają na charakter działań obywatelskich. Przemiany te należy
uwzględnić przy propozycjach nowych form angażowania ludzi.
Postęp technologiczny i przemiany gospodarcze, niwelując odległości geograficzne,
rozbijają naturalne wspólnoty, które wyraźnie odróżniały się od reszty świata i miały niemal
samowystarczalny charakter. Z jednej strony, wraz z zanikiem naturalnych wspólnot upadają
lokalne kluby i organizacje, z drugiej strony znika podział na „my” i „oni”, tworząc żyzny
grunt dla idei uniwersalistycznych. Mieszkańcy planety stają się coraz bardziej podobni
i mogą stać się coraz bliżsi sobie, łącząc lokalny patriotyzm z zaangażowaniem globalnym.
Problemy, takie jak zmiany klimatyczne, wymagają globalnych rozwiązań, trzeba czasem
myśleć i działać globalnie.
Nie możemy dłużej liczyć, że będziemy całe życie mieć zaufanych sąsiadów — długotrwałych świadków naszego życia — i stałą pracę, gdyż coraz bardziej preferowane są elastyczne
formy (samo-) zatrudnienia, a duże firmy, będące niegdyś symbolem stabilności, potrafią
zniknąć w mgnieniu oka. Jednocześnie, aby odnaleźć sens w tak płynnym i niepewnym
świecie, ludzie są spragnieni choćby namiastki wspólnoty, jaką może im zapewnić tożsamość
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wynikająca z przynależności do ruchu społecznego, nieformalnej grupy lub aktywność na
tematycznym forum internetowym. Organizacje obywatelskie, adaptując się do czasów,
w których ogólnie trudno jest o trwałe i silne zaangażowanie ludzi w cokolwiek, oferują bardziej
elastyczne formy zaangażowania — nieformalne grupy internetowe lub gotowe petycje, które
można podpisać i wysłać w ciągu minuty. Jeśli chcemy skutecznie zmieniać świat, zamiast
obrażać się na epokę, warto twórczo adaptować się do środowiska zewnętrznego.
Jednocześnie duże znaczenie w powodzeniu działań ma wzajemne zaufanie i kapitał
społeczny — sieci znajomości i kontaktów ludzi podejmujących działania. Sytuacja Polski,
kraju z wyjątkowo niskimi wskaźnikami zaufania, stwarza duże pole dla nowatorskich form
budowania zaufania i aktywizowania ludzi. Przesłanie tego rozdziału jest proste: nie musimy
być wyłącznie konsumentami, nie wystarczy być świadomym lub rozsądnym konsumentem,
skoro możemy być też obywatelami i zmieniać świat na wiele innych sposobów. Przytoczone
przykłady Grupy Pewnych Osób i wsi tematycznych to dwa z milionów przypadków pokazujących, że świat naprawę daje się zmienić i że jeśli będziemy w swym zaangażowaniu
wytrwali, doczekamy się owoców naszych działań. Nie twierdzimy, że komukolwiek poszło
łatwo, lecz zachęcamy do ciekawej obywatelskiej przygody.

Źródła praktyczne
<www.petycje.pl> największy zbiór petycji obywatelskich w Polsce, tu znaleźć można
petycje przykładowo w sprawie wprowadzenia do hipermarketów jaj z hodowli ekologicznych czy przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Jest to
dobre miejsce dla umieszczenia własnej petycji.
<www.avaaz.org/pl> internetowe petycje w sprawie problemów globalnych (m.in. zmiany
klimatyczne, rozwiązanie konfliktów zbrojnych).
<www.changemakers.com> otwarte, globlane forum do dyskusji i tworzenia rozwiązań
programów społecznych, w myśl hasła Ashoki „każdy sprawcą zmian!”.
<www.volans.com> globalna sieć przedstawicieli trzech sektorów pracujących nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań wyzwań związanych z kryzysem finansowym, problemami społecznymi i związanymi z degradacją środowiska.
<www.challengesd.eu> portal społecznościowy skierowany do profesjonalistów zrównoważonego rozwoju; umożliwia planowanie, inicjowanie i realizację praktycznych projektów,
a także gromadzenie informacji i zasobów na temat zrównoważonego rozwoju.

Pytania
1. Komu potrafisz zaufać? Ile jest osób, którym mógłbyś pozwolić podlewać kwiatki
w twoim mieszkaniu w czasie twojej nieobecności? Czy twoje doświadczenie potwierdza, że Polacy ufają tylko najbliższej rodzinie?
2. Pomyśl o sieciach społecznych, w których funkcjonujesz. Czy działasz w jakichś organizacjach? Czy pracujesz? Czy tworzysz sieci z absolwentami twej szkoły, kursów? Czy
korzystasz z portali społecznościowych? Jak mógłbyś wykorzystać twoje sieci społeczne
do promocji idei zrównoważonego rozwoju?
3. Spróbuj skontaktować się z innymi ludźmi zainteresowanymi obywatelską aktywnością
i wymyślić wspólne działanie, używając portalu społecznościowego <www.challengesd.
eu>.
4. Zdefiniuj i opisz podstawowe pojęcia: kapitał społeczny, przedsiębiorczość społeczna,
konstrukcjonizm społeczny, społeczność lokalna, instytucjonalizacja, grupa nieformalna.
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Studium przypadku 15.P1.
Grupa Pewnych Osób
„Każdy człowiek ma wpływ na mały świat, w którym żyje” — takie hasło ogłosiła grupa
młodych ludzi, którzy zaczęli wspólnie działać w Łodzi na przełomie lat 2006 i 2007. Na
swej stronie internetowej ogłosili, że są po prostu Grupą Pewnych Osób, do której
„należysz także ty, tylko jeszcze o tym nie wiesz”. Wedle jednego z członków, są „po
prostu grupą osób, której zależy na mieście, w którym żyją”. Grupa raczej stroni od
angażowania się w bieżącą politykę, skupiając się na rozwiązywaniu konkretnych
problemów. Wspólnym mianownikiem ich działań jest dążenie, by miasto było zadbane
(ochrona zabytków, sprzątanie Starego Cmentarza), czyste (np. zwalczanie rozwieszania
reklam na elewacjach budynków i mazania po elewacjach), zielone (akcje prorowerowe
i ogrodnicze) i ciekawe (promocja idei Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016).
Jednym z największych sukcesów GPO jest wzrost patriotyzmu lokalnego — sprawienie,
że więcej łodzian polubiło swoje miasto. Jak ujęła to Majka z GPO, „GPO otwiera
ludziom oczy na rzeczy, o których nigdy wcześniej nie myśleli, na problem rowerów
w mieście (i zaniedbania infrastruktury rowerowej). Przypomina ludziom o tym, że
nasze miasto jest jedyne i niepowtarzalne na całym świecie i że jego historia jest może
i krótka, ale nie mniej ciekawa niż historia Krakowa, czy jakiegokolwiek innego miasta.
Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że jest o co dbać”.
Grupa zdecydowała się nie formalizować swej działalności jako stowarzyszenie lub
fundacja, aby pozostać jak najbardziej otwartą na aktywność nowych ludzi. Poniżej
omówimy charakter i sposób działalności grupy, jej największe sukcesy, aby wreszcie
zastanowić się nad możliwością stworzenia grup podobnego typu w innych miastach.
Cytujemy wypowiedzi aktywnych członków GPO, uzyskane drogą internetową
w oparciu o sporządzoną na użytek tego tekstu ankietę zawierającą pobudzające do
swobodnej refleksji pytania otwarte.
Kto działa w GPO?
Grupę tworzą głównie młode osoby, studiujące lub z wykształceniem wyższym,
wykonujące zawody wolne, często typowe dla klasy kreatywnej. Jak zauważa
członek grupy Becik, „wszystkich jednoczy temat Łodzi. Co ciekawe ta różnorodność
okazuje się bardzo korzystna, ponieważ każdy z nas lubi, interesuje się lub wie co
innego, co pozwala na wymienianie się wiedzą oraz działanie na wielu, z pozoru
diametralnie różnych, polach”. GPO można określić jako ruch postmaterialistyczny,
ze względu na jego nacisk na estetykę miasta, zieleń, rozwój infrastruktury rowerowej i atrakcyjność kulturalną, abstrahujący od kwestii związanych z sytuacją materialną mieszkańców.
Podejmowane problemy
W centrum zainteresowań GPO leży estetyka miasta. Dzięki działaniom aktywistów —
filmowców, złapany został przez policję człowiek od lat plamiący elewacje budynków,
przeganiano i nagrywano nielegalnych plakaciarzy i osoby mażące po murach.
Doprowadzili do usunięcia blaszanej budki nielegalnie ustawionej w reprezentacyjnym
miejscu ulicy Piotrkowskiej, organizując protesty — „happeningi estetyczne”. Grupa
przeprowadziła też kilka akcji guerilla gardening, czyli „partyzanckiego”, samowolnego
zazieleniania miasta przez sadzenie kwiatów w miejscach zdominowanych przez beton.
W 2008 r. GPO zorganizowała plebiscyt na miejsca, które przynoszą wstyd miastu
— „Czarne Kropy” — dziury w chodnikach, sypiące się kamienice, miejsca po ściętych
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drzewach, zniszczone napisami elewacje budynków. Z własnych środków członkowie
Grupy wydali folder, w którym zamieścili mapę Łodzi z tymi miejscami i przekazali go
władzom miasta. Akcja miała duży oddźwięk w Łodzi, zgłoszono 200 miejsc, a władze
miasta otrzymały jasny komunikat, iż obywatelom zależy na jakości chodników, dróg,
budynków i skwerów. Czarne Kropy to działanie z zakresu monitoringu działań władz
miejskich, który jak deklaruje Becik, stanowi jedno z pól działania grupy: „GPO daje
do zrozumienia, że nie tylko interesuje ją kreowanie miasta (…), ale też chce pokazać,
że patrzymy władzy na ręce, że interesujemy się tym co robią, jakie decyzje
podejmują”.
W 2009 r. GPO zaproponowała pozytywną kontynuację Czarnych Krop — „Punkt
dla Łodzi”. Tym razem celem było nagradzanie „za nieprzeciętne podejście do spraw
estetyki i kształtowanie lepszych norm estetycznych w społeczeństwie”. Wśród laureatów byli aktywiści społeczni, galeria sztuki, właściciele kamienic, którzy przeprowadzili
efektowne remonty, ale i ciekawe szyldy, neony i podwórka. Akcja była przeprowadzona pod patronatem CommunityPlanning.net — międzynarodowej sieci wymiany
dobrych praktyk w dziedzinie uczestnictwa społecznego w planowaniu.
Godne uwagi są działania podjęte przez GPO na ulicy Lipowej, która ma dość zwartą
strukturę urbanistyczną i urok zaniedbanego centrum Łodzi. W swej deklaracji „Lipowa
od Nowa” ludzie z GPO głoszą: „Nasz projekt ma na celu dokonanie rewitalizacji
społecznej mieszkańców Lipowej i okolic. (…) nasze działania mają przekonać, że
można mieć wpływ na wygląd, infrastrukturę i charakter miejsca, w którym się żyje”
<www.lipowa.org>. Zorganizowano między innymi piknik oraz rozpoczęto starania
o brakujący na Lipowej plac zabaw. Podczas imprezy inicjującej Piknik „Lipowa od
Nowa” wspólnie z dziećmi z okolicy aktywiści wykonali makietę placu, zastanawiając
się nad najlepszą lokalizacją huśtawek, piaskownicy i zjeżdżalni Przeprowadzono
badania ankietowe wśród mieszkańców na temat zagospodarowania pustego skweru,
a konkurs na projekt placu zabaw skierowano do studentów architektury. Aktywistom
GPO udało się przekonać Radę Osiedla do sfinansowania placu. Ważnym efektem
działań jest również sprawienie, że o Lipowej zaczęto w Łodzi mówić w pozytywnym
kontekście jako ulicy, która ma swój piknik, gdzie toczą się akcje kulturalne. Ulica ta
wcześniej nie miała zbyt dobrej sławy, podobnie jak znana z nielegalnego handlu alkoholem ulica Wschodnia, której wizerunek, poprzez organizację Święta Wschodniej,
zmieniła zaprzyjaźniona z GPO Fundacja Białe Gawrony.
Efekty działań
Zapytani o efekty działań, członkowie GPO niemal jednogłośnie podkreślają oddziaływanie na świadomość mieszkańców, polityków, media i dotarcie z przesłaniem, że
dbałość o wygląd i jakość życia w mieście jest sprawą każdego mieszkańca. Za bolączkę
Łodzi można uznać przekonanie wielu mieszkańców, iż ich miasto jest brzydkie i nieciekawe, co może przekładać się na brak chęci dbałości o jego wygląd, stąd promocja
postawy lokalnego patriotyzmu jest znaczącym osiągnięciem GPO. Ponadto, na skutek
presji i determinacji GPO, w Łodzi problem nielegalnego plakatowania został prawie
wyeliminowany z centrum miasta.
Becik wskazuje również na „rozwój dialogu społecznego w podejmowaniu
decyzji przez władze”, mając na myśli „komisje, w których zasiadają nie tylko ludzie
władzy, ale i społecznicy, których dany temat interesuje i mają w nim coś do powiedzenia”. Członkowie GPO rozpoczęli dialog z władzami miasta w ramach Sztabu
Piotrkowska (forum działań na rzecz estetyki reprezentacyjnej ulicy miasta) oraz
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komisji opracowującej standardy budowy ścieżek rowerowych. Sztab Piotrkowska
wypracował strategię rozwoju ulicy, obejmującą wysokie standardy estetyczne prowadzenia biznesu lub rozwój zieleni. Jako kolejny konkretny efekt działań GPO, Becik
podaje „zintegrowanie działań kilku organizacji pozarządowych, których przedstawiciele działają w GPO”.
Strategia działania i komunikacji
Strategią Grupy jest podkreślanie jej egalitarnego charakteru i umiejętne wykorzystywanie elektronicznych i audiowizualnych środków komunikacji. Formalnie grupa nie
ma zarządu, ani nawet umownych stanowisk w rodzaju „koordynatora” lub „rzecznika
prasowego”, lecz każdy kto do niej dołączy zapewne dostrzeże, iż istnieje pewna,
jakkolwiek minimalna, nieformalna hierarchia.
Grupa komunikuje się przez ogólnodostepny blog <http://gpo.blox.pl> i dwie listy
mailowe: jedną dla mocno zaangażowanych liderów i drugą dla szerokiego grona blisko
500 sympatyków, gdzie także dokonuje wielu ustaleń, dzięki czemu cechuje się wysoką
przejrzystością. Za istnieniem dwu list przemawiały względy praktyczne — sprawy techniczne i strategiczne omawiane są na liście i bezpośrednich spotkaniach liderów, lecz
jednocześnie istnieje szerokie forum umożliwiające sprawny obieg informacji, opinii
i pomysłów na akcje wśród wszystkich osób utożsamiających się z ideami i działaniami
grupy. Stanie się członkiem publicznej listy dyskusyjnej GPO pozwala też na identyfikację z Grupą i umożliwia zorientowanie się w archiwach dotychczasowej działalności.
Informowaniu o działalności GPO, oprócz tradycyjnych mediów, służy wykorzystywanie nowych elektronicznych mediów (rozsyłany regularnie biuletyn informacyjny
i publikacja informacji w serwisach społecznościowych: Facebook i GoldenLine).
Członkowie Grupy dbają o stworzenie audiowizualnego zapisu swych akcji i szybkie
zamieszczanie fotografii, filmów i zarejestrowanych materiałów medialnych z udziałem
członków GPO w internecie. Ważnym aspektem działalności jest strategia medialna
prezentacji grupy, która również ma charakter egalitarny. Przemawiający w mediach
reprezentanci GPO przedstawiają się jedynie za pomocą imienia (np. Michał z GPO),
dzięki czemu przeciwdziałają pokusie promowania siebie kosztem grupy.
Dlaczego GPO nie stała się stowarzyszeniem?
Z taktyką medialną GPO ściśle związana jest strategia nie-instytucjonalizowania działań.
Jak tłumaczy Majka z GPO: „Jeśli GPO przybierze formę stowarzyszenia straci możliwość
zdobywania nowych członków na zasadzie — zapisz się do grupy dyskusyjnej, zobacz
co się dzieje i zacznij działać. Nie będzie można już powiedzieć, że każdy jest z GPO
tylko czasem jeszcze o tym nie wie”. Instytucjonalizacja to groźba utraty siły związanej
z pewną nieograniczonością i tajemniczością inicjatywy, związanej z powyższym hasłem,
które pokazuje, że wszyscy łodzianie, którzy dbają o swoje miasto, choćby podnosząc
papierek z chodnika, są nieświadomymi członkami GPO. Ogłoszenie zapisów
i obowiązku składek, choć być może mogłoby podnieść jakość zaangażowania niektórych członków, znacznie zredukowałoby ich ilość. Spotkałoby się z oporem wielu osób,
które jak Becik uważają, iż „wprowadzanie formalności mogłoby stworzyć pozory
kreowania się na elitę, czego chcemy uniknąć”.
GPO pokazuje, że nawet będąc nieformalną inicjatywą, można stać się poważnym
partnerem dla urzędu miasta. Urzędnicy dostrzegli w GPO partnera społecznego i zapraszali przedstawicieli Grupy na konsultacje strategii promocji miasta i rozmowy o ochronie
terenów zielonych. Dobrze kojarząca się łodzianom, znana z nieszablonowych pomysłów
i szerokich kontaktów społecznych, Grupa stała się dla władz miasta pożądanym part-
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nerem w akcjach promocyjnych Łodzi. Przykładowo, Grupa najpierw prowadziła
z własnych środków teoretycznie nielegalne akcje sadzenia kwiatów w mieście, aż
wiosną 2009 r. urzędnicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Łodzi zdecydowali się
zakupić rośliny i poprosić członków Grupy o ich posadzenie w reprezentacyjnym
punkcie miasta — Pasażu Schillera — w ramach akcji promocji Łodzi jako Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Grupa też stała się głównym partnerem Wydziału Promocji w akcji
„Łódź jak Magnes”, polegającym na wysyłaniu wakacyjnych zdjęć z udziałem promującego Łódź magnesu.
Przykład GPO dowodzi, że da się działać niezależnie, bez środków, opierając się na
dobrych chęciach i budżecie składkowym. Okazało się, że można posprzątać zaniedbany cmentarz, zorganizować piknik czy poprawić estetykę głównej ulicy miasta za
pomocą społecznego zrywu, wystarczy grupa silnie zmotywowanych obywateli.
Minusem braku instytucjonalizacji jest jednak niemożność aplikowania o środki
publiczne i prywatnych fundacji. Drugim argumentem przemawiającym za przybraniem osobowości prawnej mógłby być fakt, że aby zrealizować pewne działania, na
przykład legalnie zająć pas ruchu w czasie manifestacji rowerowej, wymagana jest
osobowość prawna. Dlatego nieformalni liderzy GPO zdecydowali się na rozwiązanie pozwalające na szerszy zasięg działalności, przy jednoczesnym niezmniejszaniu otwartości inicjatywy — rejestrację Fundacji Normalne Miasto „Fenomen”
i pozostawienie GPO w obecnym kształcie. Jak wyjaśnia Patrycja Wojtaszczyk
z Fenomenu, „nasza fundacja to w 100% efekt spotkania się osób z GPO; w pewnym
momencie dla części z nas stało się jasne, że chcemy działać intensywniej i na
większą skalę, m.in. szkoląc urzędników i projektantów infrastruktury rowerowej,
a tu potrzebna jest osobowość prawna”. Niemniej, w gronie liderów podjęto decyzję,
iż „GPO to ludzie, mieszkańcy miasta” i Grupa powinna pozostać w obecnej, egalitarnej formie, wierna podstawowemu hasłu: „jesteś w GPO, tylko o tym nie wiesz”.
Większości członków GPO bliska jest zresztą postawa, którą wyraził Szymon: „ważne
jest by działać, szyld pod którym się coś robi można dobrać później”.
Co GPO może przekazać ludziom spoza Łodzi?
GPO jest ruchem łódzkim, jednakże wypracowany w Łodzi kapitał wiedzy może być
zastosowany w innym kontekście. Członkowie GPO łączą lokalny patriotyzm
z pomostowym kapitałem społecznym — nie wspierają animozji wobec innych
miast, chcą pomóc przyjeżdżającym do Łodzi, ale i samym łodzianom w dostrzeżeniu jej piękna. Wyróżniające cechy GPO to inkluzyjna, egalitarna struktura z kolegialnym, nieformalnym przywództwem, neutralność polityczna (kilku członków
złożyło podobne deklaracje: „nigdy nie prowadzimy nawet rozmów na tematy polityczne pod kątem takiej lub innej frakcji”) i atrakcyjny medialnie happeningowy
model działania. GPO jest siecią społeczną, budującą kapitał społeczny typu pomostowego. Nie jest trudno włączyć się w działania GPO, wystarczy zapisać się na listę,
czytać, uczestniczyć w akcjach. GPO nie powstała bowiem w oparciu o grupę osób,
które znają się bezpośrednio dzięki uczęszczaniu do jednego klubu czy uniwersyteckiego instytutu. Liderzy GPO byli najpierw dla siebie anonimowi, znali się z forum
internetowego lokalnej gazety i dzięki wspólnym działaniom poznali się i często
zaprzyjaźnili.
GPO ma charakter lokalny — ogranicza się do działań w skali jednego dużego
miasta, w którym problemów związanych z estetyką i jakością życia nie brakuje.
Szymon zaś jest przekonany, że GPO wypracowało „model możliwy do przenie-
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sienia w każde miejsce, do każdego miasta przede wszystkim w Polsce”. Oto jego
opinia: „kraje zachodnie mają już wypracowane narzędzia efektywnej komunikacji
na linii społeczeństwo–władza. My dopiero się tego uczymy, a pojęcie demokracji
bezpośredniej jest dla nas prawie obce. Uczą się także urzędnicy, których postawa,
z negującej nasze działania, powoli zmienia się na postawę akceptującą. Kolejnym
krokiem jest współpraca. Mamy to szczęście, że cokolwiek w Łodzi zrobi się pozytywnego od razu zostanie to zauważone i wiele osób się przyłączy. Aby inne GPO
powstały, potrzebnych jest kilku liderów. Potrzebne są też umiejętności występowania w mediach, rozmowy z urzędnikami — w tym jednak można się wyrobić”.
Mówiąc o demokracji bezpośredniej, Szymon zapewne odwołuje się do możliwości
wpływania przez mieszkańców na rządzenie miastem przez monitoring działań
władz i interwencje obywatelskie oraz oddolne mobilizowanie obywateli do
dbałości o swe środowisko życia.
Przedstawiciele GPO, wraz z innymi lokalnymi grupami i organizacjami z kilku
dużych polskich miast, stworzyli inicjatywę „Wspólna Przestrzeń”, tworząc platformę
wspólnego działania na rzecz podnoszenia jakości życia i estetyki w miastach. Pomimo
podkreślanej lokalności jako wartości organizacji, pewne problemy, takie jak nieprzychylne rowerzystom prawo drogowe, można zmienić jedynie na szczeblu krajowym.
Dodatkowo aktywiści, wraz z naukowcami, chcą się przyczynić do powstania nowego
kierunku studiów: „Kultura przestrzeni”.
Podsumowując, GPO działając jako niesformalizowana sieć społeczna, ma osiągnięcia w promowaniu postawy aktywnego i troskliwego mieszkańca miasta — lokalnego patrioty. Doprowadziła też do niemal pełnej eliminacji nielegalnego plakatowania
i wpływa na działania władz, poprzez tworzenie komisji skupiających samorządowców
i mieszkańców. Można też spojrzeć na GPO jako „wylęgarnię” inicjatyw społecznych.
Oprócz wspomnianej wcześniej Fundacji Normalne Miasto „Fenomen”, jest to też Ruch
Szacunek dla Łodzi, zmierzający do rewitalizacji przemysłowego dziedzictwa Łodzi
i monitorujący działania wyburzeniowe, organizujący akcje ratowania zabytków.
Na koniec warto podkreślić, że będąca w centrum zainteresowań GPO atrakcyjność estetyczna miasta przekłada się w prosty sposób na zrównoważony rozwój.
Bardziej atrakcyjne miejsce do życia przyciąga inwestorów i przedstawicieli klasy
kreatywnej, może nawet powstrzymywać niekontrolowany rozrost miasta (urban
sprawl). Ludzie chcą w nim mieszkać, a nie wyjeżdżać, wytwarza się poczucie więzi
z miejscem (por. rozdział 10). Ponadto Richard Florida, autor pojęcia „klasy kreatywnej”
podkreśla, że ludzie kreatywni wolą osiedlać się w miastach, które są bogate w zieleń,
cechują się klimatem tolerancji i dysponują ciekawymi miejscami, takimi jak rewitalizowane fabryki, unikalne butiki czy kluby jazzowe. Natomiast w jego opinii miasta,
które niczym się nie wyróżniają, obfitują w duże centra handlowe, a głównymi inwestycjami miejskimi są w nich nowe estakady i wielkie stadiony — odstraszają klasę
kreatywną.
Pytania
1. Nawiązując do doświadczeń własnych i Grupy Pewnych Osób zastanów się czy,
i jeśli tak, to w jakich warunkach, warto formalnie rejestrować stowarzyszenie?
2. Jak oceniasz wpływ internetu na działalność społeczną? Czy internet otwiera nowe
możliwości poznawania ludzi i łączenia potencjałów? Co dają członkom organizacji
spotkania poza internetem? Czy organizacja działająca na obszarach wiejskich może
równie skutecznie korzystać z internetu jak GPO?

15. Sieciowe działania obywatelskie

15.

383

Studium przypadku 15.P2.
Wioski tematyczne w Polsce
Sierakowo Sławieńskie koło Koszalina jeszcze przed kilkoma laty mogło być postrzegane jako typowa polska wieś bez perspektyw. Na pogorszenie się sytuacji Sierakowa
wpływ miała ogólnie zła sytuacja rolnictwa i peryferyjne położenie, słaba komunikacja
z Koszalinem i położenie w obszarze dużego bezrobocia. Dystans 30 km do morza był
zbyt duży, by przyciągnąć typowych letników. Ponadto wieś nie mogła się pochwalić
szczególnym kapitałem przyrodniczym (np. jezioro) ani kulturowym — mieszkańcy to
powojenni osadnicy i przesiedleńcy z Akcji Wisła (przekaz tradycji zakłócony został
więc przez wojnę). Szczęśliwie dla wsi, około 10 lat temu zainteresował się nią Wacław
Idziak, przedsiębiorca społeczny, który zwolnił się z dyrektorskiego stanowiska
w agencji zajmującej się rozwojem wsi, by skuteczniej, nie „od góry”, dotrzeć do ich
mieszkańców. Dziś Sierakowo jest znane w Polsce jako wioska Hobbitów, jedna z pięciu
zachodniopomorskich wiosek tematycznych, połączonych szlakami rowerowymi
i wspólną ofertą, które łącznie w roku 2008 odwiedziło 20 tys. turystów, a w roku 2009
— 25 tys. W Sierakowie powstała nowa opowieść o wsi, jej mieszkańcy pojechali do
Anglii poznać tamtejszy szlak Tolkienowski, a dla dzieci jest czymś normalnym, że
„mama pracuje w Hobbitonie”. W tekście tym przedstawimy ideę wsi tematycznych —
aktywizujący mieszkańców sposób, w jaki Idziak i jego współpracownicy tworzą specjalizacje wsi oraz konkretne efekty tematyzacji zachodniopomorskich wiosek.
Idea wsi tematycznych a zrównoważony rozwój
Korzeni tematyzacji wsi można szukać w czasach średniowiecznych, a dawną główną
specjalizację wsi oddają nazwy, takie jak: Sokolniki, Zduny i Kowalewo. Niemniej, współczesna forma świadomego tworzenia specjalizacji dynamicznie rozwija się w ostatnich dwu
dekadach w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Jedną z pierwszych udanie rozwiniętych wsi tematycznych jest austriacka Großschönau, która dzięki usytuowaniu na dziale
wód specjalizuje się w różdżkarstwie, usługach związanych z bioenergią i zdrowym stylem
życia, organizując m.in. targi ściągające 30 000 turystów rocznie (Idziak, 2008, s. 75). Polska,
podobnie jak wiele krajów rozwiniętych, doświadcza wzrostu znaczenia sektora usług
i spadku znaczenia rolnictwa i przemysłu w gospodarce. W 1931 r. 70% Polaków czynnych
zawodowo pracowało w rolnictwie, w 2000 — 28%, a w 2008 — niespełna 14%. W krajach
najbardziej rozwiniętych gospodarczo udział pracujących w rolnictwie wynosi mniej niż 5%
ogółu zatrudnionych. W Polsce, w ostatnim 20-leciu, mieszkańcy wsi mieli trudniejszy niż
mieszkańcy miasta dostęp do kultury, informacji i usług edukacyjnych. Tematyzacja wsi jest
sposobem wprowadzenia wsi do globalnej gospodarki z dominującym sektorem usług, przy
jednoczesnym zachowaniu jej środowiska przyrodniczego i kultury.
Idziak wskazuje, że we współczesnej gospodarce, nastawionej na kreatywność,
oryginalność, doświadczenie emocjonalne, trzeba mieć ciekawą opowieść o swojej wsi
i produkcie, by przyciągnąć ludzi. Tworzenie wiosek tematycznych zakłada zmianę
opowieści, czyli narracji o wsi, która zamiast być „wsią popegieerowską” czy „wsią,
w której nic nie ma”, staje się jedyną w swym rodzaju wioską bocianów, humoru czy
Hobbitów. Jednakże opowieść ta nie ma być przywieziona w walizkach ekspertów, lecz
wspólnie wypracowana przez mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
które nie mają obaw przed szalonymi pomysłami. Wypracowywanie tematycznej
koncepcji i konkretnych usług, jakie wieś może proponować, jest procesem aktywizacji
obywateli. Ludzie zostają docenieni i pobudzeni do kreatywności. Instytucje, takie jak
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szkoła, stają się ważnymi aktorami rozwoju całej wsi. Tematyzacja wsi według Idziaka
powinna mieć wiele wymiarów: odnowy opowieści, ról społecznych, ludzi, społeczności, pomysłów, kontaktów. Mieszkańcy zmieniają opowieść o sobie i swej wsi, są
pobudzeni do rozwoju i troski o swą wieś i jej wygląd.
Koncepcja wsi tematycznych jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju.
Pobudzenie rozwoju gospodarczego wsi sprawia, że mieszkańcy pozostają na miejscu,
dzięki czemu jest większa szansa zachowania i wykorzystania potencjału wiejskich instytucji (szkoła, gminny ośrodek kultury), które zdobywają nową, ważną rolę — centrów
wiedzy i aktywności służących wszystkim mieszkańcom. Idziak propaguje idee zarabiania na wartości niematerialnej, jaką stanowią na przykład emocje i przygoda towarzyszące udziałowi w grze terenowej (por. rozdział 8). Celem propagowanego rozwoju
gospodarczego nie jest tworzenie wielkich przemysłowych hodowli drobiu czy świń,
lecz rozwój w oparciu o bardziej przyjazne dla środowiska usługi. Ważnym aspektem
tematyzacji wsi jest rozwój zasobów ludzkich, czyli kształcenie i głównie samokształcenie mieszkańców wsi z zamiarem wykorzystywania wiedzy na miejscu. Mieszkańcy
Sierakowa, biorący udział w organizacji gry terenowej, odbyli szkolenia i zdobyli
doświadczenia praktyczne, stając się animatorami zabaw. Teraz są zapraszani do innych
wsi jako eksperci. Tematyzacja wsi dostarcza mieszkańcom pracy i nowych definicji ich
ról społecznych. Ponadto, Idziak angażuje do pracy nad tematyzacją wsi studentów
i artystów, którzy przekazują swe umiejętności i pomysły mieszkańcom.
Mieszkańcy Sierakowa i innych wsi, aby koordynować działania, założyli własne
stowarzyszenia, dzięki czemu stali się aktywnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego. Ich stowarzyszenia tworzą Partnerstwo Razem, współpracują z organizacjami
pozarządowymi, firmami i samorządem.
Troska o kulturę ludową i rolniczy krajobraz wsi jest innym kluczowym aspektem
tematyzacji. Mieszkańcom wsi, sołtysom i wójtom, zwraca się uwagę na wartość
i estetykę krajobrazu wsi. Turysta skuszony ofertą wiosek tematycznych będzie zainteresowany możliwością kupna jaj lub mleka od lokalnych rolników, z którymi może
porozmawiać. Ponadto, turystyka sprzyja zachowaniu rolnictwa również ze względu na
jego kulturowy i estetyczny charakter. Wieś, w której nie ma pastwisk z krowami, traci
na atrakcyjności. Idziak przeciwdziała urbanizacji wsi, rozumianej jako kopiowanie miejskiego stylu życia. Jednocześnie zachęca mieszkańców wsi do przejmowania usług
edukacyjnych i związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Część edukacji
szkolnej miejskich dzieci i młodzieży może odbywać się w wiejskich gospodarstwach
edukacyjnych. Przykładowo, w Wiosce Końca Świata, Iwięcinie — gospodynie domowe
prowadzą zajęcia z tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych dla kilku tysięcy
dzieci ze szczecińskich szkół. Zwyczaje, które przetrwały, okazują się cennym zasobem,
a mieszkańcy są zmotywowani, aby wyszukiwać i odtwarzać zapomniane tradycje.
Zasobem wsi staje się rzeczywistość, która może być czymś niezwykłym dla miejskiej
młodzieży dotkniętej wirtualizacją życia (Idziak, 2008, s. 122). Poznanie i odczucie
„realnego świata” sprzyja wykształceniu świadomości ekologicznej.
Jak stworzyć wioskę tematyczną?
Wioska tematyczna ma być przedsięwzięciem długofalowym, wypracowanym w drodze
partycypacji społecznej, stanowiącym zbiorową alternatywę dla indywidualnych „wiejskich
biznesów” w rodzaju hodowli ślimaków lub strusi. Podejście, które Idziak przekazuje mieszkańcom, wymaga myślenia o swojej wsi jak o firmie, która musi określić swoje główne atuty
i stworzyć wyjątkową ofertę, żeby móc konkurować na globalnym rynku.
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Teorią przydatną przy tworzeniu nowej wizji wsi jest społeczny konstrukcjonizm. Jak
proponuje Idziak (2008, s. 112–136), „kiedy chcemy zmienić coś w swojej wsi, powinniśmy zacząć od zmiany tego, co o niej mówimy”. Istotne jest dostrzeżenie, że mówienie
o wsi jako o miejscu, gdzie nic nie może się udać, „tworzy wytłumaczenia, które zwalniają od działania”. Wizja przyszłości wsi nie może powstać w mieście, tylko jako efekt
wspólnej woli i wyobraźni mieszkańców. Idziak i jego współpracownicy propagują
podejście doceniające, rozwinięte m.in. przez Martina Seligmana. Zakłada ono skupianie
się na tym, co dobre — szukanie mocnych stron ludzi i wsi, choćby najmniejszych
powodów do dumy. Zamiast problemu, szuka się potencjału i pokładów pozytywnych
emocji, związanych z przeszłymi sukcesami. Przykładowo, szukając zasobów,
w nieoświetlonej wsi można dostrzec doskonałe warunki do stworzenia obserwatorium
astronomicznego. Idziak zaleca emocjonalne podejście do badania, techniki „otwierające serca” — gry, śpiewy przy ognisku i włączenie dzieci do odkrywania ukrytych
zasobów wsi. Doceniając mieszkańców i ich wiedzę, łatwiej jest ich skłonić do działania.
W prace nad nową wizją wsi należy też włączyć wpływowe osoby we wsi, aby osobiście zaangażowały się w działania. Reinterpretacja zakłada pytanie o nowe funkcje
zasobów wsi — stodół, strumieni, świetlic. W Iwięcinie z rozpadającej się obory stworzono galerię rękodzieła, a w Podgórkach wyremontowano stodołę i uczyniono z niej
centrum gier, zabaw, konferencji i bankietów. Również produkty materialne, takie jak
ziemniaki, mogą zostać zreinterpretowane i zyskać na wartości, gdy stają się ziemniakami z Wioski Hobbitów.
Aby wspólnie z mieszkańcami stworzyć specjalizację wsi, Idziak zachęca do
tworzenia map myślowych i zbierania wszystkich pomysłów, by na koniec wybrać te,
które reprezentują największy potencjał. Analizując specjalizacje na całym świecie,
Idziak wyróżnia wioski związane z:
– tradycjami upraw, hodowli i przetwórstwa żywności (wieś maku, dyni, owiec);
– tradycyjnymi rzemiosłami i zajęciami (wieś kowalska);
– szczególną historią wsi (wieś czarownic, kamiennych kręgów);
– twórczością artystyczną (wieś jazzu, teatru);
– przyrodą i krajobrazem (wieś czarnego bzu, rzeki);
– wiedzą i rozwojem osobowości (wieś książki, życzliwości).
W przypadku Sierakowa, wybór hobbitów jako tematu specjalizacji miał pewne
uzasadnienia metaforyczne: hobbici uosabiają tradycyjny typ wspólnoty lokalnej
i, podobnie jak mieszkańcy Sierakowa, żyli spokojnie dopóki zewnętrzne wydarzenia
(w przypadku wsi — zmiany gospodarcze) nie zmusiły ich do podjęcia przygód.
Ponadto, dodatkowe tropy obejmują znaleziony w pobliżu Sierakowa grobowiec megalityczny i wywodzące się z Pomorza słowiańsko-litewskie korzenie rodzinne Tolkiena.
Oczywiście tropy te są luźne, lecz prowadzą do syntopii, czyli „nowego, twórczego,
zestawienia istniejących elementów, a także niekonwencjonalnego wykorzystania
różnic, napięć i problemów”.
Efekty działań
Tematyzacja wsi, stworzenie nowych ról społecznych i miejsc pracy, zmiana
w myśleniu o wsi i sobie to procesy długofalowe, lecz już w tej chwili można
wskazać kilka sukcesów animowanego przez Idziaka i jego współpracowników
Partnerstwa Razem. Sam Idziak, zapytany o sukces wskazał, iż „powstało 5 stowarzyszeń, ludzie wierzą, że warto działać od dołu, po cichu rodzi się społeczeństwo
obywatelskie i gospodarka społeczna, wprawdzie z oporami, ale ludzie zaczynają się

386

uczyć, rozwijać, wiedzą, że sami mogą dużo zrobić bez czekania na zgodę gminy”
(rozmowa osobista).
W Iwięcinie panie, które kiedyś bały się odzywać, teraz są nauczycielkami tradycji
świątecznych i rękodzieła dla tysięcy dzieci ze szczecińskich szkół. Mieszkańcy wsi
tematycznych odbyli wizyty w Anglii i Niemczech, otwierając się na niekonwencjonalne
pomysły rozwoju wsi. Wioska Hobbitów cieszy się sporym zainteresowaniem turystycznym (12 000 odwiedzających rocznie). Udało się zaangażować miejscową szkołę
w tworzenie spektaklu o hobbitach, lecz niestety nie udało się uchronić samej szkoły
przed likwidacją. Udało się uruchomić dawną kuźnię i wykształcić kowala, zbudować
od zera, społecznymi siłami Hobbiton — zespół budynków do gry terenowej. Sam fakt,
że tak z pozoru szalony pomysł udało się zrealizować w peryferyjnej i ubogiej wsi
wskazuje, iż świat daje się zmieniać. Wioska Hobbitów stała się marką znaną w całej
Polsce, a mieszkańcy uzyskali pracę. Jak opowiada Gandalf, jedna z osób pracujących
w Hobbitonie: „dzięki hobbitom wioska się zmieniła. I ja się zmieniłam. Kiedyś cały
wolny czas siedziałam przed telewizorem. Programy na pamięć znałam. Teraz już nie
pamiętam, kiedy ostatni raz telewizję widziałam” (Gazeta Wyborcza, 05.08.2008).
Z kolei Troll wskazuje na rozwój lokalnej gospodarki: „Hobbity? Najbardziej mi się
podoba, że wszystkie pieniądze zostają we wsi. Jest festyn — nasze panie gotują, nasz
pan sklepikarz sprzedaje piwo, nasz nauczyciel muzyki gra. Swoi zarabiają, a nie obcy”.
Mieszkańcy wsi tematycznych zaczęli wykorzystywać internet jako narzędzie
edukacji (np. poznania pomysłów nowych zabaw) i forum współpracy ponadlokalnej
z wioskami i partnerami w kraju i za granicą. Sami nabyli umiejętności, które przekazują
dalej i zyskali nowe role społeczne (animatorzy, specjaliści od gier terenowych). Należy
pamiętać, że przedsiębiorca społeczny jest inicjatorem szerszego procesu, bo tworzenie
wiosek to zadanie dla wielu osób. Idziak podkreśla, że „bez zespołu i współpracy
z wieloma ludźmi, takie przedsięwzięcia raczej nie są możliwe” (rozmowa osobista).
Idziakowi i jego współpracownikom udało się stworzyć ogólnopolską sieć osób zaangażowanych w rozwój wsi tematycznych, obejmującą naukowców, samorządowców,
studentów, artystów, służących swym czasem i pomysłami wsi. Idea jest tak nośna
w Polsce, że obecnie powstaje kilkadziesiąt wiosek tematycznych w 9 województwach.
Praca nad tematyzacją wsi sprzyja budowaniu pomostowego kapitału społecznego —
mieszkańcy wsi zdobywają motywację do uczenia się i otwarcia na szerszy świat,
chętniej przyjmują w swych gospodarstwach studentów i praktykantów, którzy często
włączają się we wspólne z nimi działania.
Pytania
1. Jakie zasoby są dostępne w społeczności, w której mieszkasz? Jak oceniasz występujący tam kapitał społeczny? Czy idea specjalizacji tematycznej mogłaby zainteresować twoich sąsiadów?
2. Pomyśl i porozmawiaj ze znajomymi o tym, jakie specjalizacje i zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju atrakcje turystyczne, mogłyby mieć następujące wsie:
Smolnik, Biała, Moskwa, Leśnica czy Ostoja. Zapisuj pomysły metodą mapy myśli,
spisując wszelkie skojarzenia. Które pomysły mają najwięjszy potencjał?
3. Gry terenowe i inne gry fabularne rozgrywane na żywo (live action role-playing,
LARP), takie jak Hobbiton w Sierakowie Pomorskim, mogą być sposobem przyciągnięcia ludzi do danej wsi lub miejscowości. Poszukaj w internecie przykładów gier
terenowych i podyskutuj ze znajomymi na temat ich zalet i wad jako narzędzi zrównoważonego rozwoju. Może uda się wam stworzyć nową grę terenową?
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Zakończenie
Zakończenie książki to moment, w którym nasza rola, jako autorów się kończy.
Przekazujemy książkę czytelnikom i teraz już wszystko — dosłownie i w przenośni
— w ich rękach. To przede wszystkim od nich zależy, co się będzie z książką i z jej przekazem działo dalej, jak będzie funkcjonowała, „żyła” w społeczeństwie, czy i jakie
zmiany dokonają się dzięki niej. Od sposobu wykorzystania tej książki zależy, czy
dokonana we wprowadzeniu prosta ocena cyklu życia produktu da korzystny rezultat,
to znaczy czy pozytywne pośrednie oddziaływanie książki zrównoważy negatywny
wpływ na środowisko związany z jej produkcją.
Jak wskazuje tytuł książki, staraliśmy się w niej zidentyfikować najistotniejsze
problemy — wyzwania, które w dziedzinie zrównoważonego rozwoju wymagają
rozwiązania w naszym kraju. Co równie istotne, w każdym rozdziale zaprezentowaliśmy potencjalne sposoby działań, które mogą być pomocne do rozwiązania opisanych problemów. Uzupełnione są one przykładami oraz dobrymi praktykami
i doświadczeniami ze świata i z Polski. W celu odpowiedzi na wyzwania, pomocne
mogą być również liczne narzędzia oraz szczegółowo opisane studia przypadku. Dla
osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę, zebraliśmy aktualne i praktyczne źródła
dalszych informacji, opatrując je krótką charakterystyką. Każdy rozdział zakończyliśmy
spisem pytań; mamy nadzieję, że nikt nie skojarzył ich z kontrolą poziomu przyswojenia wiedzy, gdyż zostały one pomyślane, jako okazja do spojrzenia na otoczenie
z perspektywy treści danego rozdziału, refleksji nad jego przekazem.
Jako twórcy książki, szczególną wartość upatrujemy w zebranych różnorodnych,
szczegółowo opisanych studiach przypadku, z których wyłania się ciekawy obraz stanu
zrównoważonego rozwoju w Polsce pod koniec 2009 r. Na pewno z ich analizy można
wywnioskować, że zrównoważony rozwój, a szczególnie społeczna odpowiedzialność
biznesu, stają się coraz bardziej popularne w polskich firmach. Odrabiamy zaległości
w stosunku do krajów Europy Zachodniej w tym zakresie; polskie oddziały międzynarodowych korporacji starają się wprowadzać zasady analogiczne, jak w ich centralach.
Także polskie firmy dostrzegają wagę problemu i aktywnie działają na tym polu.
Powstają raporty zrównoważonego rozwoju i/lub społecznej odpowiedzialności biznesu,
tworzone są odpowiednie stanowiska, uruchamiane działania i programy. Obserwując
polską praktykę w tym zakresie, trudno pozbyć się wrażenia, że są to często działania
pozorne. Brak w nich zrozumienia istoty problemu, pomijane są — niezbędne dla zrównoważonego rozwoju — długotrwała perspektywa czasowa i holistyczne podejście.
Często brakuje prób zaangażowania najważniejszych interesariuszy. Oczywiście mamy
też do czynienia z chlubnymi wyjątkami.
Z analizy zebranych przypadków wynika również, że bardzo wiele dzieje się
w Polsce w dziedzinie rozwoju lokalnego; rośnie aktywność samorządów, organizacji
pozarządowych i różnych grup społecznych. Zwiększa się rozumienie zasad zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim w coraz większym stopniu dostrzegana jest ich
rola. Poza tym, dzięki środkom unijnym podejmuje się wiele inicjatyw i działań,
w których obligatoryjne jest analizowanie i monitorowanie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Powstają lokalne partnerstwa, nastawione na długotrwałe działanie, zainteresowane losem lokalnych społeczności, zwiększaniem ich dobrobytu, nie
polegającego tylko na wąsko rozumianym bogaceniu się. Jednak, jak wynika z zebranych studiów przypadku, gros działań na rzecz zrównoważonego rozwoju to projekty
pilotażowe lub eksperymentalne, o wąskim zasięgu.
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Widać, że w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zarówno w biznesie, jak
i na poziomie samorządu lokalnego, podjęto już wiele inicjatyw. Jednak wiele pozostało
jeszcze do zrobienia. Konieczne jest upowszechnianie dobrych przykładów, wypracowywanie praktyk i metod dostosowanych do lokalnych potrzeb i specyfiki, a także
kształcenie specjalistów zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że niniejsza książka
przyczyni się do poprawy w tym zakresie, do pozytywnych zmian w naszym kraju
i do realizacji zrównoważonego rozwoju w praktyce: w firmach, w społecznościach
lokalnych, w życiu każdego z nas.
Na zakończenie, pragnęlibyśmy zwrócić uwagę czytelników na związek książki
z innymi działaniami podejmowanymi przez jej twórców. Pomysł tej książki narodził się
w trakcie międzynarodowego intensywnego kursu letniego „Wyzwania Zrównoważonego
Rozwoju w Polsce”. W ramach kursu, podobnie jak w innych naszych działaniach,
staramy się łączyć teorię z praktyką. Uczymy studentów, poprzez angażowanie ich
w rzeczywiste sytuacje i włączanie we współpracę z instytucjami funkcjonującymi
na rynku, w polskiej rzeczywistości. W ten sposób nasze działania stają się platformą
współpracy uczelni wyższych (zarówno w osobach studentów, jak i prowadzących)
z firmami i samorządami lokalnymi, okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Z jednej
strony, umożliwia to popularyzację osiągnięć naukowych i ich zastosowanie, z drugiej
— daje możliwość weryfikacji teorii i narzędzi w najbardziej wiarygodnym środowisku
— w realnych sytuacjach. Logika kursu i stosowane w jego trakcie formy współpracy
wpłynęły w wyraźny sposób na kształt tej książki. Stanowi ona połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, a narzędzia i studia przypadku pomagają we wdrażaniu opisanych
zasad i weryfikowaniu ich użyteczności w różnych zastosowaniach, szczególnie
w biznesie i samorządach lokalnych.
Kolejną cechą kursu, która również znalazła odzwierciedlenie w niniejszej książce,
jest interdyscyplinarność. Cecha ta jest kluczowa dla efektywnego prowadzenia wszelkich działań, które mają przynosić trwałe i pozytywne efekty, w zgodzie z koncepcją
zrównoważonego rozwoju. Niestety w ramach formalnej edukacji niewiele jest okazji
do praktykowania interdyscyplinarności. Pomimo licznych deklaracji, obserwuje się
pogłębianie podziałów i wąskich specjalizacji. Skutkuje to później trudnościami
w pracy w interdyscyplinarnej grupie lub wręcz brakiem świadomości konieczności
tworzenia takich zespołów. W trakcie kursu staramy się aktywnie zmieniać tę sytuację;
rekrutujemy studentów różnych kierunków, dzielimy ich na wielodyscyplinarne
zespoły, uczymy ich (a przy okazji partnerów z firm i społeczności lokalnych) pracy
w takim środowisku, pokazujemy korzyści płynące ze stosowania interdyscyplinarnego podejścia. Logika ta znalazła również odzwierciedlenie w książce — grono
autorów jest bardzo zróżnicowane pod względem geograficznym, a przede wszystkim
profesjonalnym; często przy pisaniu poszczególnych fragmentów współpracowali
specjaliści z odległych dziedzin, tworząc spójną całość. Poza tym z lektury książki,
w szczególności studiów przypadku, jasno wynikają korzyści płynące z uwzględniania
aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz kłopoty wynikające
z ignorowania holistycznego podejścia.
W naszych działaniach edukacyjnych i praktycznych staramy się stosować zasady
zarządzania adaptacyjnego oraz szerokiej partycypacji. Podobną logikę stosujemy
w przypadku tej książki. Nie uda się to w pełni bez udziału najważniejszych interesariuszy tego projektu — czytelników, odbiorców książki. Tylko informacje zwrotne,
w formie krytyki, życzeń, propozycji uzupełnień pozwolą rozwijać ten projekt. Będą go
doskonalić i dostosowywać do oczekiwań środowiska profesjonalistów zrównowa-
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żonego rozwoju tworzącego się w naszym kraju. Bardzo będziemy wdzięczni za udział
w kształtowaniu tej pozycji, namawiamy do kontaktu z nami, przesyłania uwag.
W celu kontynuacji przekazu i lepszego osadzenia w praktyce wiedzy opisanej
w książce, uzupełniać ją będą kolejne numery magazynu „Zrównoważony Rozwój —
Zastosowania”. Te cyklicznie wydawane publikacje będą dotyczyć zrównoważonego
rozwoju w biznesie i lokalnych społecznościach. Główną ich rolą będzie dostarczanie
aktualnych studiów przypadku, ewentualnie opisywanie nowych trendów, a tym samym
praktyczne uzupełnianie treści książki i jej ciągła aktualizacja. Pliki zawierające elektroniczną formę książki (zarówno polską i anglojęzyczną wersję) oraz kolejne numery
magazynów są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Fundacji Sendzimira
<www.sendzimir.org.pl>.
Z punktu widzenia promowania i rozwijania interdyscyplinarnej współpracy oraz
wsparcia procesu tworzenia środowiska profesjonalistów zrównoważonego rozwoju
ważny jest jeszcze jeden projekt — portal społecznościowy <www.challengeSD.eu>.
Jego głównym zadaniem jest umożliwienie planowania, inicjowania i realizacji projektów,
łączących przedstawicieli różnych dziedzin i instytucji (np. studentów, naukowców,
przedstawicieli biznesu oraz lokalnych samorządów i społeczności, członków organizacji pozarządowych). Portal stanowi również źródło wiedzy na temat zrównoważonego
rozwoju i jest miejscem publikowania kolejnych narzędzi i studiów przypadku — będąc
tym samym narzędziem uzupełniania i aktualizacji niniejszej książki.
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214, 322, 325, 364, 369, 372, 372–374, 381;
działalność edukacyjna 190, 357, 359–362;
nieformalne 379–383; współpraca z biznesem 104, 107, 114, 181; nacisk na biznes 89,
184, 189, 349, 352; zaufanie do 371

łady zrównoważonego rozwoju 217, 218, 223,
224, 230
łańcuch dostaw 176–199; lider łańcucha 177,
184
łańcuch wartości 120, 121
łowiska, przełowienie 10, 34, 189
Łódź 280, 282, 284, 344, 365, 369, 371, 379–383
mapy koncepcyjne 45, 57
Marine Stewardship Council (MSC) 189, 190,
191
Marks & Spencer 103
Marwałd 306
materiałochłonność 126, 127, 154
materiały budowlane 151, 154, 168, 169, 174,
186, 345–346; lokalne 252; niskoprzetworzone 174; z recyklingu 137, 170
McDonald’s 182, 184, 203
MFA (Material Flow Accounting) 135–136
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) 179,
181, 195, 363
mikroklimat 302; w budynkach 151, 155, 175
MIPS 126, 127
mnożnik 4 i 10 125, 126, 202
modele myślowe 6, 46–48, 49, 52, 60, 63, 283,
369
modelowanie partycypacyjne 49–50, 60, 67;
zob. też partycypacja społeczna
monitoring społeczny 226, 233
monitoring wskaźnikowy 221–224, 226, 228
Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie 292–293
Natura 2000 317
Natural Step 134–135
niedoskonałości instytucjonalne 9, 24, 25, 35,
196
niedoskonałości rynku 9, 16, 21
nielegalne połowy 34–35, 37–38, 188, 189, 361;
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park eko-przemysłowy 137–139
park & ride 278, 279
Parlament Europejski 364
partnerstwo lokalne 26–27, 216, 228, 229, 231,
233–234
partnerstwo publiczno-prywatne 94, 166, 323–
340; formy 323–324; korzyści 325–326; przygotowanie 325, 331–334; zarządzanie ryzykiem 326–329; zastosowanie 324–325
Partnerstwo Razem 385, 386
partycypacja społeczna 26–27, 39–43, 89, 223,
230, 239, 248–249, 252, 312–315, 322, 342,
352, 385; zob. też modelowanie partycypacyjne
Patagonia 179
PDCA, zob. ciągłe doskonalenie
pesymizm 369
PGNiG 119–123
Piaseczno 331
piesza strefa 237, 250, 253, 266, 268, 271, 275,
280, 284, 288
plany rozwoju lokalnego 217–220, 225, 227,
230–231, 232–234, 239–240
„plecak ekologiczny” 128, 136
płyty wiórowe, wpływ produkcji na środowisko 39–43
Polska Akcja Humanitarna 359, 364
Polska Zielona Sieć 359–360, 364, 365
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego 164, 165
połowy nielegalne, zob. nielegalne połowy
pompy ciepła 153, 312
Portland 283

Poundbury 237, 250–252
powierzchnia biologicznie czynna 154–155
praca dzieci 95, 179, 195, 196, 198, 353, 363
prawa własności 16
prefabrykacja budowlana 156
Prius 83
Procter & Gamble 183, 194
produkt krajowy brutto (PKB) 76; a inne wskaźniki rozwoju 77; a koszty zewnętrzne 17–18;
a wartość usług środowiska 12; a wartość zamówień publicznych 185; zob. też „zazieleniony” PKB
program zrównoważonego rozwoju 99–103
programy rolno-środowiskowe 62, 64, 65
Projekt Umbrella UNDP 225, 232–234
przeciwdziałanie odpadom, zob. zapobieganie
odpadom
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, zob. zapobieganie zanieczyszczeniom
przedsiębiorczość społeczna 376
Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego
z Krakowa 187
przestrzeń społeczna 245–248
przewaga konkurencyjna 92, 126, 189, 201
ptaki 153
Puszcza Białowieska 30–33, 198
Ramowa Dyrektywa Wodna 313
raport zrównoważonego rozwoju 110–111,
114–118; zob. też GRI
regionalny model zrównoważonego rozwoju
61–63
renowacja 166–172, 240
rolnictwo przyjazne środowisku 61–63
ROT (Rehabilitate Operate Transfer) 324,
rower 215, 242, 250, 255, 267–268, 271, 272,
273, 274, 275, 278, 290
rozszerzona odpowiedzialność producentów
182
rozwiązania „końca rury” 23, 229, 314
ruchy społeczne 368
rybołówstwo, zob. dorsz
rzemiosło 156–157, 386
SA8000 181
samochód 21, 82–83, 182, 186, 207, 242, 250,
265, 266, 270–271, 273–275, 278, 346, 352;
koszty zewnętrzne 17–19, 268–270, 272;
opłaty za wjazd do centrum 270–271; zob.
też car sharing; „Dzień bez samochodu”
Saur 326, 330
seriale 357
sieć społeczna 382–383
Sierakowo 384–387
Siewierz, eko-miasteczko 236, 248, 262–264
silna i słaba koncepcja zrównoważonego (trwałego) rozwoju 71–72
skala działania, problem skali 82–83
Slag Recycling 137
Snow Leopard Enterprises 348, 367
Sony 176
społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój 88, 95

sprawiedliwość międzygatunkowa 74
sprawiedliwość międzypokoleniowa 74–75
sprawiedliwy handel 191, 363–367
sprzężenia zwrotne 45, 47, 52–53, 60, 68–69,
294
standardy produktowe 21, 184
standardy urbanistyczne 239, 247
stand-by, zob. funkcja czuwania
Stany Zjednoczone 50, 81, 135, 179, 182, 184,
188, 263, 274, 330, 364
Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci
Świat i My” 364, 365
strategia zrównoważonego rozwoju, zob. plany
rozwoju lokalnego
struktura systemu 46, 47, 49
Stryszów 306
symulacja uczestnicząca 54–55
syndrom chorego budynku (SBS) 155
System Analiz Samorządowych (SAS) 223
system produktowo-usługowy 201, 203–207
system zarządzania realizacją strategii zrównoważonego rozwoju 227
system zarządzania środowiskowego 177–178
system zarządzania zrównoważonym rozwojem (SMS) 96–112
szara energia 175
Szczecin 166–172
Sztokholm 270, 298, 302, 306
Szwajcaria 17–18, 83, 364
Szwecja 182, 298, 303, 306, 311
ścieki szare 306
ślad ekologiczny (ecological footprint) 76–77
świadectwa energetyczne 163
termomodernizacja 153
Termy Warmińskie 336–340
Tiffany & Co. 184
TINA (there is no alternative) 43
toalety: wodooszczędne 310; separujące 304–
307
Traktat o Unii Europejskiej 2, 22
tramwaj 272, 274, 275, 277, 278, 279, 282, 284–
285, 291, 292–293; szybki 280, 289–290
transport 263–293; decyzje konsumentów 268–
269, 354; koszty zewnętrzne 17–19, 268–270,
272; zob. kolej; rower; samochód; tramwaj
trwały a zrównoważony rozwój 71
turystyka 30, 40–41, 66, 215, 222, 223, 242, 317,
336, 384–387; zielona 62–63, 65
Tydzień Mobilności 285
tyrania małych decyzji 344–346, 355
UNDP, zob. Projekt Umbrella UNDP
UNEP 125, 129
Unia Europejska 17–18, 35, 92, 112, 151, 186,
235, 265; program eko-etykietowania UE
191–192; zob. też fundusze europejskie;
Traktat o UE; Komisja Europejska
UNICEF 198
Unilever 189
Uppsala 298
Urban Audit 221–222, 224
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Urząd Zamówień Publicznych 187, 193
usługa zamiast produktu 200–212, 353–354
usługi środowiska/ekosystemów 12–14, 34, 68,
81
„Uwolnij łacha” (akcja) 354
użyteczność 30–31, 74, 75–76, 78, 157, 201, 354;
użyteczność elementów ekosystemu 139

wypadki 17, 93, 269–270, 272, 273
wypożyczalnie sprzętu budowlanego 200–201
wypożyczanie 200–201, 209–211, 267–268
„wystarczalność” 353
„Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”, kurs letni 390
Xerox 204–205

Vadsbro 313–314
Wal-Mart 183
Warszawa 226, 230, 271, 292–293, 336, 354, 365
wartość pozaużytkowa 12, 30–31
warunki naturalne 8
Wega 205
węzły przesiadkowe 276–278
Wiedeń 296
wiara religijna 75
wiertarka 200
wieś tematyczna 384–387
wizja 98–99, 215, 217, 249, 252, 386
woda: czysta w jeziorze lub rzece 15, 16, 41, 72;
deszczowa 159, 302–303; irygacja 54; wykorzystanie w architekturze 161; zużycie w budownictwie 154–155, 186; zob. Barycz; Cisa;
geotermalne źródła
wodno-ściekowa gospodarka 298–310, 330–331
wolontariat 238, 368, 373, 376; pracowniczy 103
wskaźnik trwałego dobrobytu gospodarczego,
zob. ISEW
wskaźniki zrównoważonego rozwoju 63, 65,
75–77, 84, 221–224; w biznesie 102, 115, 128;
zob. też ISEW; „zazieleniony PKB”
wspólne użytkowanie 206, 353–354
WWF 189, 198, 359–361, 374
wycena dóbr i usług środowiska 30–33, 84; metody wyceny 14–16
wydawnictwa elektroniczne 3, 345
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zabawki 203
zabytki 153, 252, 288, 379, 383; zob. też dziedzictwo kulturowe
zapobieganie odpadom 23, 126, 132, 134, 154,
183, 186, 196
zapobieganie zanieczyszczeniom 23, 132
zasada 3R, zob. 3R
zasada prewencji 23, 28; zob. też zapobieganie
odpadom; zapobieganie zanieczyszczeniom
zasada przezorności 22–23, 28
zasada „zanieczyszczający płaci” 17, 19
zaufanie 24, 26, 42, 60, 89, 248, 313, 322, 371–
372, 378
„zazieleniony” PKB 77, 79–82, 84
zieleń miejska 12, 159, 245, 342, 357, 379, 381,
383
zielone produkty lokalne 62–65
zielona produktywność 125
zielone zamówienia publiczne 130, 185–187,
216
Zintegrowana Polityka Produktowa 193
„złośliwe” problemy 49
zrównoważona konsumpcja; zob. konsumpcja
zrównoważona produkcja 124–149
zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
176–199
żywność 13, 23, 63, 135, 159, 186, 195, 197,
215, 345–346, 347, 355, 365

