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We wstępie do pierwszego numeru pisaliśmy, że będzie to nasz „coroczny 

magazyn”. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że był to wyraz optymizmu 

— tak charakterystyczny dla nowych inicjatyw, jak ryzyko i niepewność z nimi 

związana. Zamykając pierwszy numer nie wiedzieliśmy, czy uda się nam 

zachować coroczną częstotliwość publikowania pisma, a nawet czy w ogóle 

będziemy w stanie opublikować kolejne numery. Obiektywne trudności, 

rozszerzenie i intensyfikacja działań Fundacji Sendzimira, nowe projekty eduka-

cyjne i praktyczne – te i wiele innych czynników mogły przeszkodzić w konty-

nuacji wydawania pisma. Jednak udało się i dzisiaj możemy napisać: „trzymają 

Państwo w rękach drugi numer corocznego magazynu Zrównoważony Rozwój 

— Zastosowania”, z nieco większą pewnością i wiarą w jego coroczność.

W drugim numerze kontynuujemy przyjętą na początku linię programową. 

Nadal chcemy prezentować praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju 

i pokazywać jak można go zastosować do poprawy jakości życia lokalnych 

społeczności oraz indywidualnych osób, udoskonalenia funkcjonowania firm 

i innych instytucji. Jednak formuła magazynu uległa pewnym zmianom. Jeszcze 

więcej uwagi postanowiliśmy poświęcić jakości doboru i przygotowania arty-

kułów. Postawiliśmy sobie ambitny cel połączenia utylitarnego charakteru prze-

kazywanych treści z jakością ich prezentacji, charakterystyczną dla czasopism 

naukowych. Potwierdzeniem tych zamiarów oraz zapowiedzią kontynuacji 

tego podejścia w przyszłości jest obecność artykułu recenzowanego w aktu-

alnym numerze. 

Kolejna zmiana ma prowadzić do zwiększenia różnorodności tematycznej 

pisma, a także zachęcenia większej grupy osób do publikowania w nim. W tym 

celu przyjęliśmy model pojedynczych, autorskich artykułów, w miejsce domi-

nującego w numerze pierwszym tematu przewodniego realizowanego przez 

grupę autorów. Przyniosło to zamierzone efekty, ponieważ w aktualnym 

numerze znalazło się siedem artykułów o szerokim zakresie tematycznym. 

Najlepszą miarą zakończonej powodzeniem próby rozszerzenia zakresu pisma 

jest artykuł „Od pomocy rozwojowej do współpracy rozwojowej”, dla którego 

stworzyliśmy oddzielną część magazynu: „Zrównoważony rozwój w wymiarze 

globalnym”. Jest to tematyka, która dotychczas w niewielkim stopniu była 

obecna w publikacjach i projektach Fundacji Sendzimira. Także zagadnienia, 

którym poświęcone są artykuły: „Zielone dachy szansą na zrównoważony 

rozwój terenów zurbanizowanych” i „Karwno — w stronę wsi uczącej się” 

Wstęp



6

pojawiają się w magazynie po raz pierwszy (choć nie są nowe dla działań 

Fundacji Sendzimira i pojawiają się także w książce „Wyzwania Zrównoważonego 

Rozwoju w Polsce”).

Oczywiście wciąż w naszym magazynie pragniemy dzielić się z czytelnikami 

doświadczeniami z naszej działalności. W artykule „Wykorzystanie metody ISIS 

w edukacji dla zrównoważonego rozwoju” opisujemy pracę tą metodą 

w projekcie „Zrównoważony rozwój lokalny” w ramach naszej Akademii Letniej 

2010 oraz omawiamy możliwości wykorzystania jej dla zrównoważonego 

rozwoju. Artykuł „Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną 

społecznością — Dwór w Tomaszowicach” traktuje o naszej współpracy 

z Dworem w Tomaszowicach. Dwa pozostałe artykuły w tej grupie są efektem 

poszerzania naszych działań i realizacji nowego typu projektów. I tak artykuł 

„Dobre praktyki zintegrowanej gospodarki komunalnej w Szwecji” ma na celu 

przedstawienie wiedzy zdobytej w trakcie wizyty studyjnej w Szwecji, którą 

zorganizowaliśmy dla przedstawicieli społeczności Zawoi i Karpacza, z którymi 

od lat współpracujemy. Artykuł „Zrównoważony rozwój w branży cementowej” 

to jeden z efektów nawiązania przez nas współpracy z przemysłem.

Zapraszamy do lektury i do współpracy.
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Samorząd lokalny

część

I.
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Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 2, 2011, 8-–20

Wykorzystanie metody ISIS w edukacji 
dla zrównoważonego rozwoju
Karolina Maliszewska
Fundacja Sendzimira

Streszczenie

W trakcie akademii letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” realizowany 

jest duży projekt lokalny, w ramach którego uczestnicy uczą się poprzez praktykę. W 2010 

r. dotyczył on strategii zrównoważonego rozwoju gminy Zawoja, ze szczególnym uwzględ-

nieniem partycypacji społecznej. Do jego przeprowadzenia wykorzystaliśmy innowacyjną 

metodę ISIS wraz z towarzyszącymi jej narzędziami Kompas i Piramida. Uczestnicy 

akademii wzięli udział w symulacji procesu partycypacyjnego planowania zrównoważo-

nego rozwoju gminy. Na tej podstawie wypracowali raport z rekomendacjami dla przedsta-

wicieli społeczności lokalnej. W artykule przedstawiono wpływ użycia metody ISIS na jakość 

pracy studentów w trakcie projektu lokalnego. Przedyskutowano również, na ile zastoso-

wanie tej metody pomogło uporać się z charakterystycznymi dla takiego projektu proble-

mami i na ile sprawdziła się jako narzędzie dydaktyczne w tego typu projektach.

Wprowadzenie
Akademia letnia „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” to inten-

sywny kurs dla praktyków planowania rozwoju lokalnego oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu, który od 13 lat jest jednym z najważniejszych 

wydarzeń edukacyjnych w tym zakresie w Polsce (Bergier i in., 2010b). 

Uczestnicy mają możliwość realizacji dwóch dużych projektów praktycznych. 

Pierwszy z nich dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu (Bergier i in., 

2010c) , drugi zrównoważonego rozwoju lokalnego (Bergier i in., 2010a).

Projekt lokalny, realizowany we współpracy z wybraną społecznością, ma 

na celu zwiększenie umiejętności uczestników kursu w zakresie praktycznej 

pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Studenci dostają konkretny 

problem do rozwiązania, a wypracowane przez nich rekomendacje ukazują 

lokalnej społeczności nowe praktyki, metody i rozwiązania, które warto rozpa-

trzeć. Więcej na temat projektu lokalnego realizowanego w 2009 roku oraz 

wypracowanych w jego trakcie rezultatów można znaleźć w tekstach poprzed-

niego numeru pisma Zrównoważony Rozwój — Zastosowania. 

Problemy związane ze zrównoważonym rozwojem lokalnym, ze względu 

na wzajemny wpływ aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, 
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mają bardzo złożony charakter. Kompleksowość ta powoduje szereg trudności 

dydaktycznych w realizacji projektu lokalnego, z którymi stykaliśmy się przez 

ostatnich kilka lat. Były to przede wszystkim:

– zbyt krótki czas realizacji projektu w stosunku do jego złożoności;

– trudności w wypracowaniu przejrzystej definicji problemu do 

rozwiązania;

– potrzeba nadania adekwatnej struktury pracy, tak by studenci koncentro-

wali się na najbardziej istotnych dla społeczności kwestiach.

Przygotowując akademię letnią zawsze staramy się wprowadzać nowe, często 

niekonwencjonalne metody dydaktyczne. Testujemy innowacyjne rozwiązania, 

które pojawiają się w Polsce i na świecie. Nie wynika to z chęci eksperymento-

wania lub udziwniania procesu edukacyjnego, a z konieczności sprostania 

wyzwaniu, jakim jest praca ze studentami przy realizacji praktycznych projektów 

oraz opisane powyżej trudności z tym związane. Pod koniec 2009 roku Fundacja 

Sendzimira nawiązała współpracę z Alanem AtKissonem — światowego formatu 

specjalistą, praktykiem zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu przyjechał 

on do Warszawy i przeprowadził warsztaty dla naszych członków i partnerów 

Fundacji. Następnie przedstawiciele Fundacji wzięli udział w intensywnym kursie. 

Poznaliśmy wtedy dogłębnie zestaw metod Alana AtKissona i uzyskaliśmy licencję 

na ich autoryzowane stosowanie w Polsce. Szczególnie metoda ISIS (AtKisson, 

2008) wydawała się nam narzędziem o dużym potencjale do zastosowania 

w naszych działaniach edukacyjnych. Dlatego postanowiliśmy wypróbować ją 

i wykorzystać w pracy nad projektem lokalnym realizowanym w ramach „Wyzwań 

zrównoważonego rozwoju w Polsce” w lipcu 2010 roku. 

W poniższym artykule prezentujemy, jak użycie metody ISIS wpłynęło 

na kształt i przebieg projektu lokalnego, jak pomogło uporać się z charaktery-

stycznymi dla niego problemami, czy i w jakim zakresie wpłynęło na przebieg 

procesu dydaktycznego, jakość pracy studentów oraz na efekt końcowy — 

raport studencki przekazywany władzom gminy i innym lokalnym 

interesariuszom. 

Metoda ISIS
Metoda ta i towarzyszące jej narzędzia mają na celu wspieranie grupowego 

procesu dochodzenia do porozumienia i planowania zrównoważonego rozwoju 

(AtKisson, 2008). Ułatwiają interdyscyplinarnej grupie sprawne i uporządko-

wane przejście przez wszystkie istotne kroki tworzenia strategii, która u podstaw 

ma zasady zrównoważonego rozwoju. Zaczynamy od szukania odpowiedzi 

na pytanie co się dzieje z systemem, który analizujemy. Potem zastanawiamy 

się dlaczego dzieje się to, co obserwujemy. W kolejnym kroku planujemy nowe 

działania, które mogą prowadzić do koniecznej zdaniem grupy zmiany oraz 

analizujemy co trzeba zrobić, by działania te zostały efektywnie wdrożone 

i osiągnęły planowany skutek (Maliszewska, 2010). 
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ISIS w Mogilanach
Tematem projektu lokalnego akademii letniej WZR w 2010 roku był 

„Zrównoważony rozwój w Gminie Zawoja, ze szczególnym uwzględnieniem 

problemu partycypacji społecznej”. 

Uczestnicy akademii, dzięki wizji terenowej i pogłębionym wywiadom 

z mieszkańcami i przedstawicielami gminy Zawoja, zdobyli wiedzę na temat 

lokalnych uwarunkowań i problemów. Na tej podstawie wzięli udział 

w dwudniowej symulacji procesu partycypacyjnego podejmowania decyzji 

w Gminie Zawoja. Symulacja została przeprowadzona w oparciu o cztery kroki 

ISIS, z wykorzystaniem bardzo efektywnego narzędzia facylitacji procesu grupo-

wego dochodzenia do porozumienia, jakim jest budowanie Piramidy ISIS. 

Na czas symulacji uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, a w każdej 

z nich znalazła się możliwie szeroka reprezentacja studentów o różnych specja-

lizacjach, tak by zapewnić wszystkim grupom różnorodność wiedzy i doświad-

czenia jej członków. Każda z grup analizowała jeden z czterech obszarów zrów-

noważonego rozwoju, które symbolicznie przedstawiają kierunki świata 

na Kompasie, kolejnym wykorzystanym w trakcie warsztatu narzędziu ISIS: 

– N (Nature) — środowisko przyrodnicze,

– E (Economy) — gospodarka,

– S (Society) — społeczeństwo,

– W (Well-being) — jakość życia jednostki.

Krok pierwszy — wskaźniki. Co naprawdę jest problemem?

Pierwszy etap ISIS (I — indicators; wskaźniki) służył wypracowaniu przez 

grupę diagnozy obecnej sytuacji oraz trendów wartości wskaźników służących 

do monitorowania zmian zachodzących w najważniejszych aspektach 

w czterech obszarach zrównoważonego rozwoju (rysunek 1).

Rysunek 1. Pierwsze piętro Piramidy — wskaźniki (fot. Karolina Falkowicz)
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Podczas pierwszego etapu grupa pracowała nad wspólną definicją problemu. 

Rozwiązanie wymagało analizy zastanej sytuacji w obszarze głównych filarów 

zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy procesu wybierali 4–5 najważniejszych 

dla Zawoi aspektów w tym obszarze, odpowiednio dla każdego z czterech 

obszarów zrównoważonego rozwoju. Dla każdego wybranego aspektu starali 

się znaleźć odpowiedni wskaźnik, który pozwoli im oszacować obecny stan 

i monitorować kierunek zachodzących zmian. Później uczestnicy, korzystając 

ze swojej wiedzy, doświadczenia, a czasami nawet intuicji, określali jak orien-

tacyjnie zmieniały się wartości wybranych wskaźników w czasie (na przestrzeni 

ostatnich 10 lat) i jak ich zdaniem będą wyglądały trendy w przyszłości (przez 

kolejne 10 lat), jeśli nie zostaną podjęte żadne reformy. Wszystkie wskaźniki 

były skalowane od 0 — sytuacja katastrofy do 100 — sytuacja idealna, co umoż-

liwia porównanie trendów zmian w różnych aspektach. Dzięki wymianie 

poglądów na temat lokalnej sytuacji i jej zmian w czasie uczestnicy procesu 

pośrednio rozmawiali też o wspólnej wizji przyszłości danego systemu. Jeśli 

bowiem mieli określić wartość wskaźnika na skali 0–100, to musieli zastanowić 

się, jakie było ich wspólne wyobrażenie sytuacji idealnej i katastrofalnej (por. 

tabela 1). 

Wypracowywanie wizji jest bardzo istotnym komponentem planowania 

zrównoważonego rozwoju lokalnego, ze względu na jego długoterminowy 

charakter. Wizja w dużym stopniu determinuje wyznaczane cele strategiczne. 

Jest bowiem wyobrażeniem tego jak interesariusze chcieliby, by wyglądało 

miejsce ich zamieszkania za 10–20 lat. Niestety, wiele społeczności lokalnych 

nie posiada w swoich dokumentach strategicznych wizji wypracowanej 

z udziałem interesariuszy. Dlatego dialog na temat wartości wskaźników może 

być bardzo pomocny przy jej sformułowaniu. Uczestnicy symulacji ISIS wybrali 

po 5 najważniejszych aspektów z każdego „kierunku kompasu”, które były ich 

zdaniem istotne dla zrównoważonego rozwoju gminy Zawoja (rysunek 1). Dla 

każdego aspektu zaproponowali wskaźniki zrównoważonego rozwoju, które 

najlepiej mogły posłużyć do monitorowania kierunku zachodzących zmian. 

Wskaźniki te powinny być dla wszystkich zrozumiałe, łatwe do zmierzenia 

i prezentacji, tak by interesariusze mieli do nich zaufanie. Przykładowo, za 

najważniejsze aspekty środowiskowe uczestnicy symulacji uznali wymienione 

w tabeli 1.

Dla wszystkich wybranych wskaźników grupy określiły trendy widoczne 

na rysunku 2. Każdy wykres przedstawia trendy wskaźników w jednym 

z kierunków Kompasu ISIS.
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Tabela 1. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju istotnych aspektów środowiskowych (obszar N), 

wypracowane przez uczestników symulacji, wraz z określeniem sytuacji idealnej i katastrofalnej 

(na podst.: Fundacja Sendzimira, 2010)

Obszar

N

Stan idealny

wszystkie rodzaje wody 
nadają się do picia (podziemna, 
powierzchniowa)

zmniejszenie ilości odpadów 
do stanu o połowę mniejszego 
od obecnego

wszystkie gospodarstwa domo-
we są podłączone

ilość segregowanych 
odpadów osiąga poziom, 
w którym wszystkie
frakcje, które mogą być 
wydzielone, są odzyskiwane

osiągnięcie wysokiego 
i stabilnego poziomu 
różnorodności
biologicznej w regionie

Aspekt/wskaźnik

klasa jakości wód

ilość produkowanych 
odpadów przez jedną 
osobę na rok

odsetek gospodarstw 
domowych podłączo-
nych do odpowiedniego 
i bezpiecznego systemu 
oczyszczania ścieków

odsetek segregowanych 
odpadów

bioróżnorodność

Stan katastrofalny

najniższa klasa 
czystości wody na 
terenie całej gminy

ilość wytwarzanych 
odpadów
przekroczy nasze 
możliwości radzenia 
sobie z nimi

żadne gospodarstwo 
domowe nie jest 
podłączone

poziom recyklingu 
wynosi „0”

obniżenie
poziomu różnorodno-
ści biologicznej bez 
szans regeneracji
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Rysunek 2. Wykresy orientacyjnych trendów wskaźników wypracowanych przez uczestników 

symulacji dot. gminy Zawoja (na podst.: Fundacja Sendzimira, 2010)



14

Jak widać na rysunku 2, sytuacja Zawoi w odniesieniu do kwestii społecz-

nych została oceniona przez uczestników symulacji jako poprawiająca się, 

najgorzej natomiast wyglądała w ich oczach sytuacja w aspektach 

środowiskowych. 

Po zakończeniu symulacji, w trakcie przygotowywania raportu, uczestnicy 

zweryfikowali intuicyjnie oszacowane trendy i wartości wskaźników w oparciu 

o dostępne dane. Okazało się, że zdecydowana większość z nich, choć okre-

ślona wyłączenie w oparciu o doświadczenie uczestników procesu, została 

oszacowana poprawnie.

Krok drugi ISIS — analiza lokalnego systemu. Co powoduje problem?

Drugi etap ISIS (S — systemy) to próba zrozumienia zależności przyczynowo-

skutkowych między wyodrębnionymi na pierwszym etapie wskaźnikami. 

W wykonaniu tego zadania pomaga rysowanie map systemowych, obrazują-

cych wspólne spojrzenie na funkcjonowanie systemu (rysunek 3).

 W każdej z grup warsztatowych uczestnicy symulacji wybrali jeden wskaźnik 

z wyodrębnionych na etapie pierwszym. Później starali się w partycypacyjnym 

procesie odpowiedzieć na pytanie, co wywiera najbardziej znaczący wpływ 

na ten wskaźnik i na co on z kolei wywiera wpływ. Wybrali wskaźniki, które 

uznali za najważniejsze z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej: N 

— jakość wody; E — poziom inwestycji w gminie; S — odpowiedzialna postawa 

względem środowiska; W — dochód na mieszkańca.

Rysunek 3. Grupa uczestników symulacji pracująca nad mapą systemową wokół wskaźnika ekono-

micznego (z kierunku „E” Kompasu) (fot. Barbara Kokoszka)
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Rysunek 4. Mapa systemowa zbudowana wokół istotnego wskaźnika jakości życia (kierunek „W” 

Kompasu) — dochodu na mieszkańca (Fundacja Sendzimira, 2010) 

Każda grupa szukała odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje pomiędzy 

kluczowymi zmiennymi w gminie, nie ograniczając się do aspektów z pierw-

szego piętra piramidy. Na mapie umieszczono tylko najważniejsze ich zdaniem 

połączenia i pętle przyczynowo-skutkowe między wskaźnikami (rysunek 4).

Stworzone mapy systemowe pozwoliły grupom zobrazować wspólne zrozu-

mienie tego, jak działa analizowany system bez pomijania jego dynamiki. Jak 

widać na powyższej mapie (rysunek 4), grupa analizująca ważny aspekt jakości 

życia, mierzony wysokością dochodu na mieszkańca gminy, doszła do wniosku, 

że wpływają na nią przede wszystkim: emigracja zarobkowa, dostęp do satys-

fakcjonujących miejsc pracy oraz poziom edukacji. Z kolei głównymi efektami 

wysokości dochodu były: stosowanie rozwiązań pro-środowiskowych oraz 

poziom inwestycji. Zaobserwowano ważne pętle sprzężenia zwrotnego. 

Przykładowa pętla to wpływ dochodu na inwestowanie w rozwiązania pro-śro-

dowiskowe. Ta zależność wpływa na jakość środowiska, która kształtuje atrak-

cyjność turystyczną regionu. Ta z kolei powoduje wzrost liczby turystów i nowe 

satysfakcjonujące miejsca pracy, które zwiększają dochód mieszkańców. 
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Rysując mapę i starając się zrozumieć sytuację w Zawoi, uczestnicy doszli 

do wniosku, że najlepiej będzie podjąć działania zmierzające do zmian 

w zakresie jakości środowiska i dostępu do miejsc pracy. Te aspekty uznali za 

punkty wzmocnienia (ang. leverage points), elementy systemu, w których dzia-

łanie może w najbardziej efektywny sposób prowadzić do zmiany tych 

aspektów, na których nam najbardziej zależy. Mała zmiana w tych punktach 

może doprowadzić do dużej zmiany w całym systemie. 

Punkty wzmocnienia, które najczęściej wskazywały pozostałe grupy anali-

zujące powiązania przyczynowo-skutkowe wybranych wskaźników to: 

edukacja ekologiczna i przepływ informacji w gminie (zarówno pomiędzy 

mieszkańcami, jak i między społecznością a władzami lokalnymi). Na kolejnym 

etapie procesu ISIS uczestnicy starali się zaproponować innowacje w tych 

obszarach.

Krok trzeci ISIS — innowacje. Jak możemy rozwiązać problem?

Kolejnym etapem ISIS (I — innowacje) jest wybór innowacji. W procesie 

ISIS jest to każda dowolna zmiana w danym systemie, nawet taka, która jest 

powszechnie stosowana gdzie indziej, ale nowa w danej sytuacji. Na tym 

etapie dużą wartością jest udział w burzy mózgów interesariuszy lub innych 

osób o bardzo różnorodnej wiedzy i doświadczeniu, co pozwala na znaczne 

zwiększenie puli rozważanych dobrych praktyk. Uczestnicy symulacji, 

w oparciu o swoją wiedzę na temat tego jakie działania w Zawoi są już 

prowadzone, starali się zaproponować takie programy, projekty, działania 

lub inicjatywy, które mogłyby w znaczący sposób przyczynić się do pozy-

tywnej zmiany w punktach wzmocnienia zidentyfikowanych na poprzednim 

etapie. 

Jednym z zaproponowanych projektów było stworzenie Gminnego 

Centrum Informacji, miejsca w którym mieszkańcy mieliby dostęp do infor-

macji o środowisku, dostępnych rozwiązaniach w zakresie gospodarki finan-

sowej oraz mogli uzyskać wsparcie w ubieganiu się o finansowanie tego 

rodzaju inwestycji. 

Innym projektem była ścieżka turystyczna Skarby Zawoi, promująca 

różne formy rzemiosła obecne na terenie gminy. Połączenie różnych rozpro-

szonych atrakcji w sieć może pozytywnie wpłynąć na dostęp do informacji 

o nich, a pośrednio zwiększyć atrakcyjność turystyczną Zawoi.

Wybrane innowacje zostały przypięte na kolejnym, trzecim piętrze Piramidy 

ISIS (rysunek 5).

Krok czwarty — strategia. Jak to zrobić?

Wiele projektów, inicjatyw, świetnych pomysłów tak naprawdę nigdy nie zostaje 

wdrożona. Dlatego, aby zwiększyć szanse na przyjęcie takich innowacji w danym 

systemie lokalnym, uczestnicy symulacji z wykorzystaniem swojej interdyscypli-

narnej wiedzy i doświadczenia starali się zaplanować takie działania, które mogą 



Wykorzystanie metody ISIS w edukacji dla zrównoważonego rozwoju 17

Rysunek 5. Cztery piętra Piramidy ISIS — wskaźniki, systemowe punkty wzmocnienia, innowacje, 

działania strategiczne (fot. Barbara Kokoszka)

zwiększyć szanse na wprowadzenie zmian w życie. Ich zdaniem ważne jest, aby 

innowacje bazowały na potencjale gminy, były stosunkowo łatwe do wprowa-

dzenia i nie wymagały dużych nakładów na ich realizację. Ważnym elementem 

pracy stała się więc analiza i mapowanie prowadzonych już działań przyczynia-

jących się do zrównoważonego rozwoju na terenie Zawoi. Uczestnicy dokonali 

również analizy przewidywanego poparcia dla wszystkich proponowanych 

rozwiązań i działań wśród różnych interesariuszy lokalnych.

Zwieńczenie Piramidy — zobowiązanie 
do podjęcia działań
Dynamiczny proces grupowy, przez który przeszli uczestnicy symulacji, 

wymaga zakończenia podkreślającego osiągnięty sukces całego zespołu. 

Na zakończenie projektu powstał raport, w którym opisano wszystkie etapy 

symulacji oraz wypracowane rekomendacje. Studenci przekazali go przedstawi-

cielom gminy Zawoja. Rzeczywistym zwieńczeniem Piramidy było jednak 

podjęcie zobowiązania do wykorzystania wypracowanych w symulacji reko-

mendacji i pomysłów w rzeczywistym procesie partycypacyjnego planowania 

gospodarki wodno-ściekowej, który Fundacja Sendzimira prowadzi we współ-

pracy z Urzędem Gminy Zawoja. Wójt Marek Listwan i Przewodniczący Rady 

Gminy Krzysztof Chowaniak razem z Prezesem Fundacji Tomaszem Bergierem 



18

symbolicznie założyli wierzchołek Piramidy (rysunek 6). Dla uczestników 

symulacji miało to duże znaczenie, bowiem takie zobowiązanie nadało dodat-

kowy sens wykonanej przez nich z dużym zaangażowaniem pracy. 

Rysunek 6. Symbolicznie domknięcie Piramidy przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy 

Zawoja oraz Prezesa Fundacji Sendzimira (fot. Barbara Kokoszka)

Podsumowanie
Zastosowanie metody ISIS jako kręgosłupa projektu lokalnego akademii letniej 

„Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” okazało się bardzo przydatne. 

Przede wszystkim pozwoliło nam uniknąć trudności związanych z realizacją 

praktycznego, złożonego projektu w tak krótkim czasie.

Wykorzystane narzędzia należą do tzw. Akceleratora ISIS, którego nazwa, 

jak wyjaśnia twórca metody Alan AtKisson, wynika z tego, że narzędzia 

te pozwalają „przyspieszyć” proces wdrażania zrównoważonego rozwoju. 

W naszym przypadku okazało się to prawdą. Zastosowane narzędzia pomogły 

nam przeprowadzić pełną analizę problemu bez pomijania istotnych etapów, 

mimo krótkiego czasu realizacji projektu.

Przejście przez wszystkie etapy ISIS pozwoliło uczestnikom symulacji 

zmierzyć się z różnorodnymi trudnościami związanymi z planowaniem zrów-

noważonego rozwoju. Mimo dobrego przygotowania akademickiego poczuli, 

jak trudne jest wypracowanie dobrych wskaźników zrównoważonego rozwoju. 

I, jak widać z powyższego opisu, nie zawsze się to w pełni udaje.



Wykorzystanie metody ISIS w edukacji dla zrównoważonego rozwoju 19

Przygotowując co roku temat projektu lokalnego akademii letniej stajemy 

przed dylematem, na ile uprościć problem do rozwiązania, by z jednej strony 

umożliwić uczestnikom kursu wypracowanie znaczącego rezultatu, z drugiej 

nie stracić złożoności, nieodzownie związanej z zagadnieniem zrównoważo-

nego rozwoju. Przyświecająca nam zasada nauki przez praktykę nie zostałaby 

wdrożona, gdyby problem do rozwiązania został nadmiernie uproszczony. 

Metoda ISIS pozwoliła nam, dzięki wyraźnym etapom, pracować nad złożonym 

problemem. Jednocześnie mogliśmy tak kierować procesem pracy zespołowej 

27 uczestników kursu, by zakończył się on wymiernymi i konkretnymi rezulta-

tami. Zaproponowane wskaźniki, punkty wzmocnienia, innowacje i konkretne 

działania strategiczne mają właśnie charakter wymierny. Dzięki ISIS uniknę-

liśmy częstej pułapki pozostania na poziomie dużej ogólności.

Samo budowanie Piramidy ułatwiało współpracę w tak dużym zespole 

projektowym. Nadało przejrzystą strukturę podziału zadań i obowiązków, jak 

również przepływu informacji. W każdej z czterech grup „kompasowych” był 

bowiem minimum jeden przedstawiciel każdego z pięciu zespołów, odpowie-

dzialnych za opracowanie raportu w zakresie jednego z etapów ISIS. To również 

przyczyniło się do ograniczenia czasu efektywnej realizacji projektu, a dodat-

kowo pozwoliło każdej osobie wziąć udział w pracach. Istotnym przesłaniem 

dydaktycznym, które staramy się przekazać uczestnikom kursu, jest waga party-

cypacji wszystkich interesariuszy niezależnie od ich wiedzy, doświadczenia, 

siły przebicia, władzy itp. Wykorzystanie przyjętej struktury pracy nad projektem 

pokazało, jak można to zrobić. Ponadto, oparcie całego procesu na informa-

cjach uzyskanych bezpośrednio od lokalnych interesariuszy unaoczniło uczest-

nikom kursu, jak dużo „zwyczajni” ludzie wnoszą do procesu planowania 

zrównoważonego rozwoju.

Zaletą Piramidy okazało się również to, że wielu uczestników musiało „wejść 

w cudze buty” — np. ekonomiści z psychologami zastanawiali się nad aspek-

tami środowiskowymi, inżynierowie nad kwestiami społecznymi itp. Celem 

kursu jest pokazanie uczestnikom, że praca ze zrównoważonym rozwojem 

wymaga właśnie takiego patrzenia na problem — z różnych perspektyw oraz 

wybiegania poza rozwiązania proponowane przez wąsko wyspecjalizowanych 

ekspertów.

Dodatkowym następstwem zastosowania Piramidy był jej „integracyjny” 

charakter oraz wzrost zaangażowania wszystkich członków zespołu projekto-

wego. Uczestnicy symulacji czuli wyraźną odpowiedzialność za efekt procesu, 

a rosnąca Piramida była żywym dowodem ich współpracy. Łącząc ze sobą 

kolejne ściany i piętra nie sposób nie zauważyć, że jedna osoba nie jest w stanie 

tego zrobić i że jeśli grupa nie zbuduje swojej strony solidnie, to ma to wpływ 

na stabilność całej konstrukcji. Ta symbolika budowania i dążenia do równo-

wagi miała dodatkowe znaczenie dydaktyczne. Tym właśnie zrównoważony 

rozwój był w odbiorze uczestników procesu — ciągłym dążeniem do równo-

wagi czterech obszarów symbolizowanych kierunkami kompasu.
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Sama fizyczna budowla Piramidy była dla piszących raport dużą pomocą, 

przypominając im o różnych aspektach zadania, przez które przeszli.

Satysfakcja z procesu grupowego dochodzenia do porozumienia, jakim była 

realizacja projektu lokalnego, zależy również od poczucia wspólnego sukcesu. 

„Stworzenie” Piramidy i symboliczne przekazanie jej wyników w formie raportu 

przedstawicielom Zawoi dało uczestnikom takie właśnie poczucie spełnienia 

i przydatności wykonanego zadania. 
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Streszczenie

W dniach 10–16 października 2010 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli społeczności 

Zawoi i Karpacza w Szwecji. Jej głównym celem było poznanie dobrych praktyk gospodarki 

komunalnej, kluczowych dla realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie 

lokalnym. W artykule szczegółowo zaprezentowano odwiedzone obiekty i poznane rozwią-

zania, przedstawiono ich charakterystyki techniczne i zasady funkcjonowania. Opisano 

m.in. zintegrowany system gospodarki komunalnej Enköping, w skład którego wchodzą elek-

trociepłownia na biomasę drzewną, oczyszczalnia ścieków komunalnych oraz plantacja 

wierzby energetycznej. Przedstawiono również obiekt hydrofitowy oczyszczający wody desz-

czowe z miasta Enköping, a także regionalny system gospodarowania odpadami komunal-

nymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakładu produkcji biogazu z odpadów biodegrado-

walnych, funkcjonujący w Västeras. 

Wprowadzenie
Władze samorządowe oraz inni lokalni liderzy stają przed trudnymi decyzjami, 

dotyczącymi: sposobów postępowania ze ściekami, usuwania odpadów 

i innymi kwestiami gospodarki komunalnej. Mają do wyboru coraz więcej tech-

nologii i urządzeń i w różny sposób są naciskani przez firmy, które je oferują. 

Jednak rozwiązania najbardziej powszechne i dominujące, często okazują się 

niedostosowane do lokalnej specyfiki lub potrzeb danej społeczności. 

Konsekwencje ich decyzji i podjętych inwestycji sięgają kilkunastu lub nawet 

kilkudziesięciu lat, dotyczą dużych grup ludzi, często wszystkich mieszkańców 

danej społeczności. Nie jest łatwo podejmować takie decyzje, jednak nie można 

pozwolić, by kwestie te pozostały nierozwiązane.

Misją Fundacji Sendzimira jest wspieranie polskiego społeczeństwa 

na drodze zrównoważonego rozwoju. Dlatego staramy się między innymi 

szukać dobrych praktyk i przykładów, które sprawdziły się w Polsce lub 

na świecie, popularyzować je i pomagać adaptować do lokalnych warunków. 

Inspirującym źródłem tego typu praktyk jest Szwecja, która w dziedzinie 

rozwoju gospodarki komunalnej wypracowała wyjątkowo wysokie standardy. 

W 2010 r. zacieśniliśmy współpracę z szeregiem partnerów ze Szwecji, między 

°
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innymi pojawił się plan wyjazdu studyjnego do tego kraju. Od 12 do 16 paździer-

nika 2010 r. przebywali w Uppsali i okolicach przedstawiciele Zawoi i Karpacza 

— dwóch społeczności, z którymi od lat współpracujemy i które wspieramy 

w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy artykuł jest jednym z rezultatów tego wyjazdu. Jego głównym 

celem jest zaprezentowanie odwiedzanych obiektów i poznanych rozwiązań, 

zestawienie najważniejszych informacji i danych technicznych oraz pokazanie 

sposobu ich funkcjonowania także w szerszej perspektywie lokalnej społecz-

ności lub całej gminy. Dla osób zainteresowanych prezentowanymi treściami, 

ciekawe uzupełnienie mogą stanowić dwa filmy dokumentalne, które powstały 

w trakcie tej wizyty: „Enköping–Zawoja–Karpacz: Dobre praktyki gospodarki 

komunalnej ze Szwecji” oraz „ISIS — jak zaangażować mieszkańców w podej-

mowanie decyzji”.

Zintegrowany system komunalny Enköping
Zasadniczym celem naszej wyprawy było miasto Enköping. To stolica gminy 

leżącej w bezpośredniej zlewni Mälaren — dużego jeziora o znaczeniu rekre-

acyjnym, z którego uroków korzystają między innymi mieszkańcy aglomeracji 

Sztokholmu. Populacja miasta Enköping to niewiele ponad 20 tys. miesz-

kańców, a gminy — niecałe 40 tys. Zastosowane tutaj zintegrowane, interdyscy-

plinarne podejście nie tylko pozwoliło na rozwiązanie problemów z dziedziny 

gospodarki ściekowej i odpadowej, ale również umożliwiło stworzenie unikal-

nego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, bazującego niemal 

wyłącznie na lokalnych zasobach. Dzięki temu Enköping jest jedną z niewielu 

samowystarczalnych energetycznie gmin w basenie morza Bałtyckiego. 

Elektrociepłownia na biomasę
Sercem komunalnego systemu Enköping jest, zarządzana przez firmę Ena 

Energi, lokalna elektrociepłownia (rysunek 1), która zaopatruje ponad 75% 

mieszkańców tego miasta w energię cieplną. Tym, co odróżnia tą elektrocie-

płownię od wielu podobnych obiektów, jest fakt, że wykorzystuje niemal 

wyłącznie surowce odnawialne, produkowane lokalnie w gminie. Są to odpady 

z pozyskiwania i przeróbki drewna, w szczególności trociny, wióry, pył 

drzewny, gałęzie, kora, a poza tym zrębki drewniane oraz wierzba energe-

tyczna pochodząca z sąsiadującej z elektrownią plantacji. Elektrociepłownia 

zużywa około 400 tys. m3 biomasy rocznie. Udział poszczególnych jej rodzajów 

ulegał znaczącym zmianom na przestrzeni lat. Wynikało to ze zmian cen 

poszczególnych frakcji, ich dostępności na rynku oraz szeregu innych, zmien-

nych czynników. Taka elastyczność w wykorzystywaniu surowców jest 

możliwa dzięki stosunkowo dużej dowolności doboru wkładu do kotła. 

Orientacyjne zestawienie poszczególnych rodzajów spalanej biomasy znajduje 

się w tabeli 1.
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Wszystkie frakcje wykorzystywanej biomasy dostarczane są na teren 

zakładu i okresowo tam przechowywane (rysunek 2). Podlegają wstępnemu 

sortowaniu, a w razie potrzeby również mieleniu. Tak przygotowana 

biomasa jest transportowana za pomocą taśmociągów do wnętrza hali 

zakładu (rysunek 3). Tam jest okresowo przechowywana w dwóch zbiorni-

kach (100 m3 każdy), skąd zostaje podawana bezpośrednio do pieca, gdzie 

jest spalana. 

Tabela 1. Zestawienie orientacyjnego udziału materiałów wykorzystywanych do produkcji energii 

w elektrociepłowni Enköping

Materiał

Wierzba energetyczna

Pył drewniany

Kora i gałęzie

Zrębki

Procentowy udział poszczególnych materiałów w produkcji energii

 średnio min–max

15%

45%

20%

20%

10–60%

30–60%

10–30%

10–60%

Rysunek 1. Elektrociepłownia w Enköping (fot. Andrzej Dunajski)
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Rysunek 2. Skład biomasy na potrzeby produkcji energii (fot. Maciej Mażul)

Rysunek 3. Transport biomasy wewnątrz elektrociepłowni (fot. Andrzej Dunajski)
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W piecu wytwarzana jest para wodna o temperaturze 540oC i ciśnieniu 100 

atmosfer, kierowana następnie do generatora energii elektrycznej, zasilającego 

miejską sieć energetyczną. Po oddaniu części energii w generatorze, schło-

dzona i rozprężona para kierowana jest do wymiennika ciepła podłączonego 

do miejskiej sieci ciepłowniczej o długości około 75 km. Woda, kierowana 

do tej sieci, ulega w wymienniku ogrzaniu do temperatury około 90oC. Woda 

wracająca do zakładu, po oddaniu ciepła w indywidualnych wymiennikach 

zainstalowanych u użytkowników, ma około 50oC.

Opisane powyżej urządzenia pozwalają na wygenerowanie 55 MW mocy 

cieplnej oraz 24 MW elektrycznej. Dodatkowo elektrociepłownia wyposażona 

jest w kocioł na pył drzewny o mocy 22 MW. W okresie letnim, ze względu 

na obniżone zapotrzebowanie, energia cieplna jest generowana wyłącznie 

w piecu olejowym, dostosowanym do palenia peletami. Zużywanych w tym 

celu jest od 6 do 8 tys. ton pelet drewnianych rocznie. 

Zakład wyposażony jest w instalację do oczyszczania gazów odlotowych, 

której głównym zadaniem jest ograniczanie emisji tlenków azotu oraz wychwy-

tywanie pyłów. W związku z faktem wykorzystania biomasy jako paliwa, zakład 

nie ma problemów ze związkami siarki w gazach odlotowych. Popioły powsta-

jące w palenisku są wykorzystywane do zasilania plantacji wierzby energe-

tycznej, opisanej w dalszej części artykułu. Natomiast popioły lotne transporto-

wane są na miejskie składowisko odpadów i używane tam jako materiał izola-

cyjny oraz do formowania czaszy składowiska.

Zarząd elektrociepłowni podkreśla korzyści finansowe płynące z zastoso-

wania opisanych rozwiązań. Nie występują również żadne nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu urządzeń spalających paliwo, pomimo zasilania ich biomasą 

drzewną. Do uciążliwości należy zaliczyć wyższe koszty związane z trans-

portem i przygotowaniem paliwa, wynikające z jego znacznie większej obję-

tości w porównaniu do konwencjonalnych paliw kopalnych. Jest to jednak 

kompensowane znacznie niższymi kosztami usuwania i utylizacji popiołów 

oraz innych substancji odpadowych, a przede wszystkim znaczącym obniże-

niem uciążliwości dla środowiska, w tym niemal całkowitym wyeliminowaniem 

emisji gazów cieplarnianych, związków siarki.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych
Kolejnym elementem systemu Enköping jest oczyszczalnia ścieków komunal-

nych (rysunek 4), zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie opisanej powyżej 

elektrociepłowni. Oczyszczalnia ta na pierwszy rzut oka nie różni się od tysięcy 

podobnych obiektów funkcjonujących na całym świecie. Ścieki komunalne 

poddawane są najpierw oczyszczaniu mechanicznemu w klasycznym układzie, 

a następnie biologicznej obróbce z wykorzystaniem osadu czynnego. Nadmierny 

osad, powstający w trakcie oczyszczania, poddawany jest odwodnieniu za 

pomocą wirówek.
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Na tym etapie procesu technologicznego analogie do przeciętnej oczysz-

czalni się kończą. Zazwyczaj osad stanowi niewygodny produkt uboczny, 

powstający w bardzo dużych ilościach. Jest on trudny do zagospodarowania 

i przetransportowania, a ze względu na zawartość związków biogennych, 

metali ciężkich i patogenów — uciążliwy dla środowiska i ludzi. Podsumowując 

— jest on kłopotliwy dla eksploatatora oczyszczalni i generuje wysokie koszty. 

Inaczej wygląda to w Enköping. Tutaj osad wykorzystywany jest na miejscu 

do podlewania i nawożenia uprawy wierzby energetycznej. Podobnie używana 

jest woda osadowa oraz niewielkie ilości oczyszczanych ścieków. Substancje 

te są okresowo przechowywane (rysunek 5) i następnie wykorzystywane 

na potrzeby produkcji wierzby energetycznej.

Plantacja wierzby energetycznej
Wierzba ta (Salix) jest trzecim z podstawowych elementów gospodarki komu-

nalnej Enköping. 80-hektarowa uprawa wierzby znajduje się tuż obok opisanych 

powyżej: elektrociepłowni i oczyszczalni ścieków. Całość produkowanej na niej 

biomasy wierzbowej wykorzystywana jest na potrzeby opisanej wcześniej elek-

trociepłowni. Produkcja tej wierzby jest w Szwecji bardzo popularna i powszechna. 

Rysunek 4. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Enköping z elektrociepłownią w tle (fot. Maciej 

Mażul)
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Jednak w Enköping rośnie ona o 50% szybciej niż na innych szwedzkich planta-

cjach. Jest to możliwe dzięki zasilaniu plantacji substancjami odpadowymi 

z sąsiednich zakładów, których zestawienie znajduje się w tabeli 2. 

Rysunek 5. Staw magazynujący wodę nadosadową, plantacja wierzby energetycznej w tle (fot. 

Andrzej Dunajski)

Tabela 2. Zestawienie materiałów odpadowych wykorzystywanych do zasilania plantacji wierzby 

energetycznej w Enköping

Materiał

Odwodniony osad

Odwirowana woda 
nadosadowa

Oczyszczone ścieki

Popioły

Miejsce powstania

oczyszczalnia ścieków

oczyszczalnia ścieków

oczyszczalnia ścieków

elektrociepłownia

Ilości

100% ilości powstającej w oczyszczalni

100% ilości powstającej w oczyszczalni

5% ilości wypływającej z oczyszczalni

100% ilości powstającej w elektrociepłowni

Zawarte w osadzie substancje biogenne oraz jego wysokie uwodnienie spra-

wiają, że podlewane nim wierzby osiągają wysokość kwalifikującą je do zbioru już 

po trzech, czterech latach (rysunek 6). Tymczasem na zwykłych plantacjach potrzeba 
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na to sześciu lat. Aplikowanie mieszanki wody osadowej i ścieków odbywa się 

w sposób ciągły, za pomocą prostego systemu rur ułożonych bezpośrednio 

na podłożu. Dodatkowo, co 3–4 lata, na poletko, po całkowitym wycięciu wierzby, 

aplikowane są większe ilości osadu o niskim uwodnieniu z dodatkiem popiołów 

z elektrociepłowni. Plantacja ta pozwala zatrzymać około 30 ton azotu i 1 tonę 

fosforu rocznie, które zamiast przyczyniać się do eutrofizacji jeziora Mälaren i morza 

Bałtyckiego, są przetwarzane na biomasę i utylizowane do produkcji energii. 

Opisana powyżej wymiana materiałów i energii pomiędzy trzema instalacjami 

(rysunek 7) jest inspirującym przykładem symbiozy przemysłowej, przynoszącym 

wiele korzyści lokalnej społeczności, przyrodzie i gospodarce. Najważniejsze 

z nich to ochrona jeziora Mälaren przed eutrofizacją i metalami ciężkimi, nieza-

leżność i bezpieczeństwo energetyczne, wzmocnienie lokalnej gospodarki i stwo-

rzenie miejsc pracy. Należy wymienić też globalne korzyści dla środowiska natu-

ralnego, z których najważniejsze to zmniejszenie zużycia nieodnawialnych paliw 

kopalnych i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jak podkreślali wszyscy 

nasi przewodnicy, stworzenie tego systemu i jego prawidłowe funkcjonowanie 

nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy wszystkich lokalnych interesariuszy. 

Jako podstawowy czynnik sukcesu zgodnie wymieniali zaangażowanie rolników, 

Rysunek 6. Uczestnicy wyjazdu studyjnego na plantacji wierzby energetycznej (fot. Tomasz Bergier)
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władz samorządowych, kierownictwa i pracowników wszystkich firm działają-

cych na rynku usług komunalnych (oczyszczalnia ścieków, zakład energetyczny, 

zakład dystrybuujący ciepło, elektrociepłownia) i mieszkańców. Do sukcesu tego 

przedsięwzięcia przyczyniły się również szwedzkie regulacje prawne, nakłada-

jące opłaty na energię produkowaną ze źródeł nieodnawialnych. 

Park Wodny w Enköping
Kolejnym nietuzinkowym rozwiązaniem, które zastosowano w Enköping, jest 

Park Wodny (jak na język polski należałoby przetłumaczyć szwedzką nazwę 

Vatten Park). Jednak nie jest to kompleks basenów, a system mokradłowy, który 

oczyszcza wody deszczowe z większości terenów mieszkalnych miasta. W okresie 

zimowym dodatkowo przewożony jest tutaj śnieg z odśnieżania Enköping. 

W trakcie naszej wizyty studyjnej mieliśmy wyjątkową okazję poznać pomysło-

dawcę, projektanta i wykonawcę tego obiektu — Ulfa Pilö, który był naszym 

przewodnikiem po Parku. Główną przyczyną stworzenia Parku była ochrona 

jeziora Mälaren, a jego najważniejszym zadaniem usuwanie z wód deszczowych 

i roztopowych związków biogennych i innych zanieczyszczeń.

Wody deszczowe z miasta spływają grawitacyjnie do południowo-

wschodniej części Parku. Następnie są kierowane, za pomocą stacji pomp, 

Rysunek 7. Schemat zintegrowanego systemu Enköping
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na system szeregowo połączonych kanałów, tworzących 9-hektarowy system 

rozlewisk wodnych. Mają one zróżnicowany kształt, a poziomy ich dna znajdują 

się na różnej głębokości, zmieniając się od 20 cm, przez 70 cm, aż do 1,5 m, 

wielokrotnie na całej długości kanału. Dzięki temu tworzą się strefy o różnej 

prędkości przepływu ścieków, umożliwiające skuteczne usuwanie zanieczysz-

czeń mechanicznych na drodze sedymentacji. Poza tym ten zróżnicowany 

ekosystem mokradłowy przyczynia się do usuwania związków rozpuszczo-

nych, w szczególności azotu i fosforu, a także metali ciężkich. Czas przepływu 

wody przez cały system meandrujących koryt Parku Wodnego wynosi około 

5–10 dni. W tym czasie, dzięki aktywności mikroorganizmów bytujących w tym 

ekosystemie, związki azotu są przetwarzane do azotu gazowego niegroźnego 

dla środowiska, zatrzymywany jest również fosfor. W ten sposób rocznie 

neutralizowane jest 3–5 ton azotu i niemal 1 tona fosforu, pozwalając tym 

samych chronić przed eutrofizacją jezioro Mälaren i morze Bałtyckie.

Średnio w latach 2001–2009 przez system zostało przepompowane niemal 

600 000 m3 wody deszczowej rocznie, a sumy z poszczególnych lat wahały się 

od 340 do 910 tys. m3. Średnie efektywności usuwania wybranych zanieczysz-

czeń przez Park Wodny zostały zestawione w tabeli 3, podobnie jak średnio-

roczne ilości usuniętych zanieczyszczeń.

Tabela 3. Efektywność usuwania wybranych wskaźników przez Park Wodny w Enköping oraz 

sumaryczny ładunek usuniętych zanieczyszczeń (wartości średnioroczne z okresu 2001–2009)

Parametr

Fosfor ogólny

ChZT

BZT7

Azot amonowny

Azot ogólny

Kadm

Cynk

Rtęć

Chrom

Miedź

Ołów

Nikiel

Średnia
efektywność oczyszczania

55%

25%

21%

70%

40%

51%

56%

0%

53%

49%

83%

39%

Średnia ilość usuniętych zanieczyszczeń

30,7 kg/rok

6624,6 kg/rok

422,9 kg/rok

47,3 kg/rok

293,0 kg/rok

45 g/rok

11 929 g/rok

0 g/rok

891 g/rok

2437 g/rok

1032 g/rok

1340 g/rok
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Oczyszczanie wody, ochrona przed eutrofizacją i skażeniem metalami 

ciężkimi oraz poprawa lokalnej retencji to nie jedyne funkcje, jakie spełnia 

Park. Dla wielu gatunków roślin i zwierząt stanowi on naturalne siedlisko, przy-

czyniając się do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów komunal-

nych (rysunek 8). Wśród mieszkańców Enköping i gości, Park cieszy się dużą 

popularnością. Stanowi wymarzone miejsce na spacery, wycieczki rowerowe, 

aktywności sportowe, rodzinne pikniki i jest dobrą okazją na relaks na łonie 

przyrody. Bogactwo gatunków ptaków i innych przedstawicieli fauny i flory 

powoduje, że odbywają się tutaj liczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Zakład zagospodarowania odpadów w Västeras
Miasta regionu, w którym leży Enköping, wypracowały również innowacyjny 

system gospodarki odpadami komunalnymi. W trakcie naszej wizyty studyjnej, 

odwiedziliśmy serce tego systemu — miejsce do którego trafiają odpady. Kiedyś 

było to składowisko odpadów, obecnie to rozbudowany system, będący połą-

czeniem sortowni, centrum recyklingu, zakładu produkcji biogazu i wielu 

pomniejszych funkcji. Najlepszą miarą postępu, jaki dokonał się w tutejszej 

gospodarce odpadami jest fakt, że jedynie 4–5% z ogólnej ilości odpadów 

Rysunek 8. Widok na Park Wodny (fot. Tomasz Bergier)

°
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komunalnych trafia obecnie na składowisko. Zakład ten obsługuje populację 

około 140 tys. ludzi.

Bardzo ciekawym elementem zakładu jest stacja produkcji biogazu, która 

przerabia odpady organiczne na pełnowartościowe paliwo. Trafiają tutaj odpady 

z restauracji, jadłodajni i tym podobnych miejsc, jednak przede wszystkim 

odpady żywnościowe zbierane od mieszkańców za pomocą systemu specjal-

nych biodegradowalnych toreb (rysunek 9). Dodawana jest również trawa oraz 

inne rodzaje biomasy, dostarczane przez lokalnych rolników. Zestawienie 

orientacyjnych ilości materiałów wsadowych przedstawia się następująco: 

– domowe odpady organiczne (w torebkach) 14 000 ton;

– odpady tłuszczowe z gastronomii 2000 ton;

– biomasa zielona 5000 ton.

Przed dalszą obróbką usuwane są z odpadów frakcje plastików, metali 

i innych domieszek. Odpady poddawane zostają również pasteryzacji w tempe-

raturze 70oC przez około 1 godzinę. Oczyszczone, kierowane są do reaktora, 

gdzie podlegają fermentacji metanowej w temperaturze 37oC, przez około 20 

dni. Komora fermentacji wyposażona jest w system rur, które ukształtowane 

są w taki sposób, że wydzielający się biogaz miesza materię organiczną znajdu-

jącą się w środku. Eliminuje to konieczność stosowania tradycyjnie używanych 

mieszadeł, które wymagałyby mechanicznego napędzania, zmniejszając tym 

samym zużycie energii i prawdopodobieństwo awarii. 

Rysunek 9. Papierowa torba do segregacji odpadów biodegradowalnych (fot. Tomasz Bergier)
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Biogaz po opuszczeniu reaktora jest odsiarczany i oczyszczany. Następnie, 

za pomocą wody, wypłukuje się z niego dwutlenek węgla. Po tych procesach 

biogaz zawiera głównie metan. Oczyszczony gaz poddawany jest kompresji 

do ciśnienia 300 atmosfer i opuszcza zakład w pojemnikach. Wykorzystywany 

jest on do napędzania autobusów miejskich. W Västeras funkcjonuje też, jako 

jedna z nielicznych w Szwecji, stacja umożliwiająca tankowanie tego gazu 

do prywatnych samochodów. Inne produkty fermentacji biomasy to kompost 

w formie ciekłej i stałej, odbierany przez współpracujących z firmą rolników 

i wykorzystywany jako wysokiej jakości nawóz. 

W ten sposób odpady, zamiast wypełniać wysypisko i szkodzić środowisku, 

zamieniają się w wartościowe produkty. Zakład produkcji biogazu wytwarza 

około 23 000 MWh energii rocznie (co jest odpowiednikiem 2,3 mln l paliwa 

samochodowego), a także ponad 20 000 ton wysokiej jakości kompostu. Poza 

innymi korzyściami, przyczynia się to do ograniczenia zużycia paliw kopalnych 

oraz zmniejszenia produkcji nawozów sztucznych.

Znamienne jest, jak dużą wagę przywiązuje się w firmie prowadzącej 

to miejsce do kwestii społecznych, w tym edukacji mieszkańców i budowania 

poprawnych stosunków z nimi. Ilość pracowników odpowiedzialnych za szko-

lenia przewyższa liczbę pracujących tu inżynierów i pracowników technicz-

nych. Praca zespołu edukacyjnego nie polega jedynie na oprowadzaniu grup 

po samym zakładzie, ale również na organizacji akcji edukacyjnych w szkołach 

i gminach, kampanii medialnych oraz na odpowiadaniu na pytania i uwagi 

mieszkańców. Zespół ten przyczynia się wydatnie do zwiększania świadomości 

ekologicznej mieszkańców regionu, a dzięki temu ułatwia prawidłowe funkcjo-

nowanie samego zakładu, jak i całej gospodarki odpadami w regionie.

To przedsięwzięcie, podobnie jak w przypadku gospodarki komunalnej 

Enköping, również zawdzięcza swój sukces sprawnemu partnerstwu trzech 

grup interesariuszy: zrzeszeniu lokalnych rolników, spółce odpowiedzialnej za 

regionalną gospodarkę odpadami oraz zakładowi energetycznemu. 

Średnia i mała skala gospodarki energetycznej 
Enköping
Kluczowe instalacje gospodarki energetycznej Enköping zostały opisane 

w pierwszej części tego artykułu. Pełnią one zasadniczą rolę w produkcji energii 

w tej gminie, jednak są one uzupełniane innymi formami produkcji energii. 

W trakcie naszej wizyty studyjnej mieliśmy okazję odwiedzić dwa obiekty z tej 

grupy:

– ciepłownia na drewno w Örsundsbro ;

– domowy system produkcji ciepła.

Pierwszy z nich — ciepłownia na biomasę w Örsundsbro — reprezentuje 

grupę rozwiązań średniej wielkości. Zasila ona w ciepło około czterystu okolicz-

nych mieszkańców, a także kilka budynków komunalnych, w tym przedszkole, 

°
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szkołę, dom seniora. Jako paliwo wykorzystuje popularne zrębki drewniane. 

Obiekt pracuje w pełnej automatyce, bez nadzoru operatorskiego,wymaga 

jedynie dowozu zrębek. Właściciele mają podpisaną umowę z firmą, której 

pracownik raz na tydzień dostarcza je dużą ciężarówką i samodzielnie napełnia 

odpowiedni pojemnik sąsiadujący z ciepłownią, skąd są sukcesywnie przesu-

wane automatycznym zgarniaczem do paleniska (rysunek 10).

Rysunek 10. Zrębki drewniane (fot. Andrzej Dunajski)

Znamienny jest fakt, że pomysłodawcami tej inicjatywy oraz właścicielami 

zwiedzanego obiektu jest grupa 10 rolników, którzy sfinansowali ją ze swoich 

środków i prowadzą własnymi siłami. Był to bardzo trafiony pomysł; według 

słów naszego przewodnika, jednego z właścicieli — inwestycja zwróciła się 

po niecałym roku eksploatacji.

Innym przykładem lokalnej produkcji energii, który odwiedziliśmy, był dom 

wyposażony w układ produkcji ciepłej wody z biomasy drzewnej, wspoma-

gany kolektorami słonecznymi. Instalacja ta została stworzona z inicjatywy 

zakładu energetycznego Enköping, który poza zarządzaniem duża elektrocie-

płownią opisaną na początku artykułu, prowadzi również badania nad możli-

wościami produkcji energii cieplnej z odnawialnych surowców, bezpośrednio 

u odbiorców. Takie podejście pozwala wyeliminować część sieci ciepłowni-

czej, która w warunkach rozproszonej zabudowy musiałaby być bardzo rozbu-

dowana, a co za tym idzie kosztowna i awaryjna.
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Całość instalacji znajduje się w wolnostojącym domku, na dachu którego 

zainstalowano płaskie kolektory słoneczne (rysunek 11). Blisko połowę domku 

stanowi komora na pelety drewniane, które uzupełnia się przez wsyp w dachu. 

Pozostałą część niewielkiej kubatury budynku zajmuje piec wraz z układem 

sterującym oraz automatycznym układ podawania paliwa. Całość doskonale 

funkcjonuje, eksperyment okazał się sukcesem zarówno pod względem ekono-

micznym, jak i eksploatacyjnym. Analogiczne instalacje powstają w całym 

regionie. Sposób ich zabudowy w wolnostojącym budynku wynikał z ekspery-

mentalnego charakteru. Obecnie tego typu układy montowane są najczęściej 

wewnątrz budynków.

Rysunek 11. Budynek gospodarczy z instalacją do spalania biomasy oraz kolektorami słonecznymi 

na dachu (fot. Tomasz Bergier)

Podsumowanie
Możliwość naocznego zapoznania się z gospodarką komunalną Enköping była 

bardzo inspirującym doświadczeniem. Przykład społeczności, która w cało-

ściowy i elegancki sposób poradziła sobie z szeregiem powszechnych 

problemów komunalnych, niejako przy okazji wzmacniając lokalną gospo-

darkę i niezależność, stanowi doskonały przykład stosowania zasad 
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zrównoważonego rozwoju w praktyce. Znamienne jest, że zastosowane tam 

rozwiązania i technologie są powszechnie znane, nie cechują się ani niezwy-

kłym zaawansowaniem technologicznym, ani nie są wyjątkowo kosztowne. 

Unikalność systemu Enköping wynika ze zintegrowanego podejścia, polegają-

cego na zastąpieniu rutynowego stosowania powszechnych rozwiązań twórczą 

analizą lokalnych problemów, potrzeb i możliwości oraz na długotrwałym 

budowaniu systemu świetnie dostosowanego do tego miejsca i jego 

społeczności. 

Przykład Enköping pokazuje również, jak istotne są kwestie społeczne 

w rozwoju. Praktycznie wszystkie opisane rozwiązania zawdzięczają swe 

istnienie współpracy kilku grup interesariuszy, partycypacyjnemu rozwiązy-

waniu pojawiających się problemów, publicznej dyskusji. W ostatni dzień 

naszej wizyty mieliśmy zresztą okazję przekonać się, że w tej dziedzinie Szwedzi 

również stosują ciekawe i niebanalne rozwiązania. Podczas spotkania z Alanem 

AtKissonem uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać stworzone przez niego 

metody i narzędzia, które pozwalają włączać w proces podejmowania decyzji 

różne grupy społeczne, wszystkich aktorów życia publicznego. Wagę partycy-

pacji i demokracji w szwedzkiej rzeczywistości podkreślał też prof. Lars Ryden 

z BUP w trakcie spotkania z nami, które odbyło się tego samego dnia. Zresztą 

uczestnicy z Zawoi i Karpacza dostrzegali w trakcie całego pobytu wagę 

aspektów społecznych w rozwoju Szwecji oraz ich znaczenia dla pomyślnego 

wprowadzania rozwiązań technicznych gospodarki komunalnej. W trakcie 

spotkania podsumowującego wizytę, pojawiło się wiele głosów podkreślają-

cych konieczność przenoszenia do Polski szwedzkich praktyk demokratycz-

nych i aktywizujących obywateli. Jak powiedział Krzysztof Chowaniak 

— Przewodniczący Rady Gminy Zawoja: „...życie tutaj jakby wolniej płynęło. 

Jest więcej rozwagi w tym, co się tu robi...”, co stanowi doskonałe podsumo-

wanie wrażeń z tej wizyty studyjnej.

Podziękowania 
Opisany wyjazd nie byłby możliwy bez pomocy i zaangażowania szeregu osób 

i instytucji. Szczególne podziękowania należą się Wendelinowi Müller-Wille, 

z Eco Research Ekolsund, za ogromne zaangażowanie w planowanie i przygo-

towanie wyjazdu, stworzenie różnorodnego i bogatego programu, a przede 

wszystkim za pełnienie roli przewodnika i gospodarza. Również istotną rolę 

odegrało wsparcie organizacyjne i merytoryczne ze strony Baltic University 

Programme, z którego na szczególne podziękowania zasługują prof. Lars Ryden 

oraz Maria B. Hejna. Dziękujemy Alanowi AtKissonowi oraz Shawnowi Westcott 

za poświęcony czas i przybliżenie innowacyjnych metod partycypacji społecznej. 

Dziękujemy również:

– Annie Wiklund — burmistrz Enköping za ciepłe przyjęcie i przybliżenie 

realiów funkcjonowania szwedzkiego samorządu;
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– Ulfowi Pilö za niezwykle fachową prezentację plantacji wierzby energe-

tycznej w Enköping oraz tamtejszego Parku Wodnego.

Wszelkie przedstawione w powyższym artykule informacje oraz dane 

liczbowe pochodzą od przedstawicieli firm i instytucji prowadzących opisy-

wane urządzenia i instalacje. 

Wyjazd studyjny do Szwecji, podobnie jak inne działania realizowane 

w ramach projektu „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce 2010”, 

został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
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Karwno — w stronę wsi uczącej się 
Piotr Bielski
Uniwersytet Łódzki

Streszczenie

W Karwnie, popegieerowskiej wsi dotkniętej bezrobociem i marazmem, w 2008 roku rozpo-

czął się projekt animacji lokalnej związany z tworzeniem wsi tematycznej. Jest on prowa-

dzony przez GOPS w Czarnej Dąbrówce i Wacława Idziaka oraz grupę animatorów i ma 

charakter systemowy. Zakłada pracę ze wszystkimi mieszkańcami i tworzenie społeczności 

uczącej się, obejmującej miejscowych i grupy przyjezdnych. Jego celem jest wspólne wypraco-

wanie wizji wsi i zrównoważonego rozwoju lokalnego, które stworzą nowe możliwości pracy. 

W Karwnie powstał już zespół samby i odkrywane są talenty mieszkańców do uczenia tańca 

i sztuk cyrkowych. Uczestnicząca w projekcie młodzież zyskuje nowe pozytywne wzorce 

i umiejętności, które może zaprezentować na zewnątrz. Coraz więcej grup zaczyna przyjeż-

dżać do Karwna, aby testować powstającą ofertę turystyczną.

Wprowadzenie
Karwno to licząca około 260 mieszkańców wieś w powiecie bytowskim (woj. 

pomorskie), położona 3 km od trasy Słupsk-Gdańsk, którą upadek głównego 

pracodawcy, PGR-u i niekorzystne dla mieszkańców wsi reformy gospodarcze 

naznaczyły dużym bezrobociem i patologiami społecznymi. Wieś jest słabo 

skomunikowana ze światem, mówiono o niej w gminie, że autobus tu zawraca, 

bo nie ma po co się zatrzymywać. Tak jak w wielu polskich wsiach, bardziej 

zaradni mieszkańcy wyjechali lub regularnie wyjeżdżają sezonowo za granicę 

do pracy, młodzież gromadziła się na przystanku, a mężczyźni wystawali przy 

sklepie. Zjawiska nadmiaru czasu i obecności w przestrzeni publicznej zdra-

dzały poczucie marazmu i trudnej sytuacji. Choć w odległości 700 m od wsi 

znajduje się położone w środku lasu malownicze jezioro Karwno, tylko trzy 

rodziny przyjmowały letników, a potencjał turystycznego rozwoju był niewyko-

rzystany. Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Czarnej 

Dąbrówce miały najwięcej kłopotów z klientami z tej wsi, która ze względu 

na alkoholizm, bezrobocie i ilość ubogich rodzin wielodzietnych miała opinię 

„najgorszej w gminie”. Zamiast dalej prowadzić pomoc społeczną opartą 

wyłącznie na indywidualnej pracy z klientami, stworzyły innowacyjny projekt 

systemowy, który zakładał pracę z całym środowiskiem wsi. Dzięki nawiązaniu 

przez GOPS współpracy ze specjalistą od tworzenia wsi tematycznych, dr 
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Wacławem Idziakiem i Grupą Animatorów Wyobraźni „GeniusLoci”, w 2008 

roku uruchomiony został proces tworzenia w Karwnie wsi tematycznej — 

Wioski Fantazji.

Odwiedziłem Karwno w tym roku trzykrotnie: w sierpniu w czasie warsz-

tatów dla miejscowych dzieci i młodzieży, we wrześniu w czasie zajęć dla 

26-osobowej grupy pracowników GOPS-ów i trzeciego sektora z woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego oraz w listopadzie w czasie warsztatów 

dla młodzieży z Goleniowa. Artykuł opisuje proces zmiany wsi, jaki tam 

zachodzi, i proponuje jego teoretyczne wyjaśnienie. Szczególna uwaga 

została zwrócona na rozwiązania, które są dość innowacyjne. Omówiono 

stosowaną w Karwnie interesującą metodę pracy ze wszystkimi mieszkań-

cami wsi — poprzez tworzenie społeczności uczącej się oraz budowanie 

kapitału społecznego i ludzkiego. Na tych wartościach wieś może oprzeć 

swój dalszy rozwój.

Historia animacji społecznej w Karwnie
Prowadzony od 2008 roku przez GOPS projekt „Teraz Człowiek”, który 

uzyskał dofinansowanie z programu „Kapitał Ludzki” EFS, zakładał szereg 

działań na terenie całej gminy, m.in.: realizację kontraktów socjalnych, stwo-

rzenie klubu wolontariuszy, szkolenia zawodowe, terapie dla alkoholików 

i wsparcie terapeutyczne dla współuzależnionych. Ponadto, firma caterin-

gowa z pobliskiego Lęborka przeprowadziła kurs kuchni kaszubskiej dla 

kobiet z Karwna, który zaowocował powołaniem Koła Gospodyń Wiejskich 

i świadczeniem usług kulinarnych dla grup odwiedzających Karwno, 

a niekiedy również na imprezach w okolicznych miejscowościach. Tworzenie 

wsi tematycznej w Karwnie jest jednym z elementów całego projektu. 

W ramach przygotowywania gruntu pod powstanie nowej wizji wsi, GOPS 

przeprowadził różne działania integrujące mieszkańców. Na przykład 

pracownice ośrodka, wiedząc że wcześniej mieszkańcy rzadko korzystali 

z pobliskiego jeziora, zorganizowały rodzinny spacer wokół jego brzegów. 

Wtedy wielu z uczestników imprezy pierwszy raz wybrało się całą rodziną 

na spacer wokół jeziora i dostrzegło jego walory przyrodnicze. Dzięki temu 

zaczęto rozmawiać o możliwościach rozwoju turystycznego wsi.

Punktem przełomowym był wyjazd grupy mieszkańców Karwna 

do Sierakowa Sławieńskiego, znanego jako wioska Hobbitów, i pozosta-

łych wsi tematycznych położonych obok Koszalina. Wyjazdy mieszkańców 

połączono z uczestnictwem w grach terenowych i zajęciach edukacyjnych. 

Tam spędzili oni czas z mieszkańcami odwiedzanych wsi, którzy znajdo-

wali się w podobnie trudnej sytuacji i zdecydowali się na rozpoczęcie 

nowej działalności. Stworzyli zaczarowane miejsca i oferują turystom naukę, 

emocje i przygodę (koncepcja wsi tematycznej została szerzej omówiona 

w podręczniku Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce: Bielski, 
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2010, s. 384–387). W ramach Programu Aktywności Lokalnej przez ostatnie 

2,5 roku, co około 2–3 miesiące, przyjeżdżali do Karwna animatorzy 

i proponowali mieszkańcom zajęcia otwierające wyobraźnię i starali się 

zarazić miejscową młodzież różnymi pasjami: gry na bębnach, nauki sztuk 

cyrkowych, tańcem hip hop, rękodziełem. Wizytom tym często towarzy-

szyły przyjazdy grup młodzieży i dorosłych z całej Polski. Stopniowo uczest-

niczący w zajęciach mieszkańcy Karwna, zwłaszcza młodzi, wchodzili 

w role prowadzących gry i zabawy. Dodatkowo odbyły się tam kilkakrotnie 

Fantazjady — parady cyrkowe i cykle warsztatów.

Wacław Idziak, wraz z gronem animatorów, zapoznał mieszkańców 

z ideą wioski tematycznej i zachęcił ich, by wysnuli narrację o Karwnie jako 

wiosce fantazji. Działania te w krótkiej perspektywie mają na celu wyrwanie 

mieszkańców z marazmu oraz zaoferowanie miejscowej młodzieży możli-

wości rozwoju pasji i zainteresowań. W dłuższej perspektywie — mają 

doprowadzić do przygotowania mieszkańców wsi do roli animatorów gier, 

zabaw i zajęć edukacyjnych, dostarczając im profesji, dzięki której będą 

mogli zarabiać i przekonać się do zdobywania dalszych k walifikacji. 

Wypracowane plany zakładają, że pracę uda się stworzyć na miejscu. 

Pierwsze autobusy z grupami gotowymi przetestować ofertę Karwna już 

przyjechały.

Wejście do świadomie zaczarowanego świata
Gdy przyjechałem po raz pierwszy do Karwna późnym wieczorem spodzie-

wałem się, że wszyscy odpoczywają. Nic bardziej błędnego! Akurat trafiłem 

na rozpoczęcie gry terenowej. Przyłączono mnie do jednej z grup, która 

miała szukać części potrzebnych do uruchomienia generatora fantazji — 

maszyny mającej uchronić Karwno przed szarością. W grupie były osoby 

dorosłe, nastolatki i 10-letnia dziewczynka. Aby zdobyć poszczególne części 

maszyny, musieliśmy odnaleźć w szczerym polu czarodziejów, kuglarza 

mocy oraz gwiezdne tancerki. Niczego nie dostawaliśmy za darmo, musie-

liśmy zakręcić hula hop, wykonać ćwiczenie z kijem do tańca z ogniem oraz 

złożyć miotłę z patyków. Na dodatek, jak się okazało, część postaci miała za 

zadanie nas zmylić. Poczułem, że już jestem w magicznej krainie.

Zaczarowanie świata jest jednym z ważnych aspektów pracy nad wioską 

tematyczną. Wywodzi się z buntu wobec świata zdominowanego przez 

rozum i nowoczesną formę organizacji społecznej, a także związanej z tym 

nijakości i sterylności życia — istnieniem miejsc, które są podobne do siebie, 

w pełni zrozumiałe, pozbawionych historii i legend. Okazuje się, że legendy 

można napisać od nowa i w sposób intencjonalny zaczarować miejsce.
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Społeczność ucząca się i rola semi-specjalistów
Będąc w Karwnie w czasie warsztatów odniosłem wrażenie, iż uczestniczę w powo-

łanej ad hoc społeczności uczącej się. Uczestniczyli w niej dorośli, młodzież i dzieci, 

miejscowi i przyjezdni: grupy młodzieży, animatorzy, studenci, urzędnicy i akty-

wiści organizacji społecznych, chcących uczyć się metod aktywizacji wsi. Wspólnota 

ta była inkluzywna i niesformalizowana, każdy mógł w dowolnej chwili do niej 

dołączyć i od niej odejść. Każdego wieczora w świetlicy, na spotkaniach nazwa-

nych przez mieszkankę wsi „talentynkami”, dzieliliśmy się tym, czego się nauczy-

liśmy. Wieczorne zgromadzenia stanowiły również okazję do zaproponowania 

innym ciekawej zabawy lub zaśpiewania piosenki. Stwarzały także okazję 

do występów grupowych i indywidualnych. Animatorzy zachęcali miejscową 

i przyjezdną młodzież do prezentacji swych umiejętności i pomagali nadać tym 

występom atrakcyjną formę oraz uwrażliwiali na ważne szczegóły, np. zakoń-

czenie występu ukłonem. W czasie mojego ostatniego pobytu w Karwnie, animator 

pomógł grupie w ozdobieniu pokazu cyrkowych umiejętności historią o duchach 

i stworzeniu nastrojowej atmosfery przy okazji wyłączenia świateł i użyciu wyłącznie 

fluorescencyjnego sprzętu. Stanowi to element edukacyjny przystosowujący 

młodzież do roli artystów i animatorów.

Rysunek 1. Parada połączona z występami cyrkowymi i zespołu samby w Karwnie, sierpień 2010 

(fot. Piotr Bielski) 
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Istotną cechą społeczności uczącej się są spotkania służące ewaluacji minio-

nego dnia i planowaniu następnych działań. W miarę możliwości, wszyscy 

zainteresowani są włączani do udziału w tych spotkaniach. Cały proces animacji 

odznacza się dużym stopniem elastyczności i otwartości. Animatorzy podążają 

za odczuciami grupy — jeśli grupa jest zmęczona, proponują ćwiczenia ruchowe 

lub takie, które wzbudzają w danej chwili największe zainteresowanie.

W ramach społeczności uczącej się, każdy staje się nauczycielem. Obecność 

młodzieży z zewnątrz i gości pobudza miejscowych do pracy i zabawy (chcą 

się pokazać od najlepszej strony). Z obserwacji Idziaka wynika, że będąca 

tu wcześniej grupa z Szudzina pod Częstochową zaczęła tutaj uczyć się sztuk 

cyrkowych, samby i snuć plany tematycznego rozwoju własnej wsi. Często 

nauczycielami są semi-specjaliści — osoby, które mają opanowaną daną dzie-

dzinę wiedzy lub sztuki w stopniu średnim lub podstawowym, lecz wiedzą 

wystarczająco dużo, by moc czegoś nauczyć innych, jednocześnie doskonaląc 

ją i utrwalając. Przykładowo Olga, która przyjechała z Poznania, zanim 

w sierpniu poprowadziła pierwsze warsztaty tańca hip-hop była jedynie raz 

na takim warsztacie, lecz zdołała zapamiętać określone ćwiczenie i przykła-

dowy taniec. Potrafiła też w spokojny i usystematyzowany sposób przekazać 

swą wiedzę innym. Semi-specjaliści, sami świeżo po szkoleniu, dobrze wiedzą, 

jak uczyć. Mają też entuzjastyczny stosunek do danej sztuki.

Sam w czasie jednej z moich wizyt w Karwnie stałem się semi-specjalistą prowa-

dzącym zajęcia. W czasie pierwszego pobytu uczestniczyłem w zajęciach 

z questingu (wyprawa odkrywców), które prowadziło dwóch animatorów. Nasze 

zadanie polegało na napisaniu czterowierszem historii, która składałaby się z wpro-

wadzającej narracji i zagadek, które prowadziłyby graczy do odkrywania kolejnych 

miejsc, aż do znalezienia symbolicznego skarbu. W naszym wypadku tworzyliśmy 

opowieść o alchemiku, który miał tworzyć złoto na wezwanie chciwego króla, 

który go uwięził w wieży. Gra miała toczyć się na podwórku gospodarza, który 

najbardziej zaangażował się w tworzenie Wioski Fantazji i dzięki działaniom anima-

torów odkrył też w sobie talent rzeźbiarza. Drewniane i odlane z betonu rzeźby 

fortec, ptaków, domków i zwierząt służyły nam za wskazówki do zagadek. Biorąc 

udział w warsztatach, odkryłem pewien talent do wierszowania. Dlatego anima-

torzy zajęli się zajęciami cyrkowymi, a mnie przekazali opiekę nad grupą nasto-

latków. Razem napisaliśmy potrzebne wiersze i zagadki. Miesiąc później Wacław 

Idziak powierzył mi prowadzenie zajęć z questingu w tym gospodarstwie w czasie 

wizyty grupy dorosłych z Warmii i Mazur. W ten sposób miałem okazję by nie tylko 

brać, ale i dawać i stałem się aktywnym członkiem społeczności uczącej się.

Będąc w Karwnie uczestniczyłem w zajęciach hawajskiego tańca hula, które 

prowadziła pewna 45-letnia mieszkanka wsi. Bardzo dobrze opanowała podsta-

wowe zasady tego i kilku innych tańców w czasie zajęć, które prowadziła 

animatorka. Dlatego później mogła zostać ich instruktorką. Praktyka ta kore-

sponduje z pedagogiką uciśnionych Paolo Freire: ci którzy myśleli, że nie 

umieją nic, zdobywają świadomość, że umieją trochę i uczą innych.
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Każdy może zostać artystą, jeśli tylko chce
Nowatorskim elementem, w stosunku do poprzednich warsztatów w tej miejsco-

wości, był przyjazd w sierpniu 17-osobowego zespołu samby z Sochaczewa 

— L’Ombelico del Mondo. Zespół ten prezentuje trend, który można określić 

mianem samby społecznej, w myśl której rytmy grane przez zespół były celowo 

upraszczane do takiego poziomu, aby osoby bez specjalnego talentu muzycznego 

mogły je wykonywać. Cel jest prosty: nikt nie może być wykluczony z zabawy 

i mieszkańcy uzyskują poczucie wspólnej sprawy. Zespół L’Ombelico del Mondo 

obejmuje w tej chwili około 40 młodych ludzi w wieku od 12 do około 30 lat. 

W Karwnie grupa z Sochaczewa mieszkała i odbywała próby w stodole. Towarzyszył 

jej powstały z inspiracji animatorów zespół miejscowej młodzieży, nazwany 

PajkuPajku. Była to chwila wyjątkowa w historii zespołu z Karwna, gdyż pierwszy 

raz mieli do czynienia z innym, bardziej doświadczonym zespołem samby.

Rysunek 2. Próba zespołu samby Pajku Pajku w stodole w Karwnie, sierpień 2010 (fot. Piotr Bielski)

Wzmocnieniu poczucia sprawczości i własnej wartości uczestników służyło 

stwarzanie okazji do prezentowania się przed publicznością. W trakcie mojego 

pobytu, zespół otrzymał okazję do występu przed grupą odwiedzających Karwno 

turystów i w ramach dożynek w dwóch pobliskich wsiach: Gogolewku i Nożynie. 

Wcześniej zaprezentowali się na toruńskim festiwalu „Altergrawitacje” i w czasie 

festiwalu tańca w Polanowie. W ciągu miesiąca, który upłynął pomiędzy moimi 

wizytami w Karwnie, grupa miała aż 4 występy wyjazdowe, m.in. w Gdańsku. 
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Poza tym dziennikarka Polskiego Radia nagrała reportaż poświęcony inicjatywom 

podjętym w Karwnie. Okazja do udzielania jej wywiadów stanowiła dodatkową 

formę wzmocnienia przekonania mieszkańców, że ich działalność jest znacząca.

Oprócz tego, że młodzi z Karwna stali się artystami, wcielili się także w rolę 

nauczycieli, prowadząc zajęcia dla turystów i młodzieży z innych wsi. Wacław 

Idziak dąży do tego, aby dzieci i młodzież jak najszybciej stawali się nauczycie-

lami i stawiał taki warunek przed dziećmi i młodymi z Karwna, którzy chcieli 

wyjechać na dożynki. Warunkiem wyjazdu było opanowanie w stopniu dosta-

tecznym jakiejś umiejętności. Kilkuletnie dziewczynki nauczyły się np. tworzyć 

kulkę z filcu na warsztatach rękodzieła i w ten sposób miały okazję do uczenia 

innych. Zespół samby PajkuPajku dostał propozycję prowadzenia zajęć z samby 

w ośrodku kultury w Czarnej Dąbrówce. Lider zespołu upatrywał sens tego 

działania w „zdobywaniu rezerw” — tworzeniu bazy dodatkowych muzyków, 

gdyż nie wszyscy członkowie zespołu mogą brać udział w każdym wyjeździe 

ze względu na obowiązki szkolne. Prawdopodobnie przykład l’Ombelico del 

Mondo — grupy, która składa się z 40 osób i dzięki temu może przyjechać 

w 17-osobowym składzie, podziałał inspirująco na młodych z Karwna.

W stronę wsi zarabiającej
Wacław Idziak w oparciu o swe doświadczenia z Karwna i innych wsi deklaruje 

i praktykuje zasadę, iż na wsi poczucie sprawstwa jest związane z zarabianiem. 

Mieszkańcy wsi, w których rozpoczyna się proces animacji i tworzenia nowej 

opowieści, często śmieją się z przykładu wioski Hobbitów. Według relacji pracownic 

GOPSu, początkowo w Karwnie też wołano: „nie dość, że jesteśmy biedni, 

to jeszcze chcą z nas hobbitów zrobić!”. Jednak po tym, jak wybrali się do Sierakowa 

Sławieńskiego i obejrzeli autobusy pełne turystów, które odwiedzają „hobbitów”, 

zmienili zdanie. Z doświadczeń animatorów wynika, iż gdy zwoła się na przykład 

spotkanie na temat prowadzenia gry terenowej, mieszkańcy są nim w niskim 

stopniu zainteresowani. Gdy ogłosi się, że można zarobić jako osoba prowadząca 

część gry, chętnych nigdy nie brak. Mieszkańcy wsi mają zazwyczaj podejście prak-

tyczne: mogą się zdobyć na robienie rzeczy dziwnych, jeśli mogą na nich zarobić 

— zysk dostarcza legitymizacji nowym praktykom. Dodatkowo, gdy młodzi zaczy-

nają zarabiać, łatwiej im zdobyć uznanie rodziców i sąsiadów — społeczną legity-

mizację działań, które wcześniej uchodziły we wsi za dziwne lub szalone (np. 

zajmowanie się tańcem z ogniem lub sztukami cyrkowymi).

W czasie „talentynek” (warsztatów i spotkań grupy uczącej się) można było 

zaobserwować, że dwie dziewczynki chodziły na wszystkie warsztaty, ale uczyły 

się niechętnie. Raczej zakłócały przebieg spotkań, chcąc zwrócić na siebie uwagę. 

Idziak zaproponował miejscowej młodzieży konkurs — kto sprawi, że na kolejnym 

spotkaniu dziewczyny X i Y będą uczyć innych jakiejś ciekawej umiejętności, 

otrzyma znaczącą, jak na budżet nastolatków, sumę pieniędzy. Zgłosiło się wielu 

ochotników. Same zainteresowane także wyraziły chęć współpracy i wyraźnie 
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były zadowolone z tej formy zwrócenia na nie uwagi. We wrześniu dziewczyny 

te dały się nakłonić do zaprezentowania chodzenia na szczudłach i diabolo 

grupie z Warmii i Mazur, a w listopadzie zaśpiewały piosenki kaszubskie (stojąc 

tyłem do publiczności, lecz sam fakt ich występu stanowił przełom). Grupa 

turystów odwiedziła w sierpniu powstające we wsi gospodarstwo edukacyjne, 

uczestniczyła w różnych zajęciach i zapłaciła za odwiedziny. Suma ta została 

podzielona między zaangażowaną młodzież. Problemem, który wiąże się z zara-

bianiem, jest niebezpieczeństwo niechęci do pracy w sytuacji braku wynagro-

dzenia. Stąd animatorzy starają się pokazywać również korzyści niematerialne 

i edukacyjne związane z prowadzeniem zajęć.

Długofalowy cel procesu animacji związany jest ze stworzeniem oferty tury-

stycznej w Karwnie. Zostanie on osiągnięty, gdy mieszkańcy będą mogli pracować 

w swojej wsi i porzucą dotychczasowe źródła utrzymania (praca przy zbiorze 

ogórków w Niemczech lub świadczenia socjalne). Oferta edukacyjna tworzona 

jest w tej chwili na terenie jednego gospodarstwa i znajduje się w fazie testowania 

różnych rozwiązań (m.in. wypiek podpłomyków, skoki do siana w stodole, prze-

ciąganie liny, nauka sztuk cyrkowych, questing, pokaz tańca z ogniem). Przy 

okazji pracę w tym gospodarstwie mogliby stworzyć dla siebie inni mieszkańcy, 

prowadząc określone zajęcia (np. taniec hula). Karwno może stać się w przy-

szłości wsią zarabiającą poprzez niekonwencjonalne usługi turystyczno-eduka-

cyjne. Będzie to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jest to bowiem 

alternatywa nie tylko dla bezrobocia i marazmu, ale dla typowego rozwoju wsi 

w rodzaju wielkopowierzchniowego rolnictwa przemysłowego i przemysłowej 

hodowli zwierząt. W dłuższej perspektywie tematyzacja wsi może prowadzić 

do zachowania wiejskiego stylu życia i krajobrazu przy jednoczesnym „przepro-

wadzeniu” wsi do gospodarki opartej na wiedzy i przystosowaniu mieszkańców 

do zarabiania na wartości niematerialnej. Utrzymanie zwierząt na wsi może 

zacząć opłacać się ze względu na wartość kulturową i edukacyjną, którą wnoszą. 

Ostatnia krowa, która ostała się we wsi, dostarcza mleka na zajęcia wyrabiania 

masła poprzez potrząsanie słoikiem ze śmietaną.

Zmiany jakie zaszły w Karwnie
Dotyczą one przede wszystkim sposobu myślenia mieszkańców, a dopiero 

w dalszej kolejności przekładają się na zmiany w infrastrukturze wsi. Priorytetem 

nie jest zastąpienie eternitu na dachu wiejskiego kościoła eleganckimi dachów-

kami ani budowa pensjonatów, tylko rozbudzenie kreatywności i chęci uczenia 

się i działania mieszkańców, które mogą w przyszłości pokierować ich ku 

dokonaniu zmian w zabudowie wsi.

 Stosowana metoda interwencji animacyjnej zakłada uczynienie ze wsi między-

pokoleniowej społeczności uczącej się. Ważna jest praca metodą środowiskową. 

Okazuje się, że można zwiększyć poczucie sprawstwa i własnej wartości młodych 

poprzez zmianę w ich środowisku rodzinnym i sąsiedzkim. W Karwnie sukcesem 
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jest nie tylko stworzenie zespołu samby i pobudzenie młodych do rozwoju, ale też 

wyzwolenie zapału do twórczości i pracy nad sobą. Ojciec jednego z uczestniczą-

cych w społeczności nastolatków porzucił nałóg i odkrył w sobie talent artystyczny 

(„Wcześniej piłem i to wyznaczało mi plany, teraz nie miałbym nawet czasu 

na picie”). We wsi zmienia się podejście do całej rodziny, w której ojciec rozpoczyna 

pracę (jest ona lepiej postrzegana), a on staje się inspiracją dla innych gospodarzy.

W czasie pobytu w Karwnie prowadziłem wywiady swobodne z miejscową 

młodzieżą. Zaangażowani w działania animacyjne przyznają się do początkowych 

oporów: „na początku się dziwiłem, to, co robili animatorzy wydawało mi się 

głupie… aż sam zacząłem grać. Czas można miło spędzić, mieliśmy też występy, 

ludzie dziwnie na to reagowali, teraz się przyzwyczaili”. Występowanie w zespole 

samby przynosi niektórym członkom zespołu świadomość wartości uczenia się 

(„Da się pogodzić granie i naukę. Idzie mi lepiej w nauce, bo lepiej się idzie poro-

zumiewać z nauczycielami, animatorzy tego nas uczyli, komunikacji i dogadując się 

w zespole jestem w tym lepszy. Lepiej nauka idzie, bo w czasie przerw się pytamy 

nawzajem”). Pojawia się również świadomość planów na przyszłość związanych 

z sambą: „boimy się, że jak skończymy szkoły, gdzieś wyjedziemy, założymy 

rodziny, to nie wiadomo co będzie dalej, trudno będzie grać i nie wiemy, czy ktoś 

nas zastąpi”. Praca z animatorami prowadzi do przełamania lęków: „na początku 

z kolegą kręciłem kijami z ogniem, ale mi się znudziło, a potem na próbę trafiłem, 

od czasu do czasu grałem z nimi, ale teraz polubiłem to i gram codziennie. Teraz 

częściej z kolegami na wioskę wychodzę, ludzi się mniej boję”. 

Rysunek 3. Animatorzy Wacław Idziak i Mikołaj Idziak oraz członkowie zespołu PajkuPajku 

na terenie gospodarstwa edukacyjno-rozrywkowego w Karwnie, sierpień 2010 (fot. Piotr Bielski)
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Przyjeżdżający do Karwna zauważają spore umiejętności żonglerskie 

i muzyczne miejscowych dzieci i młodzieży. Zwracają też uwagę na klimat 

otwartości, jaki się wytworzył po nauce samby i tańca hawajskiego. Teraz 

mieszkańcy tej wsi nie odrzucają z góry innych niekonwencjonalnych propo-

zycji. Animatorzy zauważają też zmiany, jakie zaszły w publiczności podczas 

występów. Kiedyś śmiali się i nie szanowali występujących. Teraz jest to kultu-

ralna publiczność. Pracująca w Karwnie animatorka tańca obserwuje również 

rosnący apetyt miejscowej młodzieży na kolejne umiejętności i wiedzę (np. 

w czasie przerw między zajęciami proszą ją „naucz mnie jeszcze tego i tego”). 

Animatorka rękodzieła zauważyła, że panie i dzieci biorące udział w zajęciach 

chętnie pokazują jej swoje prace, które stworzyły pomiędzy jej wizytami. 

Pojawiają się talenty wśród młodych mieszkańców. Animator uczący sztuk 

cyrkowych przyznał, że jeden z adeptów tańca z ogniem przerósł go 

w umiejętnościach.

Rośnie inicjatywa młodych, którzy przestają już czekać na działania ze strony 

animatorów — postanowili na przykład wspólnie zaopiekować się świetlicową 

biblioteką, ogłosili konkurs plastyczny i na napisanie książki. Inny animator 

zauważył ważną zmianę w myśleniu miejscowej młodzieży: „kiedyś oni chcieli 

uciec ze wsi do większego świata, teraz mogą wyjść do świata bez kompleksów”. 

Pracownice GOPS-u planują w przyszłym roku wyjazd 7-osobowej grupy 

młodych animatorów z Karwna i pracują nad budzeniem kolejnej wsi w gminie, 

w której panuje marazm.

Innowacje społeczne w Karwnie. Wnioski 
i spojrzenie teoretyczne
Innowacje społeczne można ująć jako nowe w danym miejscu i czasie inicja-

tywy, służące poprawie jakości życia wspólnotowego i jednostkowego 

w kontekście społecznym. Są to pomyślnie wdrożone nowe inicjatywy 

społeczne, które mogą mieć miejsce zarówno w sektorze prywatnym, jak 

i publicznym. Aby lepiej uchwycić istotę innowacji mających miejsce w Karwnie, 

możemy zastosować podział zaproponowany przez Wacława Idziaka (Idziak 

i Bielski, 2010):

– Innowacje procesowe — to zmiany w metodach wytwarzania produktów 

w formie materialnej i niematerialnej lub w organizacji produkcji, a także 

w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Mogą mieć one 

na celu wytworzenie lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych 

produktów, które nie mogłyby być przygotowane lub dostarczone przy 

pomocy konwencjonalnych metod. Tutaj przykładem innowacji proce-

sowej jest praca z całą społecznością wsi i tworzenie wielopokolenio-

wych wspólnot uczących się, obejmujących miejscowych i przyjezdnych, 

których efektem jest tworzenie unikatowej oferty turystycznej. Innowacją 

procesową jest zastosowanie modelu rozwoju neo-endogennego, który 
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w ujęciu Christophera Raya oparty jest na dwóch zasadach: strategicznym 

zastosowaniu lokalnej kultury i zmierzaniu w stronę lokalnej demokracji 

uczestniczącej. Miejscowe zasoby uruchamiane są dzięki wsparciu 

zewnętrznemu, w tym wypadku animatorów (Ray, 2001, s. 26).

– Innowacje produktowe — to wszelkiego rodzaju zmiany polegające 

na udoskonaleniu już istniejących lub powiększaniu asortymentu o nowe 

produkty lub usługi, w obrębie już wytwarzanych przez organizację. 

Innowacja produktowa zostaje wdrożona z chwilą wprowadzenia 

na rynek. W przypadku Karwna może nią być gra terenowa polegająca 

na poszukiwaniu generatora fantazji. Jest ona obecnie w fazie testowej 

wprowadzania na rynek.

– Innowacje kontekstowe — występują w zależności od kontekstu. To prze-

noszenie pomysłów sprawdzonych wcześniej do miejsc i środowisk, 

w których ich występowanie nie jest zwyczajowo przyjęte. Innowacje 

kontekstowe można potraktować jako przykład dyfuzji innowacji. 

Zastosowanie na peryferyjnej wsi rozwiązania pochodzącego z kontekstu 

miejskiego (np. typ zajęć i rozrywek, rodzaj usług) może być traktowane 

jako innowacja. Przykładami z Karwna są zajęcia tańca hula prowadzone 

przez mieszkankę, mające stanowić część oferty turystycznej wsi.

Opisany model pracy z całą społecznością jest relatywnie tani i może być 

stosowany z powodzeniem w innych miejscach. Ważna jest świadomość tego, 

że zmiana mentalności mieszkańców — stworzenie społeczności uczącej się, 

szkolenie ludzi oraz przygotowanie oryginalnej i trafiającej w rynkową niszę 

oferty turystycznej — to nie jest proces, który można zakończyć w ramach 

rocznego lub nawet dwuletniego projektu. Coraz więcej wsi w Polsce jest zain-

teresowanych metodą stosowaną w Karwnie. W fazie powstawania jest kilka-

dziesiąt wiosek tematycznych, lecz nie zawsze organizatorom starcza cierpli-

wości i zapału, by kontynuować rozpoczęte działania. Dodatkowo, warto reko-

mendować instytucjom pomocy społecznej tworzenie systemowych projektów 

kilkuletnich wzorem Karwna. To długofalowa perspektywa organizatorów 

projektu, którzy mają świadomość, iż dopiero zainaugurowali pewien proces, 

świadczy o myśleniu zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju. Niektóre 

wsie zbyt szybko celebrują sukcesy i reklamują niegotowe jeszcze oferty tury-

styczne, co może prowadzić nawet do porażki i zniechęcenia mieszkańców. 

Warto też przekonywać rządowe i unijne instytucje finansujące, aby doceniały 

działania, które są przemyślane i długofalowe, zamiast wspierać projekty 

jednorazowo.
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Zrównoważony rozwój a powiązanie 
z miejscem i lokalną społecznością 
— Dwór w Tomaszowicach 
Jakub Kronenberg
Uniwersytet Łódzki

Streszczenie

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie wiąże się m.in. ze współpracą przedsię-

biorstwa z przedstawicielami społeczności zamieszkującej okolicę, w której będzie ono działać. 

Wspólne decyzje dotyczące przyszłości wpływają bowiem na długoterminowe możliwości 

rozwoju dla danego miejsca, a w konsekwencji również dla przedsiębiorstwa. Przyjrzymy się 

temu na przykładzie Dworu w Tomaszowicach — Krakowskiego Centrum Konferencyjnego. 

Choć firma podjęła wiele działań z zakresu zrównoważonego rozwoju w jego wymiarze środo-

wiskowym, to współpracy z lokalną społecznością nie poświęcono dość dużo uwagi. 

Przedstawione w tekście propozycje działań, omawiane w kontekście przedsiębiorstwa z branży 

hotelarskiej, mogłyby zostać dostosowane również do firm działających w innych sektorach.

Wprowadzenie
Peter Senge, autor wielu publikacji z zakresu myślenia systemowego i zarzą-

dzania, wykładowca MIT, twórca Society for Organizational Learning zauważył, 

że tradycyjna definicja zrównoważonego rozwoju „jest kiepskim sformułowa-

niem, zbyt często utożsamianym z ochroną środowiska; posiadającym również 

negatywne konotacje”. W jej miejsce zaproponował znacznie prostszą: „na czym 

polega dobre współistnienie?” (Senge, 2009).

Ochrona środowiska rzeczywiście zdominowała dyskusje dotyczące zrówno-

ważonego rozwoju, na co wskazują m.in. przykłady międzynarodowych i krajo-

wych standardów dla „zielonych” hoteli i przedsiębiorstw oraz przykłady działań 

z tego zakresu podejmowanych przez firmy. Tymczasem spotykamy często 

hotele i ośrodki konferencyjne aspirujące do miana „zielonych” lub „zrównowa-

żonych”, które wszędzie są identyczne, wyrwane z lokalnego kontekstu. Nie 

nawiązują do lokalnej tradycji architektonicznej, kulturowej lub wystroju wnętrz 

i w niewielkim stopniu korzystają z lokalnego rynku pracy. Niemal na całym 

świecie możemy korzystać z identycznych usług. Zarówno posiłki, jak i warunki 

noclegu, będą spełniały te same kryteria, a my niemal nie poczujemy, że się prze-

mieściliśmy. Czy jednak odpowiada to wymogom zrównoważonego rozwoju?
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Istnieją też miejsca, w których lokalny charakter został zachowany — hotele 

adaptujące stare budynki, korzystające z lokalnych tradycyjnych receptur 

i zwyczajów. Zdarza się, że są to działania pozorne, jedynie fasadowo łączące 

dane przedsięwzięcie z miejscem, w którym jest prowadzone. Rzetelne powią-

zanie z miejscem i lokalną społecznością — dobre współistnienie — ułatwia 

działanie firmy w długim okresie. Zrównoważonego rozwoju firmy nie możemy 

rozpatrywać w oderwaniu od jej otoczenia, a jego podstawę stanowią wspólne 

interesy oraz korzyści firmy i mieszkańców.

Znaczeniu tej propozycji przyjrzymy się na przykładzie Dworu 

w Tomaszowicach — Krakowskiego Centrum Konferencyjnego, działającego 

w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś. Firma podjęła wiele działań z zakresu 

zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w jego wymiarze środowi-

skowym. Stosunkowo mało uwagi poświęcono dotychczas powiązaniu firmy 

z miejscem, w którym działa, a także z lokalną społecznością.1

Zrównoważony rozwój w branży hotelarskiej
Najczęściej jest on kojarzony z pojęciem przyjaznych dla środowiska, „zielo-

nych hoteli”. Zjawisko to stało się na tyle popularne, że prasa specjalistyczna 

coraz częściej donosi o nowych „zielonych” przedsięwzięciach — pierwszym 

na świecie hotelu, który zastosował wybrane rozwiązanie przyjazne dla środo-

wiska (np. samowystarczalnym energetycznie), kolejnym certyfikacie 

uzyskanym przez przedsiębiorstwo z tej branży itp.

Działania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju w przedsiębior-

stwach z branży hotelarskiej mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter i obej-

mować np. (Zaręba, 2006):

– efektywne wykorzystanie energii i korzystanie z jej odnawialnych źródeł;

– efektywne wykorzystanie wody i oczyszczanie ścieków;

– stosowanie zasad zrównoważonego budownictwa, w tym przyjaznych 

dla środowiska materiałów budowlanych;

– stosowanie biodegradowalnych środków czyszczących;

– eliminowanie z użycia produktów jednorazowych;

– ochrona lokalnej przyrody;

– wspieranie lokalnej społeczności;

– działania edukacyjne w zakresie zachowań przyjaznych dla środowiska;

– oferowanie posiłków ze zdrowej żywności, a także z produktów lokal-

nego pochodzenia;

– drukowanie materiałów informacyjnych i reklamowych na papierze 

z recyklingu.

1 Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w kontekście działalności Dworu w Tomaszowicach i innych obiektów firmy ZR Hotele 

i Restauracje zostały omówione szerzej w raportach przygotowanych w ramach projektu biznesowego realizowanego w czasie 

Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego roku w Polsce” w latach 2006, 2009 i 2010. Autorami raportów byli: Sabina Michalska, 

Daniel Popławski, Tatiana Tokarczuk i Agnieszka Żyłkiewicz (2006), Adam Gawron, Maryna Puzina, Martyna Perek i Dagmara 

Sietko-Sierkiewicz (2009), Łukasz Bryl, Joanna Dziankowska, Barbara Kokoszka, Anja Šošić i Sylwia Zawada (2010).
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Wiele z wymienionych działań ma charakter uniwersalny i nadaje się 

do wykorzystania w dowolnym podmiocie gospodarczym. Istnieją jednak stan-

dardy określające wymagania z tego zakresu właśnie dla branży hotelarskiej. 

Dodatkowo, w jej przypadku — ze względu na bezpośrednie zaspokajanie 

potrzeb konsumentów — działania te nabierają szczególnego znaczenia. Stają 

się elementem różnicującym ofertę poszczególnych hoteli i obiektów bazy 

noclegowej, a niektóre ich przykłady stały się tak popularne, że trudno znaleźć 

hotel, który by ich nie stosował (np. sugestia dla gościa, by nie oddawał ręcz-

ników do prania po jednokrotnym wykorzystaniu). Warto też zaznaczyć, 

że wiele z tych działań podejmowanych jest również po to, by ograniczyć 

koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Przykładami standardów z tego zakresu, dostępnych dla polskich przedsię-

biorstw, są następujące dwa przedsięwzięcia.

1. Program eko-etykietowania Unii Europejskiej, w którym 37% licencji 

na korzystanie z etykiety posiadają firmy świadczące usługi hotelarskie 

(choć jest to tylko jedna z 22 kategorii produktów i usług, w których 

etykiety są przyznawane). Aktualne kryteria przyznawania wspólnoto-

wego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycz-

nego przyjęte zostały Decyzją Komisji Europejskiej nr 2009/578/WE 

z dnia 9 lipca 2009 r. Ich okres ważności wynosi 4 lata. Szczegółowe 

informacje można znaleźć na stronie internetowej <http://ec.europa.eu/

environment/ecolabel>. W Polsce jako jedyny unijną eko-etykietę uzyskał 

Hotel Topaz z Poznania.

2. Program Czysta turystyka realizowany przez Fundację Partnerstwo dla 

Środowiska, umożliwiający podmiotom z sektora otrzymanie certyfikatu 

i korzystanie z wsparcia konsultantów. Kryteria uzyskania certyfikatu oraz 

szczegółowe wskaźniki, na podstawie których ocenia się, czy przedsię-

biorstwo spełnia dane kryterium zamieszczono na stronie internetowej 

<www.czystybiznes.pl>. Do końca października 2010 r. certyfikat otrzy-

mały 63 obiekty noclegowe, a dalsze 62 było w trakcie procesu 

certyfikacji. 

Dodatkowym atutem dla przedsiębiorstw podejmujących działania z zakresu 

zrównoważonego rozwoju może być wyróżnienie w międzynarodowych prze-

wodnikach lub rankingach. Dobry przykład stanowi uwzględnienie hotelu lub 

ośrodka w przewodniku Clean breaks (Hammond i Smith, 2009), prezentu-

jącym 500 według autorów najbardziej przyjaznych dla ludzi i Ziemi obiektów 

na świecie. Wśród nich, jako jedyne z Polski, znalazło się Ranczo Eco-Frontiers 

przyjmujące gości w Bieszczadach. Zostało ono również wyróżnione pięcioma 

gwiazdkami w przewodniku po najbardziej „zielonych” hotelach i pensjonatach 

Eco hotels of the world, dostępnym w wersji papierowej i internetowej <www.

ecohotelsoftheworld.com>. Znalezienie się na tego typu listach wymaga 

zabiegów marketingowych, ale również konkretnych działań i osiągnięć 

z zakresu zrównoważonego rozwoju.
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Oczywiście, każdy hotel może zacząć działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju od wybranych przez siebie aspektów. Ponieważ zrównoważony 

rozwój jest kategorią bardzo szeroką, podejmowane działania mogą dotyczyć 

obszarów innych niż kojarzona z „zazielenianiem” hoteli ochrona środowiska. 

Jednym z nich może być silna identyfikacja z miejscem, w którym działa przed-

siębiorstwo, której więcej uwagi poświęcimy w kontekście Dworu 

w Tomaszowicach.

Dwór w Tomaszowicach
To klasycystyczny zespół dworski położony ok. 4 km od Krakowa. Kompleks 

składa się z dworu i z zabudowań folwarcznych otoczonych parkiem (rysunek 

1). Obecnie znajduje się tam Krakowskie Centrum Konferencyjne, oferujące 

noclegi w trzygwiazdkowym hotelu, sale seminaryjne i wielofunkcyjne, restau-

rację, a także powierzchnię wystawową. Organizowane są w nim szkolenia, 

konferencje, imprezy plenerowe, przyjęcia i bankiety, nawet dla kilkuset osób. 

Rysunek 1. Uczestnicy trzynastej edycji akademii letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju 

w Polsce” przed Dworem w Tomaszowicach, lipiec 2010 r. (fot. Jakub Kronenberg)

Obecny stan budynki zawdzięczają gruntownej renowacji. Początki budowy 

dworu sięgają XIX wieku, a po II wojnie światowej cały zespół został upaństwo-

wiony i prowadzono w nim hodowlę świń. Doprowadziło to do dewastacji zabu-

dowań oraz terenu. W latach 1990. obiekt odzyskali spadkobiercy ostatnich 
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właścicieli, jednak brak wystarczających środków finansowych na odnowienie 

obiektu zmusił ich do jego sprzedaży firmie ZR Hotele i Restauracje. 

Pracownicy firmy oczyścili teren, przeprowadzili jego meliorację oraz 

osuszali przez 3 lata fundamenty budynków. Utworzono odpływy, odbudo-

wano dach głównego budynku, odrestaurowano zabudowania i park. Pierwszy 

obiekt hotelowy oddano do użytku 1 września 2000 r., kolejny w październiku 

2001 r. Prace remontowe w oranżerii zostały zakończone w lipcu 2003 r.

Najwcześniej (1999 r.) zakończono proces odnowy głównego budynku 

zespołu, którym jest dwór. W jego części istniało przez pewien czas muzeum 

historii tego miejsca, a pozostała część stanowiła prywatne pomieszczenia 

właściciela. Muzeum jednak zlikwidowano. W otoczeniu dworu znajdują się 

zabudowania dawnego spichlerza, oranżerii, stajni, jak również dobudowane 

w latach 1970. budynki gospodarcze do celów hodowlanych.

Firma ZR Hotele i Restauracje istnieje od roku 1990 i w podobny sposób 

przywróciła do dawnego blasku szereg innych dworów i budynków historycz-

nych w południowej Polsce. Wśród jej obiektów wymienić można również 

restaurację „U Ziyada“ na Zamku w Przegorzałach, hotel Erazm przy pałacu 

Villa Decius w Krakowie, odrestaurowywany zespół pałacowo-parkowy 

w Bobrku w powiecie oświęcimskim. Celem firmy jest odtworzenie historycz-

nego charakteru przejmowanych miejsc, połączone z nadaniem im nowej 

funkcji — hoteli, restauracji, centrów konferencyjnych. Sieć obiektów ZR Hotele 

i Restauracje ma zostać połączona wspólną strategią i spójnym wizerunkiem, 

nawiązującym do tradycji i poszanowania środowiska, a jednocześnie odwołu-

jącym się do zaspokajania potrzeb wymagających klientów. Przyjęta zasada 

godzenia zysku oraz ochrony tradycji i ducha obiektów sieci nawiązuje 

do koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój — dotychczasowe 
doświadczenia
Już podstawowy opis Dworu w Tomaszowicach pokazuje, że wiele aspektów 

jego działalności jest związane z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Najważniejszym jest wykorzystanie i rewitalizacja istniejących i niszczejących 

obiektów na potrzeby nowej działalności. Zapobiegło to zajęciu i zabudowaniu 

nowego terenu i degradacji dawnego obiektu. Pozwoliło również na przywró-

cenie temu miejscu blasku i znaczenia. Ważne jest również to, że Centrum 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, a nie na bardziej odległym 

i przyrodniczo cennym terenie. Zmniejsza to zapotrzebowanie na transport 

i ogranicza zajmowanie nowych terenów.

Odbudowa wiązała się z zastosowaniem licznych rozwiązań sprzyjających 

efektywnemu wykorzystaniu energii i wody. W szczególności odnosi się 

to do ogrzewania, ograniczonej konieczności korzystania z klimatyzacji i wenty-

lacji, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.
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– Wszystkie budynki przeszły gruntowną termomodernizację poprzez ocie-

plenie ścian styropianem, wykładkę elewacyjną z kamienia (wapień) oraz 

zastosowanie nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej.

– Ciepło zapewniają dwie kotłownie gazowe, zbudowane w systemie ener-

gooszczędnym, zasilające instalację centralnego ogrzewania opartą 

na grzejnikach płytowych. Wszystkie grzejniki zostały wyposażone 

w zawory termostatyczne, co pozwala na płynną regulację temperatury 

w pomieszczeniach. Regulacja miejscowa oferuje możliwość znacznych 

oszczędności energii cieplnej poprzez przydławienie przepływu w nieuży-

wanych pomieszczeniach. Pozwala również na dostosowanie tempera-

tury w pokojach do indywidualnych wymagań klientów.

– System klimatyzacji zastosowany jest jedynie w sali konferencyjnej 

(na 180 osób), zaś system wentylacyjny — w kuchni budynku oranżerii. 

Ograniczenie zastosowania klimatyzacji i wentylacji podyktowane 

zostało w pierwszej kolejności wysoką akumulacyjnością cieplną 

budynków (dzięki czemu nawet przy największych upałach tempera-

tura w pomieszczeniach utrzymuje się na poziomie komfortu termicz-

nego). Klimatyzacja działa tylko podczas organizowanych konferencji 

i zjazdów.

– Charakterystyczną cechą hotelu są duże okna zapewniające dobre 

doświetlenie klatek schodowych i pokoi hotelowych światłem natu-

ralnym. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii na potrzeby oświe-

tlenia. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w budynku oranżerii jest 

oświetlenie głównej sali za pomocą świec. Źródłem światła są żarówki 

energooszczędne.

– Woda jest pobierana z własnego ujęcia i gromadzona w zbiorniku 

na terenie Centrum. Jakość wody jest systematycznie kontrolowana przez 

Sanepid. W związku z dobrą jakością wody nie przewidziano dodatko-

wego jej filtrowania. W przypadku zwiększonego zużycia Dwór 

w Tomaszowicach wyposażony jest w przyłącze do sieci wodociągowej. 

Woda zużyta jest kierowana do własnej biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Zanieczyszczenia nieprzetworzone przez oczyszczalnię są magazyno-

wane w bezodpływowym zbiorniku oraz systematycznie wywożone 

przez firmę mającą umowę z Centrum.

– Instalacja ciepłej wody użytkowej wykorzystuje system jej cyrkulacji, 

który pozwala na ograniczenie strat wody i energii. Cyrkulacja warunkuje 

natychmiastowy wypływ ze zbiornika wody o żądanej temperaturze.

– Odpady są sortowane, a tam gdzie jest to możliwe (np. w odniesieniu 

do produktów jednorazowych — sztućców i talerzyków), ogranicza się 

ich ilość. Odpady organiczne podlegają kompostowaniu, z wyjątkiem 

tych, które można wykorzystać na karmę dla psów i kotów. Odzyskiwany 

jest także papier poprzez obustronne zadrukowywanie kartek, wykorzy-

stywanie ich na potrzeby wewnętrznych notatek (również rozcinanych 
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na mniejsze części na np. listy zakupów), a wreszcie na podpałkę dla 

wielu kominków w obiektach. Zużyty olej jadalny jest odbierany przez 

firmę utylizacyjną bezpośrednio z terenu Centrum.

– W 2010 r. Dwór w Tomaszowicach uzyskał certyfikat „Przyjazny 

rowerom”, przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. 

Certyfikat uwzględnia potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych 

i premiuje zastosowane z myślą o nich rozwiązania. Informacje 

na temat tego programu można znaleźć na stronie <www.przyjaznyro-

werom.pl>.

Ponadto, w czasie odbudowy obiektów wykorzystano lokalne materiały 

budowlane, a częściowo również to, co udało się odzyskać ze starych 

konstrukcji. Tradycyjne połączenie murów z wapienia jurajskiego i drewna 

pozostawia obiekt w harmonii z parkowym otoczeniem. Na poszczególnych 

budynkach zostały umieszczone informacje dotyczące ich historii i przezna-

czenia w przeszłości. Istotne znaczenie mają również bardzo dobrze utrzymane 

tereny zielone, w tym starodrzew parku. Przy recepcji, w pokojach i na koryta-

rzach ustawiono rośliny doniczkowe, a na zewnątrz budynków rosną kwiaty 

na rabatkach.

Dwór organizuje na swoim terenie otwarte wydarzenia kulturalne, m.in. 

wystawy, współpracując w tym zakresie z lokalnymi mediami i instytucjami. 

Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, zastosowano podjazdy, 

przystosowano jeden pokój z łazienką oraz łazienki publiczne.

Firma rozwija się, dokonuje nowych inwestycji, rozbudowując sieć hoteli 

i restauracji. Tylko Dwór w Tomaszowicach zatrudnia ok. 20 osób, z których 

większość pochodzi z okolicy, jednak nie z samej wsi, co tłumaczy się tym, 

że na miejscu brakuje osób o odpowiednich kwalifikacjach. Dotychczasowe 

działania pokazują więc, że firma w dużym stopniu realizuje środowiskowe, 

społeczne i ekonomiczne cele zrównoważonego rozwoju. Możliwe są jednak 

dalsze usprawnienia w wybranych obszarach.

Propozycje dalszych działań
W Małopolsce (poza Krakowem) istnieje ponad 540 starych dworów, z których 

większość otoczona jest parkami. Dawniej dwory stanowiły siedziby arysto-

kracji i szlachty, są więc ważną częścią polskiej tradycji i kultury. Obecnie wiele 

z nich znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, niektóre przebudowano 

pozbawiając je zabytkowego charakteru, a część po przejęciu przez prywat-

nych właścicieli jest niedostępna dla społeczeństwa. Zachowanie zabytkowego 

charakteru obiektu jest więc bardzo ważnym aspektem zrównoważonego 

rozwoju, uwzględniającym interesy całego regionu. Ważne jest jednak w tym 

kontekście również ściślejsze powiązanie go z miejscem, a w szczególności 

z lokalną społecznością. W kolejnych dwóch punktach przyjrzymy się właśnie 

tej i innym, drobnym propozycjom dalszych działań z zakresu zrównoważo-

nego rozwoju.
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Powiązanie z miejscem i lokalną społecznością 

Zrównoważony rozwój wymaga harmonijnej współpracy przedsiębiorstwa 

z jego bezpośrednim otoczeniem, w tym z lokalną społecznością. Współpraca 

ta jest korzystna dla obu stron, choć zarówno właściciele firmy, jak i okoliczni 

mieszkańcy, mogą nawet nie być tego świadomi. W gorszym przypadku, miesz-

kańcy mogą również czuć się izolowani, odnosząc wrażenie, że ważne rzeczy 

dzieją się za ich plecami, a dwór jest enklawą bogatych „obcych”. Zarząd firmy 

może natomiast odnosić wrażenie, że mieszkańcy reprezentują postawę rosz-

czeniową, oczekując np. bezpośrednich korzyści finansowych. Niezależnie 

od tego, w jakim otoczeniu działa firma, jej władze muszą liczyć się z otocze-

niem, ponieważ to ono ostatecznie udziela firmie „społecznej licencji na dzia-

łanie”. Słaba współpraca między firmą i lokalną społecznością oznacza więc 

utracone możliwości dla obu stron.

Niestety, trudno oprzeć się wrażeniu, że z taką właśnie sytuacją mamy 

do czynienia w przypadku Dworu w Tomaszowicach. Choć relacje firmy 

z otoczeniem nie są napięte, nie dostarczają jej również korzyści. Wyrywkowe 

wywiady z przedstawicielami mieszkańców, a także opinie samych pracow-

ników firmy, wskazują na szereg obszarów, w których współpraca mogłaby 

ulec poprawie, np.:

– niewielki udział lokalnych mieszkańców wśród pracowników;

– ograniczony dostęp (być może wynikający z niedostatecznej informacji), 

ale z drugiej strony niewielkie zainteresowanie, wydarzeniami kultural-

nymi organizowanymi we Dworze;

– brak uczestnictwa przedstawicieli firmy w zebraniach mieszkańców;

– brak spójnej strategii komunikacji z mieszkańcami (dotychczas brako-

wało spójnego przekazu, a komunikacja była nieregularna).

Niektóre działania firmy wywołują bardziej zdecydowane niezadowolenie 

mieszkańców, w tym bezpośrednich sąsiadów (hałas, kompost). Dwór 

w Tomaszowicach sprawia więc wrażenie miejsca odizolowanego od bezpo-

średniego sąsiedztwa.

W tej sytuacji przedsiębiorstwo mogłoby podjąć działania idące dwoma 

uzupełniającymi się torami: 

1. ścisłe nawiązywanie do miejsca, w którym działa;

2. poprawa stosunków z mieszkańcami.

Pierwszy wymagałby z jednej strony nawiązania do historii miejsca i tradycji 

oraz zastosowania marketingu skojarzonego firmy i gminy. Z drugiej strony 

wiązałoby się to ze wsparciem lokalnej gospodarki, którego efektem mogłoby 

być stworzenie nowych możliwości zatrudnienia poza firmą oraz zmniejszenie 

rotacji pracowników w niej samej. Działania te wymagają współpracy z lokalną 

społecznością, co oczywiście miałoby również prowadzić do poprawy 

stosunków (tor drugi). Wymagałaby ona spełnienia ich oczekiwań: z jednej 

strony dotyczących możliwości zatrudnienia, a z drugiej dostępu do atrakcyjnej 
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oferty usług publiczno-prywatnych. Ich oczekiwania wobec firmy oraz jej 

oddziaływanie na otoczenie powinny stać się przedmiotem konsultacji społecz-

nych. Przykładem zaspokajania potrzeb mieszkańców może być tworzenie 

możliwości interesującego spędzania czasu w kontakcie z kulturą, które zwykle 

na obszarach wiejskich lub podmiejskich są ograniczone. Również promo-

wanie historii miejsca i tradycji mogłoby wpłynąć na postawy mieszkańców, 

zwłaszcza gdyby wiązało się dla nich z nowymi możliwościami zaangażowania 

się w podejmowane przez firmę działania (przekonanie, że „miejsce, w którym 

żyję jest znane i ważne w regionie”).

Działania te (przedstawione syntetycznie na rysunku 2) wytworzyłyby 

między firmą a lokalną społecznością wspólnotę połączoną celami, warto-

ściami, zainteresowaniami. Wymagałoby to również poprawy komunikacji 

i stworzenia możliwości zaangażowania się i współtworzenia przez miesz-

kańców nowych przedsięwzięć. Odpowiednio zaprojektowana strategia 

wykorzystująca te działania wzbogaciłaby ofertę firmy o nowe atrakcyjne 

usługi i produkty dla dotychczasowych klientów, tworząc nowe możli-

wości rozwoju. Firma może również wykorzystywać lokalną społeczność 

do realizacji swoich celów biznesowych i zarabiać na świadczonych jej 

usługach.

Realizacji takiej strategii sprzyjałyby następujące okoliczności i zasoby: czas, 

przestrzeń, kultura i tradycja. 

Rysunek 2. Formy powiązania działalności firmy z miejscem i lokalną społecznością
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– Czas. Najwięcej pracy Dwór w Tomaszowicach ma w weekendy, a dni 

od poniedziałku do piątku są relatywnie mniej zajęte. Zasoby Dworu 

można więc wówczas wykorzystać bardziej efektywnie, organizując np. 

zajęcia i aktywności, które wymieniamy poniżej.

– Przestrzeń. Budynki i tereny zajmowane przez Dwór w Tomaszowicach 

pozwalają na organizację bardzo różnorodnych działań, w tym takich, 

które dotychczas nie były tam prowadzone.

– Kultura i tradycja. Z miejscem, zwłaszcza tak charakterystycznym jak 

dwór z XIX wieku, związana jest historia, legendy, tradycje, które mogą 

być podstawą wzbogaconej oferty firmy.

Poniższe przykłady ilustrują różnorodność działań, jakie Dwór 

w Tomaszowicach mógłby podjąć w tym kontekście. Nie musiałyby być one 

kierowane wyłącznie do lokalnych mieszkańców, ale do szerokiego grona 

potencjalnych klientów.

– Muzeum. Placówka taka funkcjonowała we Dworze na początku jego 

działalności, po czym została zlikwidowana. Odtworzenie muzeum, 

choćby w szczątkowej postaci izby pamięci, stanowiłoby najbardziej 

oczywistą próbę nawiązania do lokalnej historii i tradycji. Z pewnością 

są w Tomaszowicach osoby, które byłyby zainteresowane historią i zaan-

gażowaniem się w organizację i prowadzenie muzeum. Korzystać mogliby 

z niego lokalni mieszkańcy, przyprowadzając tam odwiedzających ich 

gości spoza gminy, ale mogłoby ono również zainteresować klientów 

centrum konferencyjnego. W muzeum mogłyby być również prowa-

dzone inne działania podejmowane wspólnie z mieszkańcami.

– Szkolenia dla lokalnej społeczności ze środków z funduszy unijnych. 

Dwór w Tomaszowicach dysponuje zapleczem niezbędnym do organi-

zacji szkoleń we własnym zakresie. Wykorzystując możliwości finanso-

wania z funduszy unijnych podnoszenia kwalifikacji różnych grup 

społecznych i zawodowych, władze firmy mogłyby stworzyć ofertę dosto-

sowaną do potrzeb lokalnej społeczności. Działanie takie mogłoby zostać 

przeprowadzone we współpracy z inną firmą zajmującą się organizacją 

szkoleń.

– Gry terenowe i inne gry fabularne rozgrywane na żywo (live action role-

playing, LARP). W Tomaszowicach miały miejsce bardziej i mniej ważne 

wydarzenia historyczne, które można upamiętnić za pomocą gry tere-

nowej. We dworze mieszkał m.in. konstruktor maszyn rolniczych, artystka 

malarka skupiająca wokół siebie bohemę, regularnie odwiedzał go 

również i pracował w nim etnograf Oskar Kolberg (Rzeczpospolita, 

10.03.2009). Rozgrywając te sceny od nowa, można zaangażować lokal-

nych mieszkańców lub innych zainteresowanych, co stanowi okazję 

do promocji w mediach. Jest to jednocześnie atrakcyjna forma nauczania 

lokalnej historii. W tym przypadku dla mieszkańców ważna jest możli-

wość uczestnictwa i nowe możliwości dla innych lokalnych 
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przedsiębiorstw i dla Dworu w Tomaszowicach — jednoczesne działanie 

na rzecz interesu własnego i interesu gminy, a dla pracowników — poten-

cjalny team-building.

– Tworzenie „korzeni wsi”. Budowa wspólnego „drzewa genealogicznego”, 

przedstawiającego powiązania między członkami lokalnej społeczności. 

Działanie mające na celu tworzenie relacji między lokalną społecznością 

i firmą, a także między samymi mieszkańcami. Mogłoby to zostać powią-

zane z innymi działaniami, np. wieczorami historycznymi. Zapewniłoby 

możliwość uczestniczenia we wspólnym przedsięwzięciu i poczucie 

uczestnictwa w czymś ważnym. Jednocześnie stanowiłoby interesującą 

formę spędzania czasu i okazję do pokazania więzi firmy z lokalną 

społecznością. Prawdopodobnie przyciągnęłoby również uwagę decy-

dentów i mediów.

– Inne zajęcia edukacyjne, artystyczne, środowiskowe dla lokalnej społecz-

ności i pracowników. Mogą to być lekcje lokalnej historii lub inne wyda-

rzenia skierowane do dzieci i młodzieży z okolicy, ale także wszelkie 

inne działania, które pomogłyby mieszkańcom zaangażować się w dzia-

łania prowadzone we Dworze lub przynajmniej poczuć się bardziej 

związani z tym miejscem. Korzystając ze swego zaplecza, Dwór mógłby 

pełnić rolę lokalnego centrum kulturalnego. Wybrani mieszkańcy mogliby 

również pełnić rolę instruktorów na tego typu warsztatach skierowanych 

do klientów Dworu stanowiących urozmaicenie dotychczasowej oferty. 

Warsztaty związane z lokalnym folklorem (np. nauka malowania na szkle, 

wyrobu kwiatów z bibuły, szydełkowania, haftowania regionalnych 

wzorów) pozwoliłyby lepiej poznać historię i kulturę ludności zamiesz-

kującej okoliczne tereny. 

– Wydarzenia kulinarne. Konkursy, na które mieszkańcy przynosiliby swoje 

wypieki lub warsztaty gotowania regionalnych potraw. Wybrane potrawy 

mogłyby ostatecznie urozmaicić ofertę kuchni Dworu w Tomaszowicach, 

a zainteresowane osoby — znaleźć zatrudnienie, jeśli wykazałyby się 

umiejętnościami potrzebnymi z punktu widzenia firmy. Podobny 

charakter mogłyby mieć wydarzenia powiązane z lokalnymi plonami, np. 

Dzień lub Festiwal Tomaszowickiego Pomidora organizowany we współ-

pracy z władzami wsi lub gminy.

– Produkcja konfitur lub innego produktu spożywczego opartego na lokal-

nych, tradycyjnych przepisach. Produkt mógłby być sprzedawany 

w recepcji, co stanowiłoby dodatkowy element promocji miejsca (nawią-

zanie do tradycji) i komunikacji z lokalną społecznością. Zapewniłoby 

to także możliwość zarobku dla mieszkańców (możliwość sprzedaży ich 

produktów).

– Warsztaty tańca lub dotyczące narodowych tradycyjnych strojów. Mogłyby 

być prowadzone np. we współpracy z lokalnym zespołem folklory-

stycznym Tomaszowianie i zwieńczone balem, w czasie którego 
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uczestnicy kursu tańca mogliby wykorzystać zdobyte umiejętności. 

Zespół, w którego skład wchodzi ponad 20 osób, działa od roku 1980 

i zasłużył się dla ratowania przed zapomnieniem starych pieśni regionu 

krakowskiego. Tego typu wydarzenia stanowiłyby nawiązanie do tradycji 

organizowania balów przez polską arystokrację. Bale byłyby jednocze-

śnie dodatkową atrakcją dla innych gości ośrodka, a także okazją 

do zaproszenia decydentów i innych ważnych partnerów.

– Szlaki rowerowe i usługi naprawy rowerów. Dwór w Tomaszowicach 

oferuje wiele możliwości rekreacji dla swych gości. Jedną z nich jest 

wynajem rowerów, których Dwór posiada niewielką ilość. Dodatkowe 

rowery mogłyby być oferowane przez współpracujących mieszkańców 

Tomaszowic, którzy przy wsparciu Dworu mogliby również utworzyć 

serwis rowerowy. Firma uczestniczy również w planowaniu tras szlaków 

rowerowych w okolicy, co stanowi kolejną okazję do podkreślenia jej 

związków z miejscem i historią.

Wszystkie powyższe pomysły łączy angażowanie lokalnych partnerów 

(w tym mieszkańców) w działania prowadzone przez Dwór w Tomaszowicach. 

Stworzenie oferty, która byłaby atrakcyjna dla mieszkańców przyczyniłoby się 

do wzrostu ich akceptacji i wsparcia dla działalności prowadzonej przez firmę, 

pozwoliłoby firmie stać się „pożądanym sąsiadem”. 

Wiele z nich wiązałoby się również z nowymi możliwościami dla rozwoju 

lokalnej gospodarki. Oznaczałoby to przede wszystkim zatrudnienie dodatko-

wych osób (również tylko na część etatu), a także zakupy lokalnych produktów. 

W przeszłości Dwór w Tomaszowicach zaopatrywał się zresztą w większym 

stopniu w żywność u lokalnych producentów (m.in. piekarni w Zabierzowie 

oraz masarni w Krzeszowicach) oraz częściej korzystał z produkcji własnej. 

Obecnie jednak większość produktów pochodzi od dostawców zaopatrujących 

się na targowisku w Krakowie. Proponowane działania mogłyby również 

wpłynąć na zmniejszenie poziomu rotacji pracowników — próbując związać 

pracowników z firmą za pomocą jasno komunikowanych i przestrzeganych 

wartości, stanowiących punkt odniesienia we wzajemnych relacjach.

Raczej nie jest możliwe, by Dwór w Tomaszowicach zaczął się nagle kojarzyć 

mieszkańcom jako „lokalne przedsiębiorstwo”, ale na pewno może być postrze-

gany jako „centrum możliwości rozwoju wsi i gminy Wielka Wieś”, bazując 

na tradycyjnej roli dworu we wsi. Mogłoby to pomóc w tworzeniu wizerunku 

Tomaszowic, a w konsekwencji – dla promocji innych produktów lokalnych. 

Dlatego ten dwór mógłby stać się „lokomotywą” lokalnego rozwoju, a z pozy-

tywnych skojarzeń korzystałoby nie tylko przedsiębiorstwo, ale cała gmina.

Inne propozycje 

Ważnym aspektem jest informowanie klientów o polityce Dworu w zakresie 

zrównoważonego rozwoju. Służyć temu mogłyby np. kilkuminutowe komuni-

katy na temat działań z tego zakresu, w tym wspomnianego powiązania 
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z miejscem i lokalną społecznością, a także działaniami na rzecz ochrony środo-

wiska. Komunikaty te powinny jednocześnie przedstawiać możliwości zaanga-

żowania się gości w prowadzone działania i odbywać się np. w czasie przerw 

w odbywających się w ośrodku konferencjach. Mogłyby być także przedsta-

wiane w formie pośredniej — w materiałach pozostawionych do wglądu gości 

w pokojach lub na plakatach w salach seminaryjnych i konferencyjnych.

W związku z licznymi konferencjami, Dwór w Tomaszowicach mógłby 

nawiązać współpracę z Fundacją Aeris Futuro <www.aeris.eko.org.pl>. Jej 

program „Czas na las” jest skierowany do tych, „którzy nie mają możliwości lub 

nie widzą potrzeby zmiany sposobu działania swojej firmy, instytucji lub 

swojego stylu życia, ale chcieliby zrekompensować swój szkodliwy wpływ 

na środowisko”. Fundacja oferuje sadzenie lasów jako rekompensatę za emisję 

gazów cieplarnianych uwalnianych w procesie działania przedsiębiorstwa. 

W przypadku ośrodka konferencyjnego, kierownictwo mogłoby oferować 

firmom organizującym konferencje powyższe rozwiązanie jako zadośćuczy-

nienie za środowiskowe koszty transportu uczestników. Wraz z rosnącym zain-

teresowaniem globalnym ociepleniem, taka forma działania staje się coraz 

bardziej popularna wśród organizatorów konferencji, targów i sympozjów 

w krajach rozwiniętych.

Szczegółowe propozycje można również sformułować pod kątem bardziej 

dokładnej segregacji odpadów; całkowitej rezygnacji z jednorazowych kubków 

i talerzyków lub przynajmniej zastąpienia plastikowych — biodegradowalnymi; 

oferowania pracownikom i mieszkańcom wsi za darmo elementów wyposa-

żenia hotelu, które są wymieniane lub częściowo zużyte; zainstalowania czuj-

ników ruchu włączających czasowo oświetlenie, tam gdzie nie jest potrzebne 

oświetlenie ciągłe; zmniejszenia zużycia wody poprzez wymianę klasycznych 

spłuczek na modele dwustopniowe oraz reorganizację zużycia wody i wtórne 

wykorzystanie wody deszczowej do irygacji terenów zielonych i upraw oraz 

celów sanitarnych; zastosowania stałego systemu nawadniającego na poziomie 

gruntu, zamiast obecnych mobilnych instalacji tryskaczowych.

Podsumowanie
Nawiązanie do historii podkreśla łączność z miejscem — to, że dane miejsce 

służyło ludziom już od dawna, a obecne przedsięwzięcie kontynuuje tradycję 

rozpoczętą przez poprzedników. Ten kto kontynuuje to, co zaczęto dawniej, 

ma jednocześnie nadzieję że i jego działanie będzie kontynuowane. 

Zrównoważony rozwój oznacza przecież takie zaspokajanie potrzeb obecnego 

pokolenia, które nie umniejsza możliwości przyszłych pokoleń do zaspoka-

jania ich potrzeb. Zarząd firmy, który postrzega swe obecne działania jako 

fragment szerszego ciągu zdarzeń i uwzględnia związane z tym możliwości 

i ograniczenia, postępuje więc zgodnie z koncepcją zrównoważonego 

i trwałego rozwoju. Jest to jeszcze bardziej uzasadnione, jeśli odwołamy się 
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do przytoczonej na początku artykułu propozycji definiowania zrównoważo-

nego rozwoju jako tego, „na czym polega dobre współistnienie”.

Zrównoważony i trwały rozwój firmy wymaga korzystnych warunków w jej 

otoczeniu. Nie można więc oddzielić sytuacji firmy od sytuacji jej otoczenia. 

Stąd tak ważne jest stworzenie możliwości dla lokalnej społeczności, od której 

firma zależy, i zarazem wykorzystanie potencjału tej społeczności na potrzeby 

firmy. Ważne jest również, zwłaszcza dla historycznego obiektu, powiązanie 

z historią i tradycją miejsca i w ten sposób podkreślenie po raz kolejny powiązań 

firmy z otoczeniem.

Zrównoważony rozwój firmy i lokalnej społeczności wymaga dostrzegania 

wspólnych możliwości i wzajemnych korzyści. Ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, 

dostrzegają zaprzepaszczony potencjał tkwiący w braku wspólnych działań.

W przypadku Dworu w Tomaszowicach warto wypracować myśl prze-

wodnią, która połączyłaby interesy firmy i lokalnej społeczności, i którą 

następnie można byłoby wykorzystywać na potrzeby komunikowania się 

z mieszkańcami. Konieczne byłoby określenie, jak mieszkańcy mogą korzystać 

z Dworu bezpośrednio i pośrednio, i jak Dwór może korzystać z ich obecności 

i działania. Dobrą okazją mogłaby być współpraca firmy z władzami gminy 

w zakresie promocji, w tym wsparcia lokalnych produktów rękodzieła, 

zwyczajów i wydarzeń. Na zasadzie marketingu skojarzonego można byłoby 

promować je jednocześnie z ofertą firmy. Przedstawione propozycje konkret-

nych działań, jakie firma mogłaby podjąć w celu zwiększenia więzi z otocze-

niem, mogą również zostać zaadaptowane przez firmy z różnych branż, działa-

jące w innych lokalizacjach.

Na koniec warto zauważyć, że dostrzegając kłopoty, jakie wynikają z niedo-

statecznej współpracy z lokalną społecznością i niedostatecznym powiązaniem 

z miejscem, właściciel Dworu w Tomaszowicach, firma ZR Hotele i Restauracje, 

położyła na te zagadnienia znacznie większy nacisk przygotowując do użytku 

inny obiekt — pałac w Bobrku. W tym przypadku planowane jest również 

odwołanie się do lokalnego dziedzictwa i historii, a także przeprowadzenie 

procesu partycypacyjnego z udziałem społeczności lokalnej. Rozwiązania tego 

typu znacznie łatwiej można bowiem wdrażać na etapie projektowania i przy-

gotowywania obiektu niż już po rozpoczęciu działalności.
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Zielone dachy szansą na zrównoważony 
rozwój terenów zurbanizowanych 
Angelika Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie

Zielone dachy, chociaż znane od dawna, dopiero teraz zdobywają popularność. Ze względu 

na wiele zalet, głównie ekologicznych, ale również społecznych, urbanistycznych, technicz-

nych oraz ekonomicznych, stały się alternatywnym rozwiązaniem nie tylko dla budynków 

użyteczności publicznej lub zespołów zabudowy komercyjnej, ale również dla tradycyjnych, 

polskich osiedli mieszkaniowych. Zielone dachy wymagają zazwyczaj więcej wysiłku i wkładu 

finansowego niż tradycyjne pokrycie dachowe. Jednak, z upływem lat, korzyści wynikające 

z posiadania zielonego dachu rekompensują zainwestowane pieniądze i czas. 

Jako przykład dobrze zagospodarowanej przestrzeni dachowej opisane zostały Ogrody Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego, uznawane za jedne z najpiękniejszych ogrodów dachowych 

w Europie. Autorem projektu jest architekt krajobrazu Irena Bajerska, która stworzyła całość 

ze zróżnicowanej kolorystyki, formy i zapachu, co nadaje kompozycji szczególny charakter.

Wprowadzenie
Historia zielonych dachów jest tak długa, jak historia budownictwa. Od zamierz-

chłych czasów ludzie okładali murawą swoje szałasy i lepianki. Ogrody 

na dachach były znane już w VI w p.n.e. — to słynne wiszące ogrody 

Semiramidy. Znaczenie utylitarne zielone dachy zyskały w Skandynawii, gdzie 

stosowano je jako naturalną ochronę przed niską temperaturą oraz w Niemczech 

i na Śląsku, gdzie zabezpieczały dach przed pożarem. W XX wieku zielone 

dachy zostały odkryte na nowo przez francuskiego architekta Le Corbusiera. 

Według jego pomysłu wspólna przestrzeń na dachu, dostępna dla mieszkańców 

obiektu, miała ich integrować oraz budować poczucie wspólnoty. Le Corbusier 

uważał ogrody na dachach za formę obcowania człowieka z naturą, a realizację 

ich umieścił na czołowym miejscu w swoim programie nowej architektury 

(Dunnett, 2004).

Jednak szczególnie prężny rozwój tego nurtu nastąpił na przestrzeni ostat-

nich 40 lat, kiedy ekolodzy zaczęli bić na alarm, a paradygmat zrównoważo-

nego rozwoju z roku na rok zyskiwał na znaczeniu. Zielone dachy stały się 

odpowiedzią na postępującą degradację środowiska, szczególnie w przestrzeni 

zurbanizowanej. Dużą rolę odegrał również dynamiczny wzrost wymagań 



Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych 67

dotyczący standardów życia, zgodnie z którymi duża ilość zieleni w bliskim 

otoczeniu jest pożądana.

Szacuje się, że w Polsce rocznie buduje się około 0,5 miliona metrów 

kwadratowych zielonych dachów (Piątek-Kożuchowska, 2010). Obecne trendy 

wskazują na to, że za przykładem Europy Zachodniej, Skandynawii oraz Stanów 

Zjednoczonych będzie ich coraz więcej. Czy uda się w niedalekiej przyszłości 

przełamać stereotypy i przekonać ludzi, że rozwiązanie, do tej pory uchodzące 

za luksus, może być dostępne dla każdego? Czy zdominują one zabudowę 

nowoczesną, czy zaistnieją również na starych osiedlach mieszkaniowych?

Zalety i wady zielonych dachów
Zazielenienie powierzchni dachowych jest bardzo korzystne pod wieloma 

względami: ekologicznym, społecznym, urbanistycznym, technicznym, a także 

ekonomicznym (por. tabela 1).

Zieleń ma zbawienny wpływ głównie na termiczne oraz hydrologiczne 

właściwości dachu (szczegóły w tabeli 1), a także poprawia jakość powietrza. 

Wpływa korzystnie na trwałość dachu, chroniąc go przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Zieleń zwiększa również odporność ogniową 

oraz tłumi hałas. W pewnym stopniu podtrzymuje różnorodność biologiczną 

na danym obszarze oraz poprawia jakość życia. Nie przez przypadek wokół 

zabudowy wielorodzinnej, budynków opieki zdrowotnej, oświaty i wycho-

wania zalecana jest duża ilość zieleni. Ma ona bardzo pozytywny wpływ 

na samopoczucie człowieka między innymi dzięki temu, że wprowadza w prze-

strzeń harmonię, redukując wrażenie wizualnego chaosu.

Niestety, jak każde rozwiązanie, również i to ma swoje wady. Należy jednak 

podkreślić, że możliwe jest zredukowanie ich do minimum. Jeśli wybierzemy 

zielony dach ekstensywny — stosunkowo tani i bezobsługowy, o niskim 

ciężarze konstrukcji (w niektórych przypadkach jedynie 40 kg/m2), a do tego 

zostanie on prawidłowo wykonany, wykluczamy niemalże wszystkie poten-

cjalne zagrożenia (tabela 1).
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Zielone dachy jako inwestycja długoterminowa
Jako największą wadę zielonych dachów wymienia się koszty związane z ich 

projektem, konstrukcją i utrzymaniem. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze 

musi wiązać się z dużym wydatkiem. W zależności od rodzaju dachu i pożąda-

nego efektu, ceny za m2 pokrycia zielenią znacząco się różnią. Koszty całego 

cyklu eksploatacji (ang. Life Cycle Cost) mogą okazać się niższe niż koszty 

tradycyjnego pokrycia dachowego.

Tabela 1. Zalety i wady zielonych dachów (na podst.: Neufert, 2007; Ślusarek, 2006)

Zalety

Poprawa mikroklimatu

Termiczne
– redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła
– właściwości termoizolacyjne 
– redukcja potrzeb energetycznych budynku
– zmniejszenie albeda temperatur

Hydrologiczne
– poprawa bilansu wody
– zmniejszenie ilości wody opadowej odprowadzanej 

przez kanalizację deszczową

Poprawa jakości powietrza
– pochłanianie CO

2
, wydzielanie tlenu, 

– redukcja zawartych w powietrzu pyłów 
i zanieczyszczeń

Kształtowanie przestrzeni 
– poprawa estetyki
– ukrycie urządzeń instalacyjnych znajdujących się na 

dachu
– tworzenie jednorodnych kompozycji
– tworzenie charakterystycznych elementów roślinnych 

wyróżniających poszczególne budynki

Zwiększenie odporności ogniowej pokrycia dachowego

Tłumienie hałasu (od ok. 20 dB do nawet 50 dB)

Zapobieganie mechanicznemu uszkodzeniu warstw dachu

Podtrzymywanie bioróżnorodności

Poprawa jakości życia

Odzyskanie terenów zielonych na zabudowanej 
powierzchni

Zyskanie nowej funkcji, np. rekreacyjnej

Wady

Koszty projektu oraz wykonania

Ciężar (do 500 kg/m2) 

Możliwość skraplania się pary 
wodnej w termoizolacji i tworzenie 
się zastoin wodnych

Możliwość przebicia izolacji przez 
korzenie roślin 

Pielęgnacja, utrzymanie dachu 

Kosztowne i pracochłonne remonty
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Badania przeprowadzone w 50 niemieckich miastach w latach 1999–2005, 

zaprezentowane przez Katharina von Ehren na seminarium „Zielone inwestycje 

— rosnący zysk” pokazują, że działki zabudowane domami mieszkalnymi, 

na których urządzono ogród, osiągają ceny wyższe średnio o 82 euro za metr 

kwadratowy. Co więcej, pokrycie zielenią zaledwie 20 procent powierzchni 

elewacji sprawia, że ziemia uzyskuje ponad dwukrotnie wyższą cenę od nieru-

chomości bez zieleni wertykalnej. Odległość od parków i ogrodów publicznych 

również ma bardzo duże oddziaływanie na cenę nieruchomości. Przy dystansie 

1500 m grunty są droższe ok. 10%, do 500 m o ok. 20%.

Choć wielu inwestorów wciąż widzi w zielonych dachach niepotrzebnie 

wydane pieniądze, stają się one coraz bardziej popularne, a to dzięki zaletom, 

które rekompensują koszty. Rosnąca liczba inwestycji w tego typu rozwiązania 

doprowadza do wzrostu konkurencyjności na rynku oraz upowszechnienia 

technologii, a tym samym do spadku cen. Zależności na rynku nieruchomości 

obrazuje pętla przyczynowo-skutkowa przedstawiona na rysunku 1.

Rysunek 1. Pętla przyczynowo-skutkowa, zielone osiedla

Obecnie, przy szacunkowej cenie 100–200 zł/m2 za wykonanie zielonego 

pokrycia  (należy doliczyć koszt projektu), zysk dla dewelopera jest naprawdę 

wysoki. Przykładowo, spółka Mermaid Properties wprowadziła do oferty możli-

wość zakupu ogródka na dachu w kompleksie mieszkaniowym na warszaw-

skim Mokotowie — River House. Cena za metr kwadratowy zieleni to 1220 zł, 

wielkość ogrodów waha się od 30 do 60 metrów kwadratowych (Kostrzewa, 

2009).
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Bezpośrednie korzyści materialne są ważne, jednakże myśląc o inwestycji 

w zazielenianie dachów należy pamiętać, że jest to przedsięwzięcie, które 

z upływem lat ma duże szanse przynieść znaczące korzyści również w inny sposób.  

Zaczynając od tych wynikających z polityki zrównoważonego rozwoju, poprzez 

energooszczędność, aż po wzrost atrakcyjności zielonego budownictwa. Przykłady 

z Polski i zagranicy pokazują, że opłaca się dbać o środowisko, a zielone dachy 

są jednym z kroków na drodze do zrównoważonego rozwoju, który przynosi 

korzyści długofalowe, zarówno środowiskowe, społeczne jak i ekonomiczne. 

Typy zielonych dachów
Wyróżniamy dwa zasadnicze typy dachów zielonych (tabela  2). Pierwszy z nich, 

dach ekstensywny, zazwyczaj jest nieużytkowany. Charakteryzuje się stosun-

kowo niedużą wagą wszystkich warstw wegetacyjnych. Ekstensywne zagospoda-

rowanie podłoża dachowego jest łatwe, a czas uzyskania założonego wyglądu 

dachu jest stosunkowo krótki. W wypadku drugiego typu, dachu intensywnego, 

użytkowanie jest zwykle całoroczne. Ze względu na uprawę roślin wyższych, 

na efekty trzeba czekać znacznie dłużej, ale są one bardziej spektakularne.

Tabela 2. Zielone dachy ekstensywne i intensywne (na podst. Neufert 2007, Ślusarek 2006)

Zastosowanie

Typ roślinności

Korzyści

Głębokość 
podłoża

Waga

Koszt

Pielęgnacja

Preferowany kąt 
nachylenia 
dachu

Nawadnianie

Użytkowanie

Absorpcja wody 
opadowej

Intensywne

Ogród/park

Trawnik/byliny, krzewy, drzewa

Estetyczne ważniejsze niż 
ekonomiczne

150–400 mm

180–500 kg/m2

Wysoki

Regularna

Do 5 stopni

Często wymaga nawadniania

Zazwyczaj użytkowany

Przy warstwie wegetacyjnej 75cm, 
ilość wody opadowej odprowadzanej 
przez kanalizację deszczową zmniej-
szana jest nawet o 90%.

Ekstensywne

Krajobraz ekologiczny

Mech, trawy, zioła, rozchodniki

Ekologiczne ważniejsze niż 
estetyczne

60–250 mm

40–150 kg/m2 (max. 250 kg/m2)

Niski

Sporadyczna 

Do 25 stopni

Zwykle nie wymaga nawadniania

Brak funkcji użytkowej

Przy zazielenieniu z cienkowarstwo-
wych roślin ilość wody opadowej od-
prowadzanej przez kanalizację desz-
czową zmniejszana jest o ok. 50%.
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Główną zaletą intensywnie zagospodarowanego dachu w postaci ogrodu 

czy parku jest jego dostępność — dach może wówczas pełnić funkcję rekre-

acyjną lub wypoczynkową. Dodatkowa przestrzeń na dachu może służyć 

dzieciom, można na niej także uprawiać sport albo opalać się. Możliwości jest 

bez liku, wystarczy tylko określić swoje wymagania, a resztę pozostawić projek-

tantom i konstruktorom.

Dla mniej wymagających lub uboższych odbiorców doskonałym rozwiąza-

niem może okazać się zielony dach ekstensywny. Nie jest on przeznaczony 

do użytkowania oraz nie ma tak dużych walorów estetycznych, ale zachowuje 

większość funkcji dachu z zielenią intensywną, a przy tym jest znacznie tańszy, 

lżejszy oraz nie wymaga regularnej pielęgnacji i nawadniania.

Należy podkreślić, że podział na dachy zielone ekstensywne i intensywne 

jest dużym uproszczeniem. W praktyce można wyróżnić również dachy półek-

stensywne oraz półintensywne, albo intensywne niskie i intensywne wysokie, 

które różnią się rodzajem nasadzeń. 

Zielone dachy ekstensywne jako rozwiązanie 
dla istniejących osiedli mieszkaniowych
W latach 1950. w Polsce narodziła się technologia „wielkiej płyty” i aż do połowy 

lat 1980. królowała w świecie budownictwa mieszkaniowego. Osiedla wyra-

stały jak grzyby po deszczu, gdyż montaż z gotowych prefabrykatów przebiegał 

sprawnie. Jednak blokowiska te niewiele mają wspólnego ze swoim wzorcem 

— jednostką marsylską1. Obecnie, ze względu na coraz większe zagęszczenie 

zabudowy w miastach, nagminnie zaniedbywana jest zieleń, a skwery i miejskie 

zieleńce wykorzystywane są jako parkingi — jest to trend dominujący we 

wszystkich miastach i w każdego rodzaju zabudowie. 

Osiedla mieszkaniowe z okresu modernizmu nie znikną nagle z naszego 

otoczenia, a ponieważ z upływem lat zwiększyły się nasze wymagania, 

niezbędne jest rozważenie metod ich modernizacji. Współcześnie, gdy coraz 

bardziej znane i doceniane stają się zasady zrównoważonego rozwoju, idee Le 

Corbusiera zyskują na aktualności i mają szansę na realizację. Wracają do nich 

współcześni deweloperzy. Zlecając projekty, zwykle pamiętają o podziemnych 

garażach, osiedlowych sklepach, terenach zielonych i rekreacyjnych i coraz 

częściej wykorzystują zielone dachy. Zastosowanie zielonych dachów eksten-

sywnych daje stosunkowo tani, łatwy w utrzymaniu, lekki dach. Dlatego jest 

to idealne rozwiązanie dla dachów płaskich, występujących na osiedlach miesz-

kaniowych w Polsce i oznacza:  

– poprawę miejskiego mikroklimatu, w tym redukcję efektu „miejskiej 

wyspy ciepła”;

– poprawę izolacji termicznej i odporności ogniowej budynku;

1 Jednostka marsylska —  modernistyczny budynek łączący w sobie funkcje mieszkaniowe, usługowe (sklepy, zakłady rzemieśl-

nicze) i edukacyjne (szkoła, przedszkole), jej twórcą był Le Corbusier.
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– zwiększenie retencji;

– zwiększenie powierzchni pokrytej roślinnością w obszarze zabudo-

wanym; 

– zachowanie bioróżnorodności (zwłaszcza przy mniejszych wysokościach);

– względnie niewielkie obciążenie konstrukcji;

– poprawę walorów wizualnych;

– wzrost wartości budynku.

Należy jednak pamiętać, że nie na każdym dachu sprawdzi się tego typu 

rozwiązanie, głównie ze względu na ciężar konstrukcji, ale także na warunki 

atmosferyczne, które przy wolnostojącym 11-piętrowym bloku zwykle 

są niesprzyjające. Jednak i na to można znaleźć sposób. Zielenią można pokryć 

zabudowę towarzyszącą,  m.in. sklepy osiedlowe, przychodnie, urzędy 

pocztowe, parkingi, garaże lub zabudowane śmietniki. Innym rozwiązaniem 

może być przełamanie monokultury, czyli implementacja budynków i budowli 

o zielonych dachach pośród zabudowy istniejącej. Takie działania mogą przy-

czynić się nie tylko do poprawy komfortu mieszkańców, poprawy estetyki, ale 

również humanizacji i indywidualizacji osiedli.

Legislacja
Istotnym argumentem przemawiającym za zazielenianiem dachów jest obowią-

zujące prawo. Według przepisów budowlanych zastosowanie dachu zielonego 

zwykle pozwala na zabudowanie większej części działki niż wynika to z prze-

pisów ogólnych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (§ 39) „na działkach budowlanych, przeznaczo-

nych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem 

przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki 

należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny 

procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego”. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r., 

zmieniające rozporządzenie w prawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 3, p. 22), definiuje teren 

biologicznie czynny jako „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób 

zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropo-

dachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzch-

niową na tym terenie”.

Okazuje się, że zazielenianie dachów jest bardzo opłacalne w wypadku 

gęstej zabudowy w centrach dużych miast, gdzie grunt jest szczególnie drogi. 

Dzięki zazielenieniu dachu można zabudować większy obszar działki, gdyż 

wykorzystana powierzchnia biologicznie czynna jest rekompensowana. Należy 

podkreślić jednak, że zgodnie z Rozporządzeniem, taka powierzchnia na dachu 
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ma wartość jedynie połowy utraconej powierzchni na rzecz zabudowy, 

co wynika z odizolowania od naturalnych ekosystemów oraz specyficznych 

warunków panujących na dachu. W Polsce zasada jest bardzo uproszczona, za 

granicą wdrażane są znacznie bardziej skomplikowane metody wskaźnikowej 

oceny ilościowej i jakościowej szaty roślinnej (np. metoda Greenery Provision 

oparta o współczynnik Green Area Index), które dokładniej oceniają wartość 

biologiczną dachu. 

Podczas gdy w Polsce zielone dachy w praktyce to jeszcze sfera raczkująca, 

za granicą istnieją już dobrze rozwinięte narzędzia prawne. Przedstawiciele 

Londynu w „Planie zagospodarowania przestrzennego” (The London Plan. 

Spatial Development Strategy for Greater London, 2008) określają jednoznacznie 

zalety „żywych dachów” oraz upatrują w technologii rozwiązania na słabą 

kondycję ekologiczną miasta. Kopenhaga jest pierwszym skandynawskim 

miastem, w którym wszystkie nowe budynki z nachyleniem połaci dachowej 

mniejszym niż 30 stopni maja posiadać zielone dachy. To zasada wprowadzona 

w życie b.r. (2010) jako część realizacji celu, jakim jest osiągnięcie neutralności 

emisji dwutlenku węgla do 2025.  Również w Niemczech obowiązują przepisy 

zachęcające do wykonywania zielonych dachów. W wielu gminach ich właści-

ciele uzyskują obniżkę opłat z tytułu odprowadzenia wody opadowej. Wynika 

to z możliwości retencji wody przez zielony dach i odciążenia instalacji burzowej 

podczas gwałtownych opadów. W przypadku nowo wznoszonych budowli 

z dachami pokrytymi zielenią obniżany jest podatek — w nagrodę za działanie 

proekologiczne (Sokołowska i Krajczyński, 2004).

„Zielony marketing”
Zielone dachy, choć zyskują w Polsce na popularności, są spostrzegane jako 

rozwiązanie drogie i niepraktyczne. Pozostaje pytanie — jak zachęcić poten-

cjalnych użytkowników do takiego właśnie rozwiązania?

Po pierwsze — polityka. Należałoby umieścić pozycję zazieleniania dachów 

w prawie miejscowym. Jeszcze nie jesteśmy gotowi na wprowadzenie nakazów 

związanych z zielonymi dachami, ale wprowadzenie ulg i dofinansowań 

mogłoby zachęcić inwestorów do takiego właśnie rozwiązania.

Po drugie — edukacja. Należy zwiększyć świadomość społeczeństwa 

na temat korzyści ekologicznych rozwiązań. Polacy intuicyjnie odbierają zielone 

dachy jako zjawisko pozytywne, ich wiedza jest jednak zbyt ogólna, by mogli 

podejmować konkretne kroki mające na celu wprowadzenie tego rozwiązania 

w swoim najbliższym otoczeniu (Kadej i Piotrowska, 2010).

Po trzecie — dobra reklama. Oprócz legislacji oraz edukacji, kolejną siłą 

napędową dla rozwoju zielonych dachów mogłaby być moda. Zjawisko 

to sprzyja popularyzacji nietypowych rozwiązań. Dobrym przykładem, potwier-

dzającym tę zasadę, jest kariera loftów.

To wyjątkowo przestronne apartamenty znajdujące się w budynkach 
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postindustrialnych. Kiedyś nikomu nie przyszłoby do głowy żeby w nich 

zamieszkać. Dziś cieszą się ogromną popularnością. Moda na mieszkanie 

w lofcie trwa już kilka lat. Okazało się, że to świetna inwestycja. Na początku 

były bardzo tanie, obecnie są zdecydowanie droższe od pozostałych mieszkań 

na rynku nieruchomości. Taką sytuację wywołał popyt, który stale rośnie, 

wobec nieelastycznej podaży. Ta historia pokazuje, że pozornie nieużyteczną, 

zmarnowaną przestrzeń można zagospodarować w taki sposób, aby cieszyła 

i przynosiła zyski. Dziś lofty są jedną z najcenniejszych przestrzeni w mieście. 

Czy to samo czeka zielone dachy? 

Podsumowanie
Zazielenienie dachów na terenie osiedli mieszkaniowych, ale również w innych 

częściach miasta, zwiększy ich atrakcyjność oraz przyczyni się do realizacji 

paradygmatu zrównoważonego rozwoju, rozpatrując każdy z jego kompo-

nentów oddzielnie, a także jako całość.

Pod względem ekonomicznym, zazielenione dachy budynków przyczynią 

się do wzrostu wartości mieszkań na „zielonych osiedlach”. Ponadto poprawią 

jakość życia ich mieszkańców oraz zredukują potrzeby energetyczne budynku. 

W niedalekiej przyszłości posiadanie zielonego dachu może również wiązać się 

z oszczędnościami spowodowanymi dostosowaniem się do obowiązującego 

w Unii Europejskiej proekologicznego prawa. Bez wątpienia główną zaletą 

zielonych dachów jest ich ekologiczny charakter. Wpływają one na poprawę 

jakości środowiska miejskiego. Pod względem społecznym ważny jest pozy-

tywny wpływ zieleni dachowej na samopoczucie ich odbiorców, ale także 

(w przypadku ogrodów/parków na dachach) — ich właściwości integrujące. 

Aby dynamiczny rozwój zielonych dachów był w Polsce możliwy, konieczne 

są wspomniane już działania: ekologiczna polityka, w tym uchwalenia odpo-

wiednich przepisów, edukacja społeczna oraz skuteczna reklama. Mają one 

decydujący wpływ na to, czy zielone dachy na stałe zagoszczą w naszym krajo-

brazie i zaczną go kształtować czy, jak dotąd, będą tylko rzadko spotykanym 

dodatkiem.

Studium przypadku

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)
Realizacja budowy zielonego dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

była pierwszą od wielu lat inwestycją publiczną o charakterze niekomer-

cyjnym w tak wielkiej skali, jak również pierwszym tak dużym przedsięwzię-

ciem tego typu w Polsce. Autorem projektu jest architekt krajobrazu Irena 

Bajerska. Ogród BUW jest uznawany za jeden z najpiękniejszych ogrodów 

dachowych w Europie. Rozciąga się na powierzchni 1 ha, a roślinność zajmuje 
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w nim 5111 m2. Ogród dostępny jest nie tylko dla studentów i pracowników 

uczelni, ale wszystkich zainteresowanych, jednak w określonych miesiącach 

i o wyznaczonych porach.

Koszt budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

wyniósł ok. 80 mln dolarów. Tak drogą inwestycję udało się zrealizować 

głównie dzięki umieszczeniu wewnątrz budynku powierzchni komercyjnych, 

które obecnie pozwalają na spłatę kredytu. W przyszłości, w miarę zwiększania 

się liczby dostępnych woluminów, część tych pomieszczeń będzie mogła 

spełniać rolę biblioteki.

Na zewnętrzną bryłę budynku składają się niżej wymienione elementy.

Ściana „kulturowa”, która w symboliczny sposób ma informować o funkcji, 

filozofii i charakterze obiektu.

Ściany „ekologiczne” z elewacją o powłoce biologicznie czynnej pełnią 

funkcje izolacyjne, ochronne i ekologiczne (miedziane stelaże na fasadzie 

budynku służą rozprzestrzenianiu się zieleni wertykalnej, jednocześnie będąc 

częścią systemu odprowadzającego wodę z dachu łukowego) (rysunek 2).

Ściany kurtynowe szklane pełnią funkcje kompozycyjne i estetyczne.

Rysunek 2. Świetlik na tle biologicznie czynnej elewacji oraz dachu łukowo-miedzianego (fot. 

Paweł Hołubiec)
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Dach łukowy miedziany, który służy optycznemu zmniejszeniu wielkości 

gmachu, a patynowana na zielono miedź, z której jest wykonany, ma optycznie 

łączyć się z roślinnością dachu płaskiego i zielenią pnączy na siatkach elewacji 

(dach został zaprojektowany tak, aby spływająca po nim woda nawadniała 

i zraszała rośliny na ścianie „ekologicznej”) (rysunek 3).

Rysunek 3. Fragment elewacji „ekologicznej” (fot. Paweł Hołubiec)

Dach przezroczysty w postaci świetlików szklanych i plastikowych, który 

pokrywa przeszło 1/3 całej powierzchni dachu, doświetla centralne obszary 

budynku. Plastikowe świetliki pełnią również funkcję klap włazowych.

Dach płaski pokryty zielenią, który pełni trzy główne funkcje: ochronną (chroni 

przed negatywnym działaniem wód opadowych), izolacji termicznej oraz stanowi 

obszar wyprowadzenia elementów instalacyjnych (m.in. wywiewek kanalizacyj-

nych, wentylatorów, agregatów klimatyzacyjnych, wypustów dachowych).

Kompozycyjnie ogród „górny” (dach) o powierzchni 2000 m2, połączony jest 

z ogrodem „dolnym” o powierzchni 15 000 m2, znajdującym się na terenie przy-

legającym do budynku Biblioteki. Połączenie wzbogaca strumień z kaskadowo 

spływającą wodą, a sztucznie uformowane nasypy oraz pochylenia różnicują 

rzeźbę terenu (rysunek 4). Zewnętrzne wejścia na dach (rampa oraz winda) 

sprawiają, że jest on łatwo dostępny (rysunek 5).



Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych 77

Rysunek 4. Fragment ogrodu „dolnego”. Trejaże na pnącza oraz sztucznie uformowane nasypy (fot. 

Paweł Hołubiec)

Koncepcja zagospodarowania zieleni na dachu Biblioteki UW oparta jest 

na przenikaniu się kilku odrębnych ogrodów. W każdym z ogrodów zgrupo-

wane są inne odmiany roślin, co pozwala podzielić je na kategorie i nazwać wg 

kolorów. Wyróżniamy ogrody: żółty, srebrny (rysunek 6), karminowy, zielony, 

oraz ogród wejściowy. Ogrody są wzbogacane przez świetliki, urządzenia tech-

niczne, ścieżki, kładki, mostki, nietypowe elementy ze sztucznie patynowanej 

blachy miedzianej i mosiężnej oraz pergole obsadzone pnączami nad przej-

ściami dla pieszych (rysunek 7). Odmienna kolorystyka, forma i zapach nadają 

kompozycji szczególny charakter oraz różnicują przestrzeń (rysunek 8). 

Ze względu na korzystną lokalizację na Warszawskim Powiślu, widok 

z dachu jest imponujący – można oglądać inne dachy Powiśla, panoramę 

Śródmieścia, z Pałacem Kultury i Nauki, Stare Miasto oraz Centrum Nauki 

Kopernik, a także prawy brzeg Wisły z górującą Katedrą św. Floriana oraz Most 

Świętokrzyski. Aby odwiedzający Ogrody BUW mogli podziwiać otaczający 

krajobraz na dachu, powstał punkt widokowy, tzw. belwederek. Co więcej, 

przez specjalne okna i szklany dach można zajrzeć do wnętrza Biblioteki.

Altana znajdująca się na dachu, upleciona ze stali nierdzewnej, ma symbo-

licznie wspomóc naszą kulturę w komunikowaniu się ze wszechświatem, a fakt, 
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Rysunek 5. Pochylnia ze schodami prowadząca do ogrodu „górnego” oraz „altana-antena” w tle 

(fot. Paweł Hołubiec)

Rysunek 6. Ogród srebrny. Widok na most Świętokrzyski (fot. Paweł Hołubiec)
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że jest porośnięta zielenią, ma przypominać o naszych związkach z naturą. 

Jednak nie jest to jedyny detal architektoniczny w Bibliotece o znaczeniu 

symbolicznym. Począwszy od fasady „kulturowej”, która zdobi gmach 

z zewnątrz, a skończywszy na schodach prowadzących do centralnej części 

biblioteki, które poprzez swoją formę mają zachęcać czytelników do odwie-

dzenia świata książek, a jednocześnie do zdobywania wiedzy. Symbolika, 

wykorzystanie rzucających się w oczy materiałów oraz dodanie subtelnych 

ozdobników prowadzą do przenikania się w jednym miejscu techniki, nauki, 

kultury, historii, nowoczesności oraz natury, co w rezultacie daje niezwykłą 

kompozycję.

Rysunek 7. Pergole obsadzone pnączami w ogrodzie „górnym” (fot. Paweł Hołubiec)
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Rysunek 8. Rozmieszczenie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (na podst. schematu 

Owczarczyka)

Konstrukcję dachu stanowi płyta żelbetowa grubości 26 cm, na której zaprojek-

towano typ „dachu odwróconego”. W realizacji zastosowano stropodach, a na styro-

pianie formującym spadki ułożono izolację przeciwwodną z folii, na której ułożone 

są warstwy zieleni. Odpływ wody deszczowej zapewniono, stosując system podci-

śnieniowy. Ogród został wykonany według technologii ZinCo, jednak substrat 

glebowy, ze względu na oszczędności, został wykonany z materiałów lokalnych. 

Przed decyzją o tym, jakie rośliny znajdą się na dachu oraz otaczającym terenie, 

wzięte pod uwagę zostały własne doświadczenia autorów, literatura oraz wska-

zówki ekspertów z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego — ogród 

miał charakter doświadczalny (Bajerska, 1999). 

Realizacja tak dużego i skomplikowanego projektu nie od razu przynosi 

oczekiwane efekty. Również w tym przypadku nie udało się zrealizować 

wszystkiego zgodnie z planem. Prace wykonawcze przeciągnęły się, 

a niektóre rośliny okazały się niewystarczająco dostosowane do warunków 

panujących na dachu BUW. Realizacja projektu trwała 6 lat. Ogrody 

Biblioteki zostały otwarte 12 czerwca 2002 r. Technologia ZinCo oraz zało-

żenia projektowe zostały poddane testowi eksploatacyjnemu, który przeszły 

pomyślnie, czego dowodem jest funkcjonowanie ogrodu przez ostatnie 8 lat 

(Bajerska, 2010).
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Źródła praktyczne

<www.dachyzielone.info> nowy internetowy magazyn branżowy na temat 

dachów zielonych oraz innych, alternatywnych sposobów wprowadzania 

zieleni na tereny zurbanizowane. Czasopismo publikowane jest co kwartał, 

w wydaniu internetowym. Najważniejsze materiały streszczone są w językach: 

angielskim i rosyjskim.

<www.abc-dachy.pl> portal zawierający informację o wszelkich rodzajach 

dachów, w tym również o dachach zielonych. W artykułach omówione 

są zarówno kwestie związane z konstrukcją i nowinkami technologicznymi, 

jak i przedstawione studia przypadku.
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Zrównoważony rozwój w branży 
cementowej 
Patrycja Romaniuk
Fundacja Sendzimira

Streszczenie

Artykuł stanowi wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju w przemyśle cemen-

towym. Charakter i rozmiar produkcji cementu i betonu stawia przed tą branżą szczególne 

wymagania w tym zakresie. Aby im sprostać, stworzono Inicjatywę na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju w Branży Cementowej. W artykule zostaną przybliżone działania firm w ramach tej 

inicjatywy. Analizując je, wskażemy także na nieprawidłowości, które się pojawiały, np. tzw. 

greenwashing, czyli nieuczciwe komunikaty, które firmy wysyłały. Artykuł proponuje podej-

ście, które pozwoli określić punkt docelowy starań firm z branży cementowej i w ten sposób 

umożliwi bardziej dokładną ewaluację i planowanie ich działań.

Wprowadzenie
Zrównoważony rozwój jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących 

przed firmami na całym świecie, szczególne dla tych z branży cementowej. Pod 

wpływem presji otoczenia zewnętrznego, firmy podejmują różne działania 

w tym kierunku. Przynoszą one korzyści zarówno im, jak i środowisku oraz 

lokalnym społecznościom. Działaniom tym najczęściej brak punktu odnie-

sienia. W studiach przypadku, notatkach prasowych oraz raportach zrównowa-

żonego rozwoju znajdziemy wiele przykładów, wskaźników oraz trendów, 

jednakże firmy nie przedstawiają odpowiedzi na kluczowe pytanie: kiedy firma 

będzie mogła stwierdzić, że rozwija się w sposób zrównoważony? Poniższe 

rozważania mają na celu próbę zarówno przybliżenia zagadnienia zrównowa-

żonego rozwoju w branży cementowej, jak i zaproponowania sposobów wypra-

cowania owego punktu odniesienia. 

Oto zbiór danych, które ilustrują wpływ produkcji cementu i betonu 

na otoczenie.

– 2,857,000,000 ton wynosiło światowe zużycie betonu w roku 2008 (kilku-

procentowy, stały wzrost z roku na rok). 

– Ponad 50% tej liczby w 2008 roku przypadało na Chiny — jedno z najszyb-

ciej rozwijających się państw świata. 

– W ciągu dekady (pomiędzy 1998 i 2008) zużycie betonu w Chinach uległo 

niemalże podwojeniu. 
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– Produkcja cementu to jeden z kluczowych emitentów CO
2
 na świecie, 

odpowiedzialny za ok. 5% światowych emisji (WBCSD, 2002; Isaksson 

i Steimle, 2009) — dlatego ich ograniczenie jest jednym z kluczowych 

wyzwań środowiskowych dla tej branży.

– W całym cyklu produkcyjnym (od momentu wydobycia surowców 

po dostarczenie finalnego produktu) powstaje również hałas, pył, wibracje 

oraz gorące powietrze. Światowa produkcja cementu i betonu wymaga 

ok. 15 miliardów ton rocznie surowców naturalnych, w tym ok. miliarda 

ton wody (van Oss i Padovani, 2003). 

Firmy produkujące cement mają również dominującą pozycję w łańcuchu 

dostaw materiałów budowlanych. Ich decyzje i działania wpływają na wszystkie 

podmioty w łańcuchu, od firm wydobywczych po „konsumentów” (czyli miesz-

kańców) gotowego budynku (Isaksson i Steimle, 2009).

Z tego powodu kluczowe kwestie dla branży, z punktu widzenia zrówno-

ważonego rozwoju, to: ochrona klimatu (redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

zwłaszcza CO
2
), pozyskiwanie surowców (paliwa do produkcji oraz skład-

ników samego cementu oraz betonu), zdrowie i bezpieczeństwo (pracow-

ników oraz członków lokalnych społeczności, w których umiejscowione 

są fabryki), wpływ na otoczenie zakładów produkcyjnych (społeczne i przy-

rodnicze) oraz recykling betonu.

Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
w Branży Cementowej1

Światowa branża cementowa została zmuszona do podjęcia konkretnych działań 

w odpowiedzi na wiele nowych czynników zewnętrznych: rosnącą presję legisla-

cyjną, kładącą nacisk na kwestie społeczne i środowiskowe, wzrost świadomości 

opinii publicznej stawiającej firmom coraz większe wymagania w zakresie odpo-

wiedzialnego działania oraz szybki wzrost cen energii i surowców oraz rosnącą 

konkurencyjność branży. Pod wpływem tych czynników, firmy podjęły szereg 

inicjatyw mających na celu sprostanie tym wyzwaniom.

Najważniejszym międzynarodowym przedsięwzięciem w tym zakresie jest 

Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Branży Cementowej (Cement 

Sustainability Initiative, CSI), zrzeszająca wiodące firmy z branży cementowej.2 

Jak podają Klee i Coles (2004): „w 1999 r. zwróciły się one do Światowej Rady 

Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD)3, aby przeprowadziła 

1 Na podst.: Klee i Coles (2004) oraz dokumentów związanych z inicjatywą, które można znaleźć na poświęconej jej stronie Cement 

Sustainability Initiative: <www.wbcsdcement.org>.
2 Firmy wchodzące w skład inicjatywy to: CEMEX (Meksyk), Cimpor (Portugalia), HeidelbergCement (Niemcy), Holcim (Szwajcaria), 

Italcementi (Włochy), Lafarge (Francja), RMC (Wielka Brytania), The Siam Cement Group (Tajlandia), Taiheiyo Cement (Japonia), 

Votorantin (Brazylia), Titan (Grecja), CRH (Irlandia), Uniland (Hiszpana), Secil (Portugalia).
3 Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) jest 

jednym z wiodących światowych doradców w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem. Rada 

jest koalicją ok. 200 międzynarodowych firm, pochodzących z ponad 30 krajów oraz ponad 20 sektorów, zaangażowanych w zrów-

noważony rozwój. Rada posiada także światową sieć 35 narodowych i regionalnych przedstawicielstw oraz organizacji partnerskich 

angażującą ponad 1000 liderów sektora biznesu z całego świata.
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niezależną ewaluację zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem 

przed którymi stoi branża. Ich celem było zrozumienie zrównoważonego 

rozwoju oraz wprowadzenie zmian w praktyce biznesowej”. W marcu 2002 r., 

na zlecenie WBCSD, Batelle Institute opublikował raport „W kierunku zrówno-

ważonego przemysłu cementowego” (Batelle Institute, 2002), w którym przedsta-

wiono główne problemy i możliwe rozwiązania, związane ze stosowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji cementu w XXI w. 

Jedną z kluczowych cech CSI jest proces dostosowania celów zrównoważo-

nego rozwoju do celów biznesowych (alignment). Najważniejsza w tym procesie 

jest zmiana świadomości ludzi związanych z branżą cementową — wskazanie im, 

że cele biznesowe oraz cele zrównoważonego rozwoju jednocześnie się wspierają, 

a zrównoważona firma jest bardziej konkurencyjna. Oznacza to odejście od „płyt-

kiego” pojmowania społecznej odpowiedzialności biznesu (angażowanie się 

w zewnętrzne działania o charakterze prospołecznym lub prośrodowiskowym lub 

filantropia) i zwrócenie się ku odpowiedzialnemu sposobowi działania samej firmy, 

który jest skoncentrowany na transformacji jej podstawowej działalności.

W lipcu 2002 r. członkowie CSI stworzyli „Kartę firmy zrzeszonej w Inicjatywie 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Branży Cementowej” (The Company 

Charter of Cement Sustainability Initiative), w której zadeklarowały podjęcie 

konkretnych działań na rzecz zmierzenia się z głównymi wyzwaniami stojącymi 

przed branżą. Podpisując Kartę, firmy zadeklarowały wywiązanie się z tych 

działań w ciągu 4 lat od przyłączenia się do inicjatywy. Na stronie WBSCD 

Cement brakuje jednak podsumowania wywiązywania się firm z powyższej 

deklaracji — aby uzyskać odpowiedź, należałoby wnikliwie przeanalizować 

raport zrównoważonego rozwoju (rok po roku, od momentu przystąpienia 

do inicjatywy) każdej firmy z osobna. 

3 lipca 2003 r. CSI ogłosił „Nasz plan działania” (Our Agenda for Action) 

precyzujący zobowiązania wymienione w „Karcie firmy zrzeszonej w Inicjatywie 

na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Branży Cementowej”.

Przykłady podejmowanych działań
Jak podaje Business in the Community, międzynarodowa organizacja współpra-

cująca z firmami na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki działaniom na rzecz 

eko-efektywności (m.in. wykorzystaniu odpadów z innych gałęzi przemysłu), 

Lafarge Cement UK w ciągu pięciu lat (od 2000 do 2005) zredukował ilość 

odpadów trafiających na składowiska z 13 kg do 2,9 kg na tonę cementu. 

To pozwoliło firmie zaoszczędzić 1,5 miliona funtów (GBP) rocznie (kwota, 

która inaczej byłaby wydawana na opłaty za składowanie odpadów). Działania 

związane z wykorzystaniem odpadów w produkcji pozwoliły również na ogra-

niczenie emisji CO
2
 o 180 000 ton rocznie. Innymi odpadami są tak zwane 

paliwa alternatywne, powszechnie używane w przemyśle cementowym: opony, 

rozdrobniona guma, tworzywa sztuczne, tekstylia, papier i drewno, a także 

osady ściekowe z oczyszczalni ścieków. Dobrym przykładem inicjatyw 
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podejmowanych przez firmy w zakresie zrównoważonego zarządzania 

odpadami może być zrekultywowana kopalnia Eversley Quarry w Hampshire 

(Anglia) — po zakończonej eksploatacji firma Cemex zamieniła obszar w tereny 

wypoczynkowe oraz… obszar chroniony ze względu na walory przyrodnicze.

Firmy wykorzystują również innowacyjne działania w celu zwiększenia 

korzyści zarówno dla firmy, jak i społeczności. Patrimonio Hoy (PH) to program, 

który Cemex rozwinął w celu promocji rozwoju społecznego i ekonomicznego 

wśród ubogich mieszkańców w Meksyku. PH umożliwia rodzinom o niskim 

dochodzie uzyskanie usługi, cementu i innych materiałów budowlanych 

na kredyt. Cemex organizuje klientów w trzyosobowe grupy, które wspólnie 

spłacają dług. Od 1998 roku z programu skorzystało ponad 260 000 rodzin 

(Cemex, 2010), w ciągu pierwszych kilku lat funkcjonowania program przy-

niósł ponad 1,3 miliona USD (Epstein, 2008) zysku. Program Patrimonio Hoy 

to przykład udanej inicjatywy z nurtu Base of the Pyramid (Prahalad, 2004), 

który docenia siłę nabywczą największej, ale jednocześnie najbiedniejszej grupy 

ludzi, która żyje za mniej niż 2,5 USD dziennie i zajmuje się tworzeniem nowych 

modeli biznesowych w odpowiedzi na ich potrzeby konsumpcyjne.

W ramach mierzenia się z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, trwają 

również prace nad opracowaniem alternatyw dla cementu i betonu w trady-

cyjnej postaci, których zastosowanie zwiększa się z każdym rokiem. Poniżej 

znajdują się dwa przykłady takich materiałów.

– Autoclaved Aerated Concrete (AirCrete, <www.aircrete.co.uk>) jest tech-

nologią od dawna używaną w Europie, która nie zastępuje zwykłego 

betonu, ale powoduje znacznie mniejsze jego zużycie, ponieważ jest 

on produkowany w postaci pianki. Taki beton nadal jest wytrzymały, 

a z powodu swojej struktury zapewnia izolację cieplną, której tradycyjny 

beton nie jest w stanie zapewnić. 

– CeramiCrete, produkowany przez Argonne National Labs, używa skład-

ników bazujących na magnezie, zamiast tradycyjnych, opartych 

na wapniu. To powoduje, że jest on dwa razy bardziej wytrzymały 

od zwykłego cementu, więc potrzeba go mniej na cele budowlane. Także 

odpady przemysłowe mogą zostać użyte jako źródło tlenku magnezu — 

co powoduje mniejsze wydobycie surowców naturalnych, a w konse-

kwencji znaczne ograniczenie zużycia energii na cele produkcyjne.

Firmy cementowe muszą liczyć się z koniecznością coraz powszechniej-

szego wykorzystywania tych alternatyw wobec tradycyjnego cementu i betonu.

Pytania i wątpliwości
Należy jednak uważnie przyglądać się opracowaniom gromadzącym informacje 

na temat działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Odwołajmy się ponownie 

do firmy Cemex i przykładowych danych przytoczonych w studium przypadku 

The Times 100 <www.thetimes100.co.uk> (zbiór pomocy dydaktycznych dla 

studentów kierunków biznesowych):
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„Cemex transportuje ponad 30 mln ton rocznie półproduktów, cementu 

i paliwa drogami, koleją oraz szlakami wodnymi. Około 12% transportu 

odbywa się koleją — transport kolejowy oznacza pięciokrotnie niższe 

emisje niż transport drogowy.”

Wnikliwy czytelnik powinien w tym momencie zadać kilka pytań: 

– Czy 12% transportu kolejowego to dużo, czy mało w stosunku do całości? 

– Z jakich przyczyn transport odbywa się koleją — być może jest to w danej 

okolicy jedyny dostępny środek? 

– I wreszcie — jak duże znaczenie ma ten fakt dla całości strategii zrówno-

ważonego rozwoju firmy?

Należy pamiętać, że tego typu opracowania i studia przypadku z racji ogra-

niczonej objętości nie są w stanie zawrzeć wszystkich informacji i podają 

jedynie najważniejsze. Jednak warto zwracać uwagę na to, czy tekst kieruje 

do źródła, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje, „wkładające” podane 

dane w kontekst. Niestety, nie jest to (jeszcze?) obowiązująca praktyka, której 

wymaga się od firm. Podobne kryteria dotyczące oceny komunikatu firmy, 

przedstawione zostały w podręczniku zrównoważonego rozwoju wydanym 

przez Fundację Sendzimira (Kronenberg i Bergier, 2010, s. 350–352).

Warto zwrócić uwagę na fakt podkreślania „zrównoważonych” zalet cementu 

i betonu jako budulca. Takie komunikaty ocierają się o „greenwashing” (czyli 

takie zastosowanie narzędzi marketingu i public relations, które wprowadzają 

odbiorców w błąd sugerując, że usługi lub produkty firmy są przyjazne dla środo-

wiska). Przykładem mogą tu być zalety betonu, wymieniane w jednej z prezen-

tacji podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2009 (European 

Sustainable Energy Week), zatytułowanej „Zalety konstrukcji betonowych 

z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju” (Sustainability Advantage of 

Concrete Structures). Można w niej znaleźć m.in. następujące informacje. 

– „Wszystkie materiały używane do produkcji cementu pochodzą z natural-

nych źródeł oraz z recyklingu” — tymczasem innej możliwości nie ma, 

a zatem nie jest to korzyść z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

– „Materiał skalny i pochodzący ze żwiru rzecznego oraz woda 

są powszechnie dostępne w dużych ilościach” — nieprawda. Europejska 

Agencja Środowiska podaje, że wiele regionów Europy cierpi na przewagę 

popytu na wodę nad jej podażą (EEA, 2009).

– „Używając betonu, nie ma potrzeby importowania materiałów z miejsc 

oddalonych o tysiące mil” — transport betonu na duże odległości jest 

nieopłacalny ze względu na jego masę, dlatego też MUSI być on wytwa-

rzany i wykorzystywany lokalnie.

Co więcej, same firmy otwarcie mówią o tym, że zrównoważony rozwój w prze-

myśle cementowym nie jest do końca możliwy, jako że „niezależnie od tego, 

co będziemy robić, produkcji cementu zawsze będzie towarzyszyć emisja CO
2
. Nie 

jesteśmy w stanie zmienić zasad chemii, więc nie jesteśmy w stanie 
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osiągnąć spektakularnych ograniczeń emisji. Cement jest potrzebny do zaspokojenia 

podstawowych potrzeb ludzi i nie istnieje żadnej oczywisty substytut, dlatego też 

istnieje konieczność kompromisu pomiędzy wąsko rozumianym interesem ekono-

micznym a zrównoważonym rozwojem” (Dimitri Papalexopoulos, dyrektor zarzą-

dzający Titan Cement, cyt. w: The Guardian, 12.10.2007).

W stronę prawdziwie zrównoważonego rozwoju
Opisywane (przez media, niezależne organizacje, agencje rządowe lub wreszcie 

same firmy) działania przedstawiane są najczęściej fragmentarycznie. Przykładem 

na bardziej całościowe ujęcie może być raport na ten temat (sustainability 

report), opracowywany przez pracowników firmy. Zazwyczaj znajdziemy 

w nim szereg wskaźników dotyczących kluczowych obszarów, na których 

firma koncentruje swoje działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. 

Jednak raporty te również nie są dokumentami idealnymi i bardzo różnią się 

między sobą. Zdarza się, że nawet te tworzone w oparciu o najbardziej rozpo-

wszechnione i uznane wytyczne — GRI — spotykają się z krytyką. 

Isaksson i Steimle (2009) przeprowadzili analizę kilku raportów zrównowa-

żonego rozwoju firm z branży cementowej, opracowywanych za pomocą tych 

wytycznych. Wśród zastrzeżeń wymienili między innymi: 

– brak odniesienia kluczowych wskaźników, opisujących relatywny poziom 

zrównoważonego rozwoju do innych firm z tej samej branży. 

– Brak uwzględnienia głównych trendów — żaden z przeanalizowanych 

przez Isaksson i Steimle raportów nie pokazywał horyzontu czasowego 

dłuższego niż kilka lat. Na przykład raport firmy Cemex za rok 2009 

pokazuje perspektywę maksymalnie czteroletnią, od 2006 r., tylko dla 

bardzo nielicznych wskaźników (Cemex, 2010). 

– Brak uwzględnienia punktów odniesienia — przeanalizowane firmy 

cementowe podają cele w postaci np. redukcji emisji CO
2
 o 20% w ciągu 

20 lat. Jednakże te liczby nie są w żaden sposób „zakorzenione” w kontek-

ście otoczenia zewnętrznego — czy takie ograniczenie to dużo, czy mało? 

Czy po osiągnięciu tego celu firma będzie mogła powiedzieć, że osią-

gnęła zrównoważony rozwój?

Jednym z wyznaczników słabości takich raportów jest brak określenia „punktu 

docelowego” na drodze rozwoju firmy. Brak w nim odpowiedzi na pytania: „jak 

nasza firma będzie wyglądać, kiedy już osiągniemy zrównoważony rozwój? Kiedy 

stwierdzimy z pewnością, że firma rozwija się w sposób zrównoważony?”.

Newton (2003) podaje następującą definicję tzw. Prawdziwie 

Zrównoważonego Rozwoju (True Sustainability, TS): „następuje on wówczas, 

gdy struktura społeczna może być zyskownie utrzymywana w dowolnie długim 

okresie czasu, nie wpływając negatywnie na systemy, od których zależy”. 

To pokazuje konieczność analizy otoczenia zewnętrznego firmy i określenia 

punktów, w których jej działania nie będą wpływać negatywnie na to otoczenie. 

Firma powinna również zmaksymalizować swoją odporność na zmieniające się 
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warunki zewnętrzne, które mogłyby z kolei wpłynąć negatywnie na firmę.

Jedną z propozycji, umożliwiającą tego typu analizę działań firmy, jest tzw. 

Naturalny Krok (The Natural Step, TNS). Została ona opracowana na podstawie 

dociekań naukowych szerokiego grona międzynarodowych ekspertów zajmują-

cych się rozwojem globalnym, zmianami klimatycznymi, gospodarką itp. Proponuje 

ona bardzo ogólne (ale jednocześnie bardzo dokładne) 4 zasady zrównoważonego 

rozwoju. Są to „warunki brzegowe”, których realizacja zapewni firmie prawdziwie 

zrównoważony rozwój. Powstały one w oparciu o założenie, że działalność czło-

wieka musi być zintegrowana z cyklami obiegu materii w przyrodzie.

Cztery zasady zrównoważonego rozwoju wg The Natural Step: 

1. w środowisku nie kumulują się substancje pozyskiwane z Ziemi (w tym 

również substancje pochodzące ze spalania zasobów naturalnych); 

2. w środowisku nie kumulują się substancje produkowane przez ludzi;

3. środowisko nie jest poddawane rosnącej degradacji; 

4. ludzie są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby (warunki, 

w których funkcjonują, nie ograniczają w systematyczny sposób możli-

wości zaspokojenia tych potrzeb).

Te zasady są uniwersalne. Każdy podmiot, organizacja, społeczność lub 

firma powinna je zastosować w swoim własnym kontekście i określić, 

co te warunki oznaczają właśnie dla niej. Wówczas będzie w stanie odpowie-

dzieć na pytanie — kiedy będziemy mogli stwierdzić z pewnością, że firma 

rozwija się w sposób zrównoważony?

Metoda The Natural Step może być również zastosowana w branży cemen-

towej. Wymagałoby to od tych firm znalezienia odpowiedzi na pytania odno-

szące się do każdej z czterech zasad. Aby nie dopuszczać do kumulowania się 

substancji pozyskiwanych ze środowiska przyrodniczego, firma mogłaby np. 

ustalić, przy jakiej ilości emisji gazów pochodzących ze spalania surowców 

naturalnych nie będą one ulegać kumulacji w atmosferze.

Zasada pierwsza oznacza również, że wszystkie odpady mogą zostać 

poddane ponownemu wykorzystaniu (w przeciwnym razie, prędzej czy później, 

ulegają one akumulacji w postaci zwiększającej się masy odpadów na składo-

wiskach). Aby nie dopuszczać do gromadzenia się substancji produkowanych 

przez społeczeństwo, firma powinna przykładowo poszukać jak najbardziej 

precyzyjnej odpowiedzi na pytanie — co może zrobić, aby produkowany przez 

nią towar nie kumulował się. Może wdrożyć programy ponownego zagospoda-

rowania zużytego betonu? Jeśli tak, jaką powinny mieć efektywność?

Analogiczne pytania powinny paść w odniesieniu do pozostałych zasad. 

Dopiero bardzo precyzyjne sformułowanie odpowiedzi na nie (często wymaga-

jące szczegółowych analiz technicznych) pozwoli nakreślić ramy i punkty 

odniesienia dla prawdziwie zrównoważonego rozwoju firmy. Obecnie jeszcze 

niewiele firm stosuje te kryteria i brakuje przykładów ich zastosowań w branży 

cementowej. Z drugiej strony, występuje silny trend coraz ostrzejszych wymagań 

środowiskowych i społecznych wobec firm. Dlatego możliwe jest, że już 
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niedługo firmy będą musiały przyjrzeć się uważniej podejściom, które wymagają 

określenia „punktu docelowego” firmy w zrównoważonym rozwoju (tak jak 

The Natural Step i True Sustainability). Być może, aby firmy zaczęły uwzględ-

niać to podejście, należałoby podjąć próby wywarcia wpływu na Global 

Reporting Initiative (organizację, która stworzyła wytyczne dotyczące sporzą-

dzania raportów, używane obecnie przez większość wielkich korporacji 

na świecie), by uwzględniła taki wymóg w swoich wytycznych? Jedno jest 

pewne: firmy robią coraz więcej w kierunku zrównoważonego rozwoju, mimo 

trudności, jakie wiążą się z jego realizacją. Jednakże uwzględnienie „punktu/

ów odniesienia” pozwoliłoby zobaczyć, czy przypadkiem niektórych wysiłków 

nie powinno się skierować w inną stronę (ze względu np. na możliwy rozwój 

presji społecznej w perspektywie 10-letniej) — co może przynieść korzyści 

zarówno firmie, jak i jej otoczeniu.
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Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 2, 2011, 92–104

Od pomocy rozwojowej do współpracy 
rozwojowej — o działaniach organizacji 
pozarządowych na rzecz rozwoju 
na świecie1 
Magdalena Trojanek
Fundacja Aeris Futuro oraz Inicjatywa na rzecz Społeczeństwa 
Zrównoważonego

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie najważniejszych zasad efektywności projektu na rzecz 

rozwoju, które powinny być uwzględniane na każdym z jego etapów: tworzenia strategii, 

planowania, realizacji i ewaluacji. Koordynacja i wdrażanie projektu na rzecz zrównoważo-

nego rozwoju w krajach rozwijających się jest bardzo trudnym wyzwaniem, zarówno pod 

względem etycznym, jak i logistycznym. Od niedawna mierzą się z nim również polskie orga-

nizacje pozarządowe. W artykule pojawia się dyskusja o potencjale i ograniczeniach NGOsów, 

zajmujących się projektami rozwojowymi. Zaprezentowane wnioski mogą mieć zastosowanie 

nie tylko do współpracy rozwojowej, ale do wszelkich projektów, które wymagają zaangażo-

wania i współuczestnictwa społeczności lokalnej.    

Nota metodologiczna

Podstawą napisania eseju były swobodne ukierunkowane wywiady eksperckie z przedstawi-

cielami polskich organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą humanitarną oraz 

współpracą rozwojową (non-govermental development organisation, NGDOs). Rozmówcy 

byli realizatorami projektów rozwojowych m.in. w Peru, Kenii, Afganistanie, Gruzji, 

Kolumbii, Sudanie. Jednak organizacje, które reprezentowali, posiadały najwyżej kilku-

letnie doświadczenie w obszarze współpracy rozwojowej. Dotarcie do ich   przedstawicieli 

umożliwiła baza członkowska Grupy Zagranica <www.zagranica.org.pl> oraz osobiste 

kontakty nawiązane w trakcie działalności wolontariackiej autorki. Podczas przeprowa-

dzania wywiadów prosiłam rozmówców o wskazanie kolejnych potencjalnych respon-

dentów. Grupa nie została dobrana reprezentatywnie, lecz celowo. Zebrane wypowiedzi 

stanowią prywatną opinię rozmówców, niekoniecznie odpowiadając stanowisku organi-

zacji, do której przynależą. 

1 Artykuł został napisany w oparciu o pracę magisterską pt. „Pomoc rozwojowa — między sektorem rządowym i pozarządowym. 

Rzeczpospolita Polska jako aktor systemu światowego”, napisaną pod kierunkiem prof. Janusza Muchy (AGH, Kraków).
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Przypadek wędki
„Dawać wędkę, a nie rybę” — to zasada przyswojona przez większość pracow-

ników sektora pomocowego, do którego wliczyć można zarówno pomoc psycho-

logiczną i socjalną, jak i pomoc międzynarodową. Projekty rozwojowe polega-

jące na rozdawaniu żywności lub innych dóbr konsumpcyjnych na szczęście 

zostały wstrzymane (choć nadal prowadzone są projekty interwencyjne tego typu 

w sytuacjach kryzysów humanitarnych) gdyż spostrzeżono, że rujnują lokalne 

rolnictwo i małą przedsiębiorczość. Jednak okazuje się, że dawanie „wędki” też 

nie zawsze rozwiązuje problem. Rozważmy cztery przykładowe projekty2, których 

celem było umożliwienie danej społeczności korzystania z lokalnych zasobów 

rybnych, celem eliminacji ryzyka głodu i/lub ubóstwa. Dostarczono sprzęt rybacki 

i wędkarski, którego warunkiem otrzymania było przeszkolenie z obsługi. We 

wszystkich przypadkach projekty zakończyły się niepowodzeniem. 

– Przypadek A: umożliwienie rybołówstwa poprawiło warunki żywieniowe 

społeczności na pewien okres — dopóki sprzęt wędkarski (szczególnie 

haczyki, sieci) nie uległ zniszczeniu. Ze względu na fakt, że społeczność 

ta była bardzo uboga (m.in. uchodźcy, osoby chore na trąd), nie stać jej 

było na zakup nowego sprzętu. Ludność nie potrafiła również wyprodu-

kować nowych narzędzi. Sprzęt został zużyty wyłącznie na doraźną 

konsumpcję i nie zapewnił dodatkowego dochodu. 

– Przypadek B: sprzęt do rybołówstwa został sprzedany na pobliskim targu 

w dniu odjazdu organizacji pomocowej. Społeczność, do której skiero-

wany był projekt, nie miała tradycji rybołówstwa — dotychczas zajmo-

wała się polowaniem na konkretny gatunek zwierzęcia (któremu groziło 

wyginięcie w danej okolicy). Mieszkańcy nie podjęli nowej działalności, 

którą uznali za uwłaczającą, mimo ryzyka głodu.

– Przypadek C: społeczność, zajmująca się dotychczas rolnictwem, chętnie 

przyjęła nowy rodzaj działalności. Rybołówstwo pozwalało na zaspokojenie 

własnych potrzeb, a także dodatkowy zarobek, dzięki któremu można było 

m.in. zainwestować w nowy sprzęt. Jednak po pewnym okresie dotychczas 

egalitarna społeczność uległa polaryzacji. W znacznym stopniu obniżył się 

status społeczny kobiet, które nie miały dostępu do wykonywania nowego 

zawodu — praca przy połowie ryb była dla nich zbyt obciążająca fizycznie. 

– Przypadek D: dzięki projektowi jakość życia społeczności znacznie się 

podniosła, co sprzyjało imigracji z okolicy i pogłębianiu specjalizacji 

w rybołówstwie. Przez trzy lata zasoby rybne stopniowo zmniejszały się, 

co doprowadziło do eskalacji konfliktów, przemocy i pogłębienia się 

ubóstwa społeczności.  

Powyższe przykłady ilustrują problemy z zakresu efektywności projektów 

pomocowych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekty takie powinny 

zapewniać:

2 Projekty zrealizowane zostały przez zagraniczne organizacje pozarządowe lub międzynarodowe. 
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– ekonomiczny dochód,

– adekwatność kulturową,

– społeczną sprawiedliwość,

– ekologiczną równowagę.

Wyzwaniom tym będziemy się przyglądać w niniejszym artykule. 

Terminologiczne kształtowanie rzeczywistości
W bardzo szerokim sensie „pomoc rozwojowa” (development aid) oznacza 

przepływ zasobów (finansowych, rzeczowych, technologicznych, ludzkich 

etc.) z krajów rozwiniętych (tzw. Globalna Północ) do rozwijających się (tzw. 

Globalne Południe). W ostatnich latach można zaobserwować stopniowe 

odchodzenie od pojęć „pomoc rozwojowa” i „beneficjenci” na rzecz bardziej 

demokratycznego pojęcia „współpraca rozwojowa” (development co-operation) 

i „kraje partnerskie”. Tak „współpracę rozwojową” definiuje Paweł Bagiński 

(2004, s. 44): „jest to wszechstronna współpraca pomiędzy krajami Północy 

i Południa, instytucjami międzynarodowymi oraz podmiotami niepublicznymi 

(w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), mająca na celu 

zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy krajami i regionami świata 

oraz redukcję, a docelowo — eliminację ubóstwa i innych problemów wiążą-

cych się z zacofaniem”. Innymi słowy jest to polityczny instrument, którego 

celem jest podnoszenie jakości życia jak najszerszej liczby ludności. „Jakość 

życia”, podobnie jak „rozwój”, to słowa uzasadniające działania podmiotów 

systemu pomocy rozwojowej. Jednak w raportach donoszących o zrealizowa-

nych projektach rozwojowych rzadko pojawia się wyjaśnienie, jaka koncepcja 

rozwoju, czy też jakie kryterium (system wartości lub celów) zostały przyjęte, 

gdy daną zmianę uznano za pozytywną i nazwano „rozwojem”. 

Do jego zrozumienia zbliża nas pojęcie „rozwoju zrównoważonego”, czyli 

procesu, który przebiega w sposób ciągły, bez zakłóceń i strat zarówno w życiu 

obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Globalna zdolność systemu do samopod-

trzymywania się (sustainability) to, w wąskim rozumieniu — zdolność do prze-

trwania wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkiego, w szerokim — trwanie 

wszystkich elementów biosfery, również tych, z których korzysta człowiek 

(Brown i in., 1987, s. 717). 

Połączenie problematyki zrównoważonego rozwoju z pomocą rozwojową 

rodzi dylemat: jeżeli współcześnie ludzkość nie jest w stanie zapewnić zaspoko-

jenia potrzeb obecnym pokoleniom, jaki sens ma myślenie o pokoleniach przy-

szłych? Wobec takiego dylematu działania rozwojowe koncentrują się niejedno-

krotnie na współczesnych problemach — dostępie do wody pitnej, pomocy 

osobom marginalizowanym i wykluczonym przez biedę, zapewnieniu schronienia, 

edukacji i podstawowej opieki zdrowotnej. Lokalne populacje stają się wówczas 

priorytetowym zasobem, który należy chronić, przez co długookresowa optymali-

zacja użytkowania zasobów naturalnych schodzi na dalszy plan. Dokument 

Komitetu Współpracy Rozwojowej OECD z 2001 r., zwany Strategie dla 
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zrównoważonego rozwoju. Praktyczne wskazówki dla współpracy rozwojowej 

(Strategies for Sustainable Development. Guidance for International Co-operation) 

informuje, że „dla rozwijających się krajów i dla współpracy rozwojowej, redukcja 

ubóstwa i realizacja Milenijnych Celów Rozwoju3 są imperatywami — w szerokim 

kontekście zrównoważonego rozwoju — dla obecnej generacji”. 

Ubóstwo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego (np. 

ryzyko wzrostu migracji oraz nasilenia się różnego rodzaju fundamentalizmów 

i terroryzmu), jak i środowiska naturalnego (wzrost presji na środowisko). 

Z drugiej strony również szybki rozwój technologiczny podnosi ryzyko degra-

dacji środowiska. Rolnictwo jest podstawą większości gospodarek krajów 

rozwijających się. Nadmierne użytkowanie nowoczesnych rozwiązań, takich 

jak na przykład środki chemiczne, energia z nieodnawialnych źródeł, systemy 

irygacyjne — jest w pewnym stopniu zagrożeniem dla samopodtrzymywania 

systemu. Trudno jest odnaleźć kompromis pomiędzy równowagą ekologiczną, 

wydajnością ekonomiczną i dobrostanem ludzi. To przekładałoby się na taki 

kierunek działań, który promuje ekonomiczny wzrost i w tym samym czasie 

prowadzi do sprawiedliwej dystrybucji dóbr, bez nadszarpywania ekologicznej 

bazy. Decyzje składające się na efektywne zarządzanie projektem rozwojowym 

nieuchronnie związane są z kontekstem etycznym. Autorzy i realizatorzy 

projektów stawiają sobie nieustannie pytanie: co ma być podtrzymywane 

w sytuacji, w której niezwykle trudna jest równoczesna maksymalizacja ekolo-

gicznych, społecznych i ekonomicznych celów? Zastanówmy się nad bardziej 

pierwotną kwestią: kto powinien na powyższe pytanie odpowiedzieć?

Z czyjej perspektywy o czyich perspektywach 
Nierówności w dystrybucji zasobów i bogactwa jeszcze pół wieku temu były 

czymś fizycznie oczywistym, naturalnym i etycznie obojętnym (Kapuściński, 

2002, s. 172). Jak zauważył Amartya Sen, bieda utrzymuje się wraz z przekona-

niem, że „nie ma dla niej alternatywy” (2002, s. 304).  Dopiero z czasem ubóstwo 

uznane zostało za problem całej ludzkości, kwestię wstydliwą i bolesną, powo-

dującą poczucie winy i domagającą się całkowitej likwidacji. Deklaracja ONZ 

o Prawie do Rozwoju z 1986 roku zakłada, że każdy człowiek jest uprawniony 

do uczestnictwa w rozwoju (za: Marczyński, 2008, s. 1). Trudność sprawia okre-

ślenie, kto to prawo ma zapewniać i egzekwować. 

Szacuje się, że kraje Zachodu przeznaczyły na pomoc rozwojową pomiędzy 

1945 a 1995 rokiem około jednego biliona USD (według wartości dolara z 1985 

roku). Pomoc zagraniczna stała się podstawą gospodarek i systemów socjal-

nych m.in. krajów afrykańskich. Dane z lat 1990. wskazują, że zasoby finan-

sowe otrzymane w postaci pomocy rozwojowej stanowiły 98% rocznego 

budżetu Burkina Faso, 80% budżetu Laosu i 50% budżetu Nepalu (za: 

3 Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych z września 2000 roku przedstawiła Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development 

Goals, MDGs), czyli osiem podstawowych zobowiązań, które ludzkość powinna wypełnić, aby móc w skuteczny sposób stawić 

czoło wyzwaniom XXI wieku. Przyjęto rok 2015 jako termin ich realizacji. Więcej: <www.unic.un.org.pl/cele.php>.
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Marczyński, 2008, s. 2). Kraje te nazywa się „Czwartym Światem”, w którego 

rozwój niektórzy dawno stracili wiarę.

Kluczem do zapewnienia rzeczywistej pomocy na terenie danego kraju partner-

skiego jest jej dostosowanie do priorytetów rozwojowych, ujmowanych najczęściej 

w narodowych strategiach redukcji ubóstwa (Poverty Reduction Strategy Papers, 

PRSP), narodowych strategiach rozwoju (Country Strategy Papers, CSPs) lub innych 

dokumentach strategicznych (np. umowa pokojowa National Solidarity Program 

– Afganistan). Dokumenty te najczęściej są efektem współpracy rządów danego 

kraju partnerskiego z ekspertami, wydelegowanymi przez ministerstwa krajów 

Północy lub agendy międzynarodowe (np. Bank Światowy, Program Narodów 

Zjednoczonych ds. Rozwoju). Przygotowanie dokumentu jest kosztowne i nawet 

jeśli jest ono finansowane z zewnątrz, to jednak wymaga zaangażowania przedsta-

wicieli większości ministerstw danego kraju. Niejednokrotnie młode struktury 

rządowe nie są zdolne do koordynacji takiego przedsięwzięcia. 

W sytuacji, gdy większość autorów danego dokumentu to goście z zewnątrz, 

nie trudno o rozminięcie się priorytetów rozwojowych z rzeczywistymi potrze-

bami danego kraju — szczególnie tymi lokalnymi, zróżnicowanymi ze względu 

na region. Ponadto, często dokumenty te skupiają się na „twardych” wyznacz-

nikach rozwoju, jak na przykład rozbudowa infrastruktury. Nawet jeśli powyższe 

trudności logistyczne zostaną przezwyciężone i dokument powstanie, realiza-

torzy projektów — najczęściej są nimi przedstawiciele organizacji pozarządo-

wych4 — bardzo rzadko do nich sięgają, tłumacząc się trudnym do nich 

dostępem. Innym sposobem na stworzenie adekwatnego do potrzeb projektu 

jest wyjazd rozpoznawczy, pozwalający na znalezienie lokalnych partnerów 

i konsultacje z nimi. Przeważnie polskich organizacji na to nie stać, gdyż taka 

wizyta musiałaby być finansowana z własnych środków. Sytuacją idealną jest 

posiadanie stałego przedstawiciela na miejscu (np. organizacje pomocowe 

często korzystają z pomocy misjonarzy), jednak w przypadku polskich organi-

zacji taka okoliczność jest raczej wyjątkiem niż regułą. 

Niestety rozwojowe organizacje pozarządowe, również polskie, nad analizę 

potrzeb danego kraju partnerskiego przedkładają analizę priorytetów poszcze-

gólnych donatorów (np. MSZ, USAid, EuropeAid). Każdy z nich ma swoją stra-

tegię wobec kraju partnerskiego i finansuje projekty, które się w nią wpisują. 

Dana organizacja musi się odnaleźć wśród tych różnych priorytetów, nie gubiąc 

przy tym własnych. Niejednokrotnie zdarza się, że organizacje ubiegają się 

o środki na realizację projektów z zupełnie odległych obszarów — od budowy 

studni w Sudanie, przez walkę z chorobami zakaźnymi w Bangladeszu, 

4 Sektor pomocy typu development/emergency to około 2 tysiące NGOs. Od lat 1970. NGOs stawały się coraz silniejsze i liczniejsze, 

ze względu na ich większą elastyczność w porównaniu z organizacjami międzynarodowymi. Część z najbardziej aktywnych NGDOs 

przyjmuje na siebie wyjątkowo trudne, kompleksowe, długoterminowe zadania w obszarach takich jak pomoc humanitarna, prawa 

człowieka, rozwój (Załęski, 2005, s. 333, 348). Powszechnie uznaje się, że organizacje pozarządowe są strukturami niezależnymi 

od władzy państwowej, jednak zawsze w pewnym stopniu zależą od instytucji pierwszego sektora, czy to pod względem dostępu 

do lokalnych grup, do zasobów finansowanych, czy też technicznej pomocy. Współcześnie rządy państw są odpowiedzialne za 

wprowadzanie reguł i nakazów kształtujących działalność NGOs. Ze względu na sprawność, efektywność i oszczędność (tak zwane 

„Three Es”) NGOs otrzymują od administracji państwowej mandat do delegacji jej władzy w sferze społecznej (m.in. edukacja, służba 

zdrowia) również w ramach działalności pomocowej w krajach rozwijających się (tamże: 310–314).
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po edukację obywatelską w Gruzji. Zwielokrotnienie starań o środki zwiększa 

szansę na ich otrzymanie i, co za tym idzie, płynność finansową danego NGO. 

Na aspekt „przetrwania” zwracają uwagę przede wszystkim małe organizacje, 

które nie posiadają jeszcze wystarczającego własnego kapitału (społecznego, 

finansowego, merytorycznego), który pozwoliłby im na większe zaangażo-

wanie i profesjonalizację w konkretnym obszarze. Taka motywacja nie jest 

również obca dużym organizacjom, których aparat administracyjny pochłania 

nawet do 50% kosztów realizacji projektu.     

Na problem ten zwracają uwagę Dennis Dijkzeul i Leon Gordenker5 (2003, s. 

320–324). To konieczność pośredniczenia między dwoma obszarami — tworze-

niem strategii (Strategic Arena) oraz wdrażaniem (Implementing Arena). Z tą trud-

nością spotykają się zarówno organizacje międzyrządowe, jak i pozarządowe. 

W odpowiedzi na strategie nakreślone przez donatorów, organizacja określa cele 

i podejmuje decyzje projektowe, przy czym strategie różnych krajów–donatorów 

nie zawsze są spójne. Z kolei w obszarze wdrażania projektu, w którym podej-

muje się bezpośrednią współpracę z odbiorcami pomocy, trudności pojawiają się 

ze względu na wykluczające się żądania lokalnych ugrupowań, korupcję, braki 

kompetencji wśród przedstawicieli lokalnej administracji itp. Geograficzny 

dystans, brak znajomości lokalnego kontekstu (relacje władzy, polityczna niesta-

bilność, wykluczenie społeczne, potrzeby i potencjał lokalnej społeczności), brak 

cierpliwości i wytrwałości lub nawet drobne problemy techniczne stanowią 

realne zagrożenie dla powodzenia projektu. Ilustrację dla teorii Dijkzeula 

i Gordenkera stanowi model przedstawiony na rysunku 1.

5  Ich model odnosi się do organizacji międzynarodowych, jednak z powodzeniem może posłużyć zobrazowaniu problemu funk-

cjonowania organizacji pozarządowych, działających w przestrzeni międzynarodowej.

Rysunek 1. Organizacja działająca na rzecz rozwoju jako pośrednik pomiędzy dwoma różnymi 

obszarami; zwielokrotnienie obszarów (opr. własne, na podst.: Dijkzeul i Gordanker, 2003, s. 327) 
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Integracja tych dwóch obszarów jest niezwykle trudna, szczególnie jeśli 

organizacja zamierza zachować neutralność polityczną, przy jednoczesnym 

uzależnieniu swoich działań od decyzji donatorów. Zarówno organizacje 

rządowe, jak i pozarządowe, przyjmują ukrytą perspektywę „top–down”, 

co oznacza, że patrzą z punktu widzenia „dawców” zasobów, tym samym reali-

zując ich interesy (tamże, s. 325). Przykładem skrajnym takiej perspektywy był 

projekt szkoleniowy, mający na celu promocję emancypacji wśród kobiet afgań-

skich. Trudno odmówić realizatorom dobrych intencji, lecz pojawia się pytanie 

o etyczność działań, których celem jest ingerencja w układy społeczne, których 

osoba wychowana „na Północy” często nie rozumie. Taka postawa podtrzy-

muje asymetrię relacji donator–biorca — asymetrię, która bardzo łatwo może 

doprowadzić do umniejszania szacunku i podtrzymywania poczucia bezrad-

ności u beneficjentów. Podstawą współpracy rozwojowej jest próba wprowa-

dzenia trwałej zmiany w rzeczywistości lub/i zachowaniach odbiorców działań. 

Sukces jest zatem zawsze niebezpośredni i zależy przede wszystkim od zaanga-

żowania i otwartości lokalnej społeczności (tamże: 326). Choć ideały budo-

wania potencjału, wzrostu samodzielności i partycypacji mogą być silne, 

to jednak ich realizacja jest nieskuteczna, gdy zbyt małą uwagę poświęca się 

poznaniu „oddolnej” perspektywy i doświadczeń (tamże, s. 312). Zdecydowanie 

łatwiej jest włączyć się w istniejący proces, niż budować coś nowego, 

alternatywnego.

Rozpatrzmy taki przykład: w celu zapewnienia dostępu do opieki zdro-

wotnej powstaje szpital. Tym samym medycyna zachodnia staje się alternatywą 

dla lokalnych szamanów i uzdrowicieli. Pojedyncze jednostki zdecydują się 

na skorzystanie z usług szpitala, jednak przywiązanie do tradycyjnych metod 

leczenia (nawet tych nieuzasadnionych naukowo lub wręcz szkodliwych) może 

okazać się silniejsze. Ponadto, usługi szpitala mogą być odbierane przez lokal-

nych medyków jako zagrożenie dla ich autorytetu oraz konkurencja pod 

względem finansowym (szczególnie jeśli są bezpłatne). Od takiego postrze-

gania niedaleko do wrogości i  konfliktu, który może podzielić również społecz-

ność lokalną. Pewnym rozwiązaniem jest zaproszenie medyków do współpracy 

— udostępnienie im w szpitalu pomieszczenia, wykazanie akceptacji dla ich 

praktyk lub wręcz ich promowanie. Istnieje wówczas duża szansa, że z czasem 

coraz więcej ludzi będzie korzystać z usług szpitala, szczególnie w zakresie 

medycyny specjalistycznej, a także, że lokalni uzdrowiciele zainteresują się 

zdobyczami medycyny zachodniej.   

Akceptacja tego co „nowe” wymaga czasu, postępuje małymi krokami. 

Można w nieskończoność uczyć jak myć ręce lub budować toalety, jednak 

jeśli dana osoba sama nie dostrzeże związku między przestrzeganiem 

higieny a poziomem umieralności w swojej społeczności, głębokie przeko-

nanie o słuszności działań „pomocowych” nie znajdzie potwierdzenia 

w rzeczywistości.  
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Rezultaty na własność
Powyższe rozważania mają swoje odbicie w pierwszych dwóch postulatach 

Deklaracji Paryskiej nt. Efektywności Pomocy (Paris Declaration on Aid 

Effectiveness), przyjętej przez biorców i dawców pomocy (w tym Polskę) 2 

marca 2005 r. Proponowane w niej najważniejsze zasady efektywnej pomocy 

przedstawione są w tabeli 1. 

Tabela 1. Zasady efektywnej pomocy (na podst. Deklaracji Paryskiej nt. Efektywności Pomocy)

WŁASNOŚĆ 
(ownership)

DOSTOSOWANIE
(alignment)

HARMONIZACJA
(harmonisation)

ZARZĄDZANIE NA RZECZ 
REZULTATÓW 
(managing for results)

WZAJEMNA ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ 
(mututal accountability)

Respektowanie priorytetów i potrzeb krajów partnerskich, a tak-
że przyznanie im przewodniej roli w implementacji narodowych 
strategii rozwojowych.

Podstawą projektowania działań wspomagających są narodowe 
strategie rozwojowe, instytucje i procedury kraju partnerskiego.

Harmonizacja i większa transparentność procedur 
regulujących udzielanie wsparcia.

Zarządzanie zasobami i doskonalenie podejmowania decyzji 
z naciskiem na rezultaty.

Donatorzy i kraje partnerskie są odpowiedzialne za skutki roz-
wojowe.

Powyższe zasady są ze sobą silnie sprzężone. Przestrzeganie zasady dosto-

sowania (alignment) i własności (ownership) sprzyja osiąganiu trwałości rezul-

tatów (managing for results). Przykładowo: dostarczanie infrastruktury jest 

zadaniem stosunkowo łatwym i — jeśli w danym kraju nie ma konfliktu zbroj-

nego — trwałym. Jednak sztuką jest nadanie nowej instytucji jakiegoś biegu 

i rytmu, aby posiadała zdolność do utrzymania się. Projekt budowy studni lub 

szkoły daje rezultaty, które mogą być uwidocznione na zdjęciu. Studnia działa 

do „pierwszej pękniętej uszczelki”, ponadto może wyschnąć, jeśli woda nie 

będzie reglamentowana. Budowa studni to dopiero początek, wymagane jest 

zaangażowanie całej społeczności — stworzenie komitetu lokalnego ds. studni 

oraz stanowiska „opiekuna studni”, który będzie obsługiwać i konserwować 

pompę, a w sytuacji poważnych usterek kontaktować się z serwisem w najbliż-

szym dużym mieście. Efekt trwałości i multiplikacji zapewnił również projekt 

szkolący przyszłych nauczycieli z zakresu obsługi komputera. Pierwszym 

etapem projektu było wyremontowanie oraz wyposażenie laboratorium kompu-

terowego. Następnie wolontariusze z Polski prowadzili 2-miesięczne kursy 

obsługi komputera dla urzędników i nauczycieli. Obecnie kursy komputerowe 

dla mieszkańców miasta Moshi prowadzone są przez pierwszych absolwentów, 
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którzy pobierają za swoją pracę drobną opłatę. Rysunek 2 przedstawia uczest-

ników tego projektu w laboratorium komputerowym w Mawenzi Teacher 

Resource Centre w Moshi (Tanzania).

Powyższe systemowe rozwiązania, zapewniające względną trwałość efektu, 

często są pomijane. Tak też się stało w przytoczonych na początku artykułu 

przykładach projektów na rzecz rybołówstwa. Ich efekty można było zabezpie-

czyć tworząc spółdzielnie rybackie, które:

– ułatwiłyby wygenerowanie dodatkowego przychodu ze sprzedaży ryb 

(Przypadek A); 

– wzmocniłyby powszechną akceptację dla rybołówstwa jako formy zarob-

kowania (Przypadek B);

– zapewniłyby pacę również kobietom, np. przy naprawie sieci (Przypadek C); 

– określałyby dostęp do wykonywania zawodu i narzucałyby ograniczenia 

dla połowów (Przypadek D).  

Podobnie szkoła to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim uczniowie 

i wykwalifikowani nauczyciele. Afganistan jest jednym z krajów, gdzie notuje 

Rysunek 2. Uczestnicy projektu Fundacji Simba Friends „Technologie komputerowe kluczem 

do rozwoju regionu Kilimandżaro”, finansowanego ze środków polskiej pomocy rozwojowej (fot. 

Wit Hubert)
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się najniższy odsetek osób potrafiących czytać i pisać. Wśród kobiet analfabe-

tyzm sięga 90%. Wobec tego faktu organizacje pomocowe budują i uruchamiają 

szkoły (najczęściej w i wokół stolicy Kabul, gdzie najłatwiej o partnerów lokal-

nych i wsparcie techniczne). Często szkoły te wypełniane są wyłącznie chłop-

cami, gdyż w południowych regionach dziewczynkom zabrania się dostępu 

do edukacji. Osobom uczącym dziewczynki grozi się śmiercią.  Chłopcy 

z czasem rezygnują z chodzenia do szkoły z obawy o własne życie — szkoła 

stanowi łatwy cel dla ugrupowań zbrojnych, które uaktywniają się w okresach 

destabilizacji politycznej. 

Trudno oczekiwać, aby organizacje pozarządowe miały wpływ na sytuację poli-

tyczną danego kraju, natomiast zbyt często realizowane są projekty, które po prostu 

nie mogą się udać. Taka perspektywa dominuje wśród dużych organizacji: zreali-

zować projekt i wydać pieniądze zgodnie z planem — nawet bezsensownie. 

Polskie organizacje, nieposiadające doświadczenia, kapitału ani dużego 

aparatu administracyjnego, bazują przede wszystkim na własnej pomysłowości, 

kontaktach i zaufaniu — zarówno wewnątrz organizacji, jak i wobec partnerów. 

Realizują małe projekty, korzystając z niewielkich środków lub czasem bez 

środków. Takim przykładem może być działanie jednej z polskich organizacji, 

polegające na zbiórce książek do nauki angielskiego, przyborów szkolnych lub 

ciepłych ubrań, które następnie są wysyłane wraz z kontyngentami wojsko-

wymi i dystrybuowane przez wolontariuszy w Afganistanie. Jedyny realny koszt 

tego projektu to koszt rozmów telefonicznych z partnerami w Afganistanie, 

którzy zgłaszają konkretne zapotrzebowanie. Zebrane pomoce szkolne trafiają 

do wiejskich szkół lub domów prywatnych, gdzie prowadzone są lekcje dla 

małych grup dzieci. Mają one zwykle w takich szkołach do dyspozycji najwyżej 

kilka podręczników, więc każde dodatkowe źródło informacji w znacznym 

stopniu podnosi jakość ich kształcenia. 

Specyfiką kadr polskich NGDOs jest nie tylko nadrabianie braku środków 

pomysłowością, ale też braku profesjonalizmu — idealizmem. Motywacja ideali-

styczna, ukierunkowana na bezinteresowną i bezwarunkową pomoc, jest często 

niewystarczająca. Bardzo szybko doprowadzić może do wypalenia i frustracji, 

szczególnie w sytuacji, gdy pracuje się w warunkach uciążliwych albo zagraża-

jących bezpieczeństwu. Niezbędna jest racjonalna, profesjonalna nadbudowa 

lub też coraz częściej pojawiająca się motywacja związana z rozwojem zawo-

dowym. W zachodnich krajach, gdzie system pomocy rozwojowej ma znacznie 

dłuższą historię, istnieją programy studiów przygotowujące do wykonywania 

zawodu pracownika rozwojowego. Takie programy pojawiają się również 

w Polsce6, jednak dotychczas polscy działacze uczyli się na własnych błędach 

— najdotkliwiej doświadczanych przez partnerów i beneficjentów.

6 M.in. studia uzupełniające magisterskie Peace and Development Studies w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera 

(Kraków) oraz studia podyplomowe Development Cooperation Policy and Management w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 

(Warszawa).   
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Niech uczą się na własnych błędach, a nie naszych 
W opinii pracowników polskich NGDOs, w krajowym systemie pomocy brak 

jest efektywnego monitoringu i ewaluacji projektów, który oceniałby skutki 

długofalowe. Przeczy to zasadzie wzajemnej odpowiedzialności (mututal 

accountability), która oznacza, że donatorzy i kraje partnerskie są odpowie-

dzialne za skutki rozwojowe. Działaniom pomocowym często zarzuca się, 

że paraliżują inicjatywę i zapobiegliwość osób, do których są skierowane, 

a także umniejszają ich szacunek do samych siebie. Wobec tego najważniej-

szym — i być może najtrudniejszym — zadaniem działaczy jest wzbudzenie 

motywacji i odpowiedzialności u beneficjentów, aby mieć pewność, że następ-

nego dnia po zakończeniu projektu zakupione urządzenia nie będą sprze-

dane, a postawione budynki nie opustoszeją. Aby uniknąć takich sytuacji, 

należy nie tylko zauważyć potencjał danej społeczności, czy też kwalifikacje 

i talenty danej osoby, ale przede wszystkim udzielić jej decydującego głosu 

w realizacji programów rozwojowych. Jeżeli dana społeczność chce, aby 

w nowej szkole poświęcić 10 godzin na naukę Koranu, a tylko 4 godziny 

na język angielski — niech tak będzie. Nawet jeśli nasza recepta na „rozwój” 

była odmienna, a w decyzji beneficjentów dostrzegamy wręcz zagrożenie dla 

realizacji naszych celów.   

Bardzo korzystnym i często stosowanym rozwiązaniem — zarówno w fazie 

planowania, jak i wdrażania i ewaluacji projektu — są konsultacje społeczne. 

Polegają one na bezpośrednich rozmowach z beneficjentami oraz sektorem 

pozarządowym kraju partnerskiego. To podstawowe narzędzie budowania 

zgody i wsparcia dla działań na rzecz rozwoju. Mogą one przybierać różno-

rodne formy — wywiady, ankietowanie, debaty publiczne. Interesującą i bardzo 

prostą praktyką jest umieszczenie w widocznym i dostępnym miejscu skrzynki 

na uwagi i oceny, dzięki której społeczność lokalna anonimowo informuje 

o swoim odbiorze poszczególnych działań. Skrzynka jest sprawdzana w okre-

ślonych terminach, w obecności kogoś z przedstawicieli danej społeczności, 

a o efektach dyskusji nad poszczególnymi uwagami powinno się raportować, 

np. za pomocą tablicy informacyjnej. To narzędzie być może nie zapewni 

pełnej skuteczności projektu, lecz z pewnością ułatwi zarządzanie w nieznanym 

środowisku, a także, co najważniejsze, zapewni poczucie, że głos i potrzeby 

partnerów są uwzględniane. 

Podsumowanie
Coraz więcej polskich organizacji pozarządowych zajmuje się szeroko rozu-

mianą tematyką rozwojową. Dominują liczebnie organizacje działające za 

wschodnią granicą, jednak szybko rośnie liczba projektów w krajach Globalnego 

Południa. Z jednej strony, nasze doświadczenie z zakresu transformacji ustro-

jowej predysponuje nas do działań ukierunkowanych na Wschód. Z drugiej, 

przykład skandynawski pokazuje, że brak przeszłości kolonialnej może być 
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atutem dla działań na Południu. Ponadto kraje Południa zdecydowanie bardziej 

potrzebują wsparcia niż nasi sąsiedzi. 

Współpraca rozwojowa jest stosunkowo nowym terenem dla polskich 

NGOs, przez co trudno oczekiwać od ich działaczy pełnego profesjonalizmu. 

Często silna altruistyczna motywacja, zdrowy rozsądek, krytyczny dystans oraz 

otwartość pozwalają na prowadzenie efektywnych i celowych projektów 

rozwojowych. Niemniej do błędów prowadzić mogą zarówno ograniczenia 

wewnętrzne — brak wykwalifikowanego personelu i duża jego fluktuacja, brak 

standardów i mechanizmów ewaluacyjnych, zaburzenia komunikacyjne, niewy-

starczające środki itp., jak i zewnętrzne — wymogi biurokratyczne i system 

finansowania projektów, nieprzewidywalność warunków, w jakich będą one 

wdrażane, itp. Należy pamiętać, że sektor pozarządowy w dużym stopniu 

uzależniony jest od postanowień i wsparcia (przede wszystkim finansowego) 

Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, które również determinują efek-

tywność działań pomocowych (np. bardzo niekorzystny cykl rocznego plano-

wania projektów). 

Wobec powyższych trudności polskie NGOs stworzyły platformę współ-

pracy — Grupę Zagranica — która z jednej strony pozwala na wzajemną 

wymianę doświadczeń, z drugiej na rzecznictwo w sprawie kształtowania 

kierunków polskiej polityki pomocowej. Podstawowym narzędziem wpływu 

GZ jest stały monitoring polskiej pomocy, którego efektem jest coroczny 

Raport, zawierający analizę dotychczasowych działań pomocowych i reko-

mendacje. Niestety, te ostatnie rzadko są uwzględnianie przez Departament. 

Część polskich organizacji angażowało się we współpracę rozwojową zanim 

powstały pierwsze programy polityki rozwojowej. Dzięki swojemu doświad-

czeniu posiadają wiedzę o realiach pracy w poszczególnych krajach, a także 

współpracują z organizacjami rozwojowymi krajów zachodnich. Działając 

na pograniczu społecznikostwa i polityki, pracownicy rozwojowi pragną 

skutecznie i profesjonalnie wpływać na zmianę i kreację rzeczywistości: 

budując, edukując, modelując, wspierając. I robią to zarówno w sposób 

zbieżny, jak i sprzeczny z interesami polityki zagranicznej rządu. 

Najistotniejsze jednak jest to, by pomoc, którą świadczą, służyła przede 

wszystkim antytezie otrzymywania pomocy, czyli zapewniała poczucie 

sprawstwa i samowystarczalności. Zatem pierwszym krokiem dla stworzenia 

skutecznego projektu rozwojowego jest rezygnacja ze złudzenia, że organi-

zacje Północy są w stanie zapewnić trwałą i realną zmianę, na rzecz przeko-

nania, że jedyną przyczyną rozwoju są ludzie, do których kierowane 

są projekty rozwojowe.

Artykuł recenzowany.
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Zrównoważony Rozwój — Zastosowania

Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne

– Czasopismo publikowane w dwóch wersjach językowych: polskiej 

i angielskiej.

– Teksty przed drukiem objęte są recenzją naukową.

– Przyjmujemy teksty zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Kryteria przyjęcia do druku

– Teksty, które spotkają się z uznaniem zarówno świata akademickiego 

(spełniające wysokie standardy akademickie), jak i świata praktyków —

profesjonalistów zainteresowanych podjęciem działań na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju w biznesie, samorządach, organizacjach rządowych 

i pozarządowych.

– Praktyczny charakter tekstu. Preferowane są zwłaszcza studia przypadku 

i opisy narzędzi (wraz z ich zastosowaniami).

– Charakterystyka problemu i zastosowanego rozwiązania w kontekście 

różnych dostępnych rozwiązań.

– Odniesienia do aktualnej literatury międzynarodowej z danego zakresu.

– Odniesienia do analogicznych przykładów z innych miejsc.

Wymogi techniczne

– Preferowana długość tekstu: 4000–5000 wyrazów (minimum 3000, 

maksimum 6000 wyrazów).

– Ciekawy, wciągający tekst wprowadzający w raport (tzw. lead).

– Przejrzyste wprowadzenie, a na koniec podsumowanie i wnioski.

– Odniesienia do literatury umieszczone w tekście (Nazwisko, Rok, strony), 

spis cytowanej literatury umieszczony na końcu artykułu według formatu 

jak w poprzednich numerach magazynu.

– Streszczenie 100 słów i do 6 słów kluczowych.

Kontakt:

Redakcja Zrównoważony Rozwój — Zastosowania

Fundacja Sendzimira

32-087 Zielonki

ul. Wiarusa 11/3

Tel. (+48) 012 396 41 38

Fax (+48) 012 396 42 38

office@sendzimir.org.pl






