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„Zrównoważony rozwój” to w ostatnim cza-
sie pojęcie coraz bardziej popularne. Powszechnie 
używa się go w oficjalnych krajowych i międzyna-
rodowych dokumentach, coraz częściej pojawia się 
w strategiach firm, miast i regionów. Niemal obo-
wiązkowo koncepcję zrównoważonego rozwoju 
przywołują dokumenty związane z ochroną przy-
rody, w tym przede wszystkim ustawa o ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Coraz częściej 
na polskich uczelniach wprowadzany jest też przed-

miot o tej nazwie, a nawet jeśli nie powstaje samo-
dzielny przedmiot, to zagadnieniu temu poświę-
ca się przynajmniej kilka zajęć na kursach ochrony 
środowiska czy biologii konserwatorskiej. Aż trud-
no uwierzyć, że nie było dotychczas w Polsce żad-
nego podręcznika z tego zakresu! Rozproszone in-
formacje znajdują się oczywiście w różnych pozy-
cjach książkowych, w kilku czasopismach, czy też 
w przepastnych zasobach Internetu. Recenzowana 
książka wypełnia tę lukę z nawiązką. Jest nie tyl-
ko podręcznikiem i kompendium wiedzy, ale też 
praktycznym poradnikiem z tego zakresu.

Książka Wyzwania zrównoważonego rozwo-
ju w Polsce została przygotowana przez zespół 22 
autorów, pod kierownictwem (a jak wynika z tre-
ści – także intelektualnym wpływem) Jakuba 
Kronenberga i Tomasza Bergiera. Składa się z pięt-
nastu rozdziałów pogrupowanych w cztery czę-
ści. Pierwsza dotyczy teorii („Podstawy”), druga 
– zrównoważonego rozwoju w biznesie („Biznes”), 
trzecia – administracji publicznej na poziomie lo-
kalnym („Samorząd lokalny”), a ostatnia – indy-
widualnych osób („Konsument i obywatel”). Na 
uwagę zasługuje układ poszczególnych rozdzia-
łów, w skład których wchodzą m.in. obszerne „stu-
dia przypadku”, ilustrujące omawiane zagadnie-
nia, oraz „narzędzia”, pokazujące w jaki sposób 
koncepcję zrównoważonego rozwoju można wdra-
żać w praktyce. To połączenie teorii i praktyki wi-
dać też w składzie autorów, wśród których są za-
równo przedstawiciele świata akademickiego, jak 
i przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. 
Pomimo tej różnorodności, konsekwentnie utrzy-
mana struktura rozdziałów i styl tekstu podkreśla-
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ją wyraźną spójność całości pracy. Jest to tym bar-
dziej istotne i godne pochwały, że książka jest ob-
szerna i zawiera wiele wątków. Została napisana 
przystępnym językiem i we wciągający czytelnika 
sposób. Ramki, podkreślenia, marginesy na notat-
ki i ciekawe ilustracje dodatkowo ułatwiają zrozu-
mienie tekstu.

W recenzowanej książce nie poświęcono od-
dzielnego rozdziału dla zagadnień ochrony przyro-
dy. Prawdopodobnie jest to przemyślana decyzja re-
daktorów, którzy chcieli uniknąć kojarzenia zrów-
noważonego rozwoju wyłącznie z ochroną przyrody. 
Jest to przecież koncepcja, która odnosi się do każ-
dej sfery życia. Przyrodzie i jej ochronie poświęcono 
jednak w tej pracy należne im miejsce, odwołując się 
do przyrody jako podstawy funkcjonowania gospo-
darki i społeczeństwa. 

W rozdziale 1 przywołano koncepcję usług eko-
systemów (zwanych też świadczeniami lub usłu-
gami ekosystemowymi). To pojęcie, które szerzej 
omawiano również na łamach „Chrońmy Przyrodę 
Ojczystą”1 , ma ogromne znaczenie z punktu widze-
nia promowania ochrony przyrody. Chodzi o korzy-
ści, dostarczane człowiekowi przez środowisko, bez 
których niemożliwe jest funkcjonowanie gospodar-
ki i społeczeństwa. Odniesienia do usług ekosyste-
mów pojawiają się również w kolejnych rozdziałach 
książki – w szczególności dotyczących myślenia sys-
temowego (rozdz. 2) oraz zrównoważonej konsump-
cji (rozdz. 14) – w obu przypadkach w odniesieniu 
do konieczności zrozumienia znaczenia przyrody 
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i zaspo-
kajania indywidualnych potrzeb człowieka.

W książce wskazano również na potrzebę wy-
ceny wartości ekonomicznej przyrody. Korzyści, 
których dostarcza nam środowisko, w większości 
nie są przedmiotem obrotu na rynku. Z tego po-
wodu wiele osób, w tym decydentów, nie dostrze-
ga ich wartości, traktując je jako „dobro zawsze do-
stępne”. Ten model myślowy jest sprzeczny z logiką 
ochrony przyrody (a nawet – należałoby powiedzieć 
– z logiką w ogóle). Zdolność środowiska do zaspo-
kajania naszych potrzeb jest ograniczona, podobnie 

jak dostępność większości dóbr i usług na rynku. 
W książce przywołane zostały różne metody wy-
ceny przyrody, a także przykład ich zastosowania 
w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej (pierwsze 
studium przypadku w rozdziale 1). Na przykład 
okazuje się, że wartość Puszczy dla mieszkańców 
naszego kraju jest około 200 razy wyższa niż war-
tość przychodów z wyrębu drewna na terenie tego 
lasu! Przyrodników pewnie to specjalnie nie za-
skakuje, ale ekonomistów tak. Wykorzystanie tego 
typu narzędzi może w znaczącym stopniu przyczy-
nić się do zrównoważonego zarządzania zasobami 
przyrody w Polsce. 

Środowisko przyrodnicze jest w książce trak-
towane jako podstawa dla rozwoju gospodarczego, 
zarówno w kontekście lokalnym, jak i ponadnaro-
dowym. Szczególnie mocno zostało to podkreślo-
ne w rozdziale 2, a zwłaszcza w towarzyszących mu 
studiach przypadku. Odnoszą się one odpowied-
nio do zarządzania partycypacyjnego i adaptacyj-
nego. Pierwsze polega na włączaniu różnych zain-
teresowanych stron w proces podejmowania decy-
zji. Działania te muszą jednak być poprzedzone edu-
kowaniem interesariuszy na temat znaczenia i cha-
rakteru zasobów, o których wykorzystaniu decydu-
ją. W pierwszym studium przypadku przywołany 
został przykład takiej inicjatywy w dolinie Biebrzy. 
Zarządzanie adaptacyjne wiąże się z takim plano-
waniem rozwoju, które w największym stopniu 
uwzględnia specyfikę otoczenia – dostosowuje się
do naturalnych cykli w przyrodzie, np. do natural-
nej dynamiki dolin rzecznych. Drugie studium przy-
padku, jako jedyne w książce dotyczące przykładu 
spoza Polski, pokazuje próby wdrożenia tej koncep-
cji w dorzeczu rzeki Cisy na Węgrzech. Stary para-
dygmat „ochrona krajobrazu przed rzeką” (związany 
z intensyfikacją gospodarki rolnej), został tam zastą-
piony przez nowy: „życie w harmonii z rzeką” (który 
łączy się z produktywnością krajobrazu, czyli wyko-
rzystywaniem jego naturalnych właściwości).

Znaczenie czynników ekonomicznych dla 
ochrony przyrody podkreślane jest także w wielu in-
nych miejscach w książce. Na przykład, co wspól-
nego mają duże korporacje z ochroną Puszczy 
Białowieskiej? Otóż mogą wyraźnie odciąć się od 
pozyskiwania drewna z tego terenu, prowadząc 
działania określane mianem zrównoważonego za-

1 Por. Z.M. Rosin i in. 2011. Koncepcja świadczeń eko-
systemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego 
krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (1): 3–20.
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rządzania łańcuchem dostaw (rozdział 7). Polega to 
na wprowadzaniu wymogów wobec dostawców, np. 
dotyczących stosowania konkretnych zasad ochrony 
przyrody. Jedną z takich zasad, stosowanych przez 
wiele przedsiębiorstw międzynarodowych, jest za-
kaz korzystania z drewna pochodzącego z lasów za-
rządzanych w sposób nieodpowiedzialny. Firmy sto-
sują zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw 
przede wszystkim po to, by dbać o swój wizerunek 
i zapobiec kojarzeniu ich z nieakceptowanymi przez 
klientów działaniami.

W książce pojawiają się także praktyczne od-
niesienia do wykorzystywania sztucznie tworzo-
nych ekosystemów – przede wszystkim sztucznych 
mokradeł, które służą oczyszczaniu  wody lub ście-
ków. W szczególności, w rozdziale 12, wiele uwagi 
poświęcono oczyszczalniom roślinnym, które „zu-
żywają niewiele energii, charakteryzują się dużą ela-
stycznością i odpornością na zmiany ilości i jakości 
ścieku, a powstający w wyniku ich działania produkt 
uboczny, w formie biomasy roślinnej, może być ła-
two wykorzystany” (s. 307). Oczyszczalnie tego typu 
stanowią również środowisko życia dla wielu gatun-
ków owadów, płazów, a nawet ptaków. Rozwiązania 
przyjazne dla przyrody zostały zresztą przywołane 
również w innych rozdziałach. Na przykład w roz-
dziale 6, omawiając potrzebę termomodernizacji 
budynków, autorzy odwołali się do konieczności po-
szanowania miejsc lęgowych ptaków.

Z punktu widzenia ochrony przyrody ojczystej 
warto wreszcie pamiętać, że przyroda nie zna granic 
i musimy chronić ją w kontekście ponadnarodowym 
(a niejednokrotnie nawet globalnym). Stąd słusznie 
autorzy odwołują się często do rozwiązań międzyna-
rodowych, w tym przede wszystkim unijnych (nie-
stety nie zauważają pewnych krytycznych z punktu 
widzenia decyzji UE, dotyczących np. zarządzania 
krajobrazem rolniczym). Kontekst międzynarodo-
wy, być może, najbardziej wyraźnie widać w rozdzia-
le 1, w studium przypadku dotyczącym zarządzania 

zasobami dorsza w Bałtyku. Szczególnie istotną rolę 
odegrały w tym przypadku instytucje międzynaro-
dowe: Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) 
i Unia Europejska. Ponadto, dla skutecznej ochro-
ny przyrody konieczne są działania nas wszystkich 
– osób podejmujących indywidualne decyzje kon-
sumpcyjne. Wybierając dobra i usługi na rynku mo-
żemy minimalizować nasz negatywny wpływ na śro-
dowisko, a także wspierać organizacje pozarządo-
we działające w tym obszarze. Tego typu zagadnie-
nia zostały szczegółowo omówione w rozdziale 14. 
Jeszcze raz na uwagę zasługuje więc spójność oma-
wianej książki i systemowe podejście do analizowa-
nej problematyki. Na konieczność systemowego po-
dejścia i dostrzegania powiązań szczególnie często 
zwracają uwagę przyrodnicy, a rzadziej przedsta-
wiciele innych gałęzi nauki. Autorom i redaktorom 
książki Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Pol-
sce – wszak nie tylko przyrodnikom – to zadanie się 
również udało.

Podsumowując, tego typu publikacje mają do-
niosłe znaczenie dla ochrony przyrody. To bardzo 
ważne, gdy o ochronie przyrody w tak świadomy 
sposób mówią nie tylko przyrodnicy, ale także eko-
nomiści czy inżynierowie. Doskonale znają oni ję-
zyk, którym posługują się politycy i, być może, ko-
rzystając z argumentów zrozumiałych w tym języ-
ku, będą w stanie przekonać decydentów do ko-
nieczności ochrony przyrody. Recenzowana książka 
z pewnością ma szanse się do tego przyczynić. Tym 
bardziej że jest dostępna w bezpłatnej wersji elektro-
nicznej. Gorąco zachęcamy do pobierania pliku, lek-
tury i rozpropagowania omawianej publikacji.
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