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Zbigniew SKROBACKI 

OD OGÓLNEJ IDEI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

DO ZASAD 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono genezę, zakres tematyczny i definicję zrównoważonego rozwoju. Na bazie 

definicji przedstawiono identyfikację celów rozwoju systemów „Społeczeństwo”, „Gospodarka” i „Śro-
dowisko”, oraz identyfikację cech istotnych dla równoważenia tych systemów. Przedstawiono też defini-
cję systemu zrównoważonego transportu i aktualnie obowiązujące w Polsce zasady rozwoju transportu. 

WSTĘP 
Idea zrównoważonego rozwoju, nazywana też ideą ekorozwoju, powstała na bazie rozwa-

żań o konieczności wprowadzania gruntownych zmian w gospodarce światowej. Rozważania 
te były efektem pojawienia się wielu niekorzystnych procesów, jakie występowały zarówno 
w warunkach życia ludzi jak i w warunkach funkcjonowania ekosystemów. Postępująca de-
gradacja środowiska naturalnego, coraz większe zatrucie powietrza, wód i gruntów powodo-
wało zagrożenie dla zdrowia coraz większej liczby ludzi. Do tego doszły też argumenty eko-
nomiczne o zagrożeniu dla przyszłego wzrostu gospodarczego w wyniku wyczerpywania się 
zasobów naturalnych. Stopniowo powstawała świadomość holistycznego postrzegania zja-
wisk i procesów zachodzących w obszarach życia społecznego, gospodarczego i w świecie 
przyrody. Było to podstawą do mobilizacji świata nauki, polityki i biznesu do wypracowania 
podstaw do wspólnych działań na rzecz dalszego i trwałego – z myślą o przyszłych pokole-
niach - rozwoju społeczno-gospodarczego przyjaznego dla środowiska naturalnego. 

Celem artykułu jest prezentacja wybranych prac naukowych i badań, które stanowiły 
podstawę do określenia ogólnej idei zrównoważonego rozwoju, oraz zdefiniowania zrówno-
ważonego rozwoju transportu. Podjęto próbę identyfikacji celów rozwoju systemów „Społe-
czeństwo”, „Gospodarka” i „Środowisko”, oraz identyfikację cech istotnych dla równoważe-
nia tych systemów. To pozwoliło na przeprowadzenie analizy krytycznej, aktualnie obowią-
zujących w Polsce zasad rozwoju transportu w funkcji warunków osiągnięcia zrównoważone-
go rozwoju. Artykuł jest adresowany dla kadry kierowniczej i technicznej organizacji trans-
portowych, dla osób planujących rozwój transportu, dla naukowców zajmujących się różnymi 
zagadnieniami transportowymi. Ma spełnić funkcję poznawczą, dla lepszego zrozumienia, 
zróżnicowanej dziedzinowo, koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu. 
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1. GENEZA, ZAKRES TEMATYCZNY I DEFINICJA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
Podniesienie standardów ekologicznych w aglomeracjach miejskich realizowanych w ra-

mach zrównoważonego rozwoju jest jednym z głównych celów występujących w licznych 
pracach badawczych, programach rozwoju, strategiach i ważnych dokumentach wielu agend 
Unii Europejskiej i ONZ. Dokładnie jest to opisane w przedmiotowej literaturze, a m.in. w [1, 
2, 3, 4, 6, 9].  

Zarządzanie ukierunkowane na zrównoważony rozwój zarówno w miastach polskich i w kra-
jach UE, łączy się z badaniami jakości życia ludzi w krajach UE, realizowanymi m.in. w ra-
mach programu Urban Audit [4]. Badania będące realizacją tego programu rozpoczęto 
w 1998 r. Program Urban Audit był wspólnym przedsięwzięciem: Komisji Europejskiej, Dy-
rekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej UE oraz Urzędu Statystycznego Wspólnoty Euro-
pejskiej. Głównym celem programu jest ocena jakości życia w miastach europejskich. Wyko-
nawcami programu są krajowe urzędy statystyczne, urzędy miast i samorządy terytorialne. Do 
tej pory przeprowadzono trzy edycje badań: Urban Audit I (1999-2000); Urban Audit II 
(2003-2005); Urban Audit III (2006-2007).  

Inną drogą dochodzenia do koncepcji zrównoważonego rozwoju, która wyprzedzała 
w czasie o kilka dekad badania w ramach programu Urban Audit, były rozważania progno-
styczne amerykańskich i europejskich naukowców publikujących tzw. Raporty Rzymskie. 
Według Radzikowskiej [5] za najbardziej znane prognozy globalne w postaci scenariuszy 
rozwoju świata można uznać poniżej wymienione prace:  
– w latach 60. XX w. opublikowano analizy i prognozy wykonane w Hudson Institute pod 

kierunkiem Kahna, która zawierała wiele alternatywnych scenariuszy wraz z identyfikacją 
głównych czynników o dominującym wpływie na kształtowanie się przyszłości świata, 

– na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku ukazała się książka Meadows’a „Gra-
nice wzrostu”, która przeszła do historii jako pierwszy Raport Klubu Rzymskiego; zawie-
rała prognozy ostrzegawcze i identyfikowała bariery dalszego rozwoju między innymi wy-
czerpywanie się zasobów naturalnych, oraz skutki społeczne i gospodarcze wynikające 
z rosnących dysproporcji nierównomiernego rozwoju państw i społeczności, 

– następny Raport Klubu Rzymskiego został wykonany pod kierunkiem Mesarović’a i został 
opublikowany pod tytułem „Ludzkość w punkcie zwrotnym”; książka przedstawiała scena-
riusze opisujące możliwości występowania kryzysów surowcowo-energetycznych, oraz za-
lecenia uniknięcia kryzysu i sposobów sterowania gospodarką światową w kierunku zrów-
noważonego rozwoju. 
Około 20 lat po ukazaniu się pierwszego Raportu Klubu Rzymskiego autorzy tej publika-

cji postanowili uaktualnić swoje dawne analizy publikując pracę „Przekraczanie granic”. 
W trzynastu scenariuszach rozwoju świata zidentyfikowali oni obszary świata i czas, kiedy 
osiągnięty zostanie kres rozwoju. Jednocześnie autorzy zawarli zalecenia niezbędne do osią-
gnięcia trwałego rozwoju, który nie pogorszy warunków ekologicznych. Według Radzikow-
skiej [5], na podstawie publikacji Meadows’a można określić warunki osiągnięcia zrównowa-
żonego rozwoju, które w streszczeniu mają następującą postać: 
1. Ograniczyć wielkość zużycia wielu surowców i wielkość wytwarzanych zanieczyszczeń, 

bowiem przekroczono już dopuszczalne granice. 
2. Ograniczyć wzrost zasobów materialnych i energetycznych, bowiem istnieje zagrożenie, 

że w najbliższych dekadach nastąpi spadek możliwości produkcji energii, co spowoduje 
spadek produkcji przemysłowej i rolniczej. 

3. Należy odejść od polityki i praktyki ciągłego wzrostu konsumpcji, promując jakościową 
zmianę wzorców życia gdzie ważniejsze jest „być” a nie „mieć”. 
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4. Niezbędne są innowacyjne technologie powodujące wzrost efektywności użytkowania 
zasobów materialnych i energetycznych. 
Efektem publikacji naukowych i coraz szerszej dyskusji społecznej było powstanie presji 

na świat polityki i biznesu, aby uwzględniać postulaty dotyczące ochrony środowiska i zrów-
noważonego rozwoju gospodarczego. W 1987 roku powstał raport „Nasza wspólna przy-
szłość” Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ (ang. the World Commission on 
Environment and Development), która została powołana w 1983 roku przez Gro Harlem 
Brundtland na zaproszenie ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ. W raporcie opisano 
potrzebę zintegrowania licznych działań gospodarczych i politycznych w celu poprawy życia 
ludzi na całym świecie, bez rabunkowego wydobycia zasobów naturalnych. Przyjmuje się [9], 
że w raporcie Gro Harlem-a Brundland-a po raz pierwszy zdefiniowano pojęcie „zrównowa-
żony rozwój” (ang. sustainable development). 

Zrównoważony rozwój został określony [12] jako proces, mający na celu zaspokojenie 
aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych 
dążeń następnym pokoleniom. Ze względu na wielość i różnorodność czynników wpływają-
cych na to zjawisko, wyodrębniono trzy główne obszary na których należy skoncentrować się 
przy planowaniu skutecznej strategii osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Są to:  
– ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m. in. ograniczanie 

zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i ro-
ślin, promocja odnawialnych źródeł energii),  

– wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (m. in. ułatwie-
nie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana niera-
cjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji),  

– oraz rozwój społeczny (m. in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia).  
Ujmując powyższą definicję do formy maksymalnie skróconej – można zrównoważony 

rozwój rozumieć jako koncepcję zarządzania, której celem jest osiągnięcie trwałego wzrostu 
gospodarczego połączonego z rozwojem społecznym obecnego i przyszłych pokoleń w spo-
sób zapewniający ochronę zasobów środowiska przyrodniczego. Można zauważyć w tej in-
terpretacji definicji, że zawarta jest w niej próba połączenia koncepcji rozwoju z koncepcją 
zrównoważenia. Według Borysa [3] pojęcie rozwoju jest cyt. „w istocie rzeczy kategorią ak-
sjologiczną, co związane być musi z konkretyzacją kryterium pozytywności zmian, czyli po-
jęciem rozwoju rozumianego jako proces zmian obiektu (kraju, regionu itp.) oceniany pozy-
tywnie z punktu widzenia określonego systemu wartości (czyli zbioru zasad opisujących ten 
system) …”. W swojej pracy Borys zwraca uwagę, że w rozważaniach aksjologicznych nale-
ży uwzględnić rozbieżne wartościowanie z uwagi na występowanie: egocentryzmu, antropo-
centryzmu, biocentryzmu, holicentryzmu i patocentryzmu. W tabeli 1 przedstawiono interpre-
tację wymienionych teorii. W artykule Marty Jermaczek [7] zawarte są ciekawe rozważania 
na temat wpływu egocentryzmu, antropocentryzmu, biocentryzmu, holicentryzmu i patocen-
tryzmu na kształtowanie się poglądów związanych z ochroną środowiska. W ramach rozwa-
żań nad rozwojem, należy zwrócić uwagę, że egocentryzm i antropocentryzm poparty wąskim 
(w sensie dziedzinowym) wykształceniem, uprawianym zawodem, ukierunkowanymi osobi-
stymi zainteresowaniami, często wyklucza możliwość określenia wspólnych ocen i celów 
rozwoju przez kilku specjalistów. Wartościowanie zjawisk i planowanie rozwoju dla tak róż-
nych obszarów jak środowisko, gospodarka, społeczeństwo jest wyjątkowo trudne. W efekcie 
musiało dominować planowanie – które Borys nazywa redukujące lub wybiórcze – rozwiązu-
jące wybrane problemy w ramach danej dziedziny np. ekonomii, a pomijające inne problemy 
np. które mogą być ważne dla społeczeństwa. Powstawał wówczas efekt nie zrównoważenia. 
Efekt ten często dotyczył także braku koordynacji planów krótkoterminowych z planami dłu-
goterminowymi i strategicznymi.   
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Tab. 1. Próba określenia wybranych pojęć 
Lp. Pojęcie Określenie pojęcia 
1. Egocentryzm Sposób rozumowania, który oparty jest na dominującej świadomości centralnego 

umiejscowienia własnej osoby w świecie. 
2. Antropocentryzm Pogląd, że człowiek stanowi centrum wszechświata, który funkcjonuje tak, aby 

umożliwić istnienie człowieka; człowiek ma prawo do nieograniczonego korzystania 
z wszelkich zasobów naturalnych i wykorzystywania pozostałych elementów przyro-
dy na swoje potrzeby. 

3. Biocentryzm W centrum zainteresowania biocentryzmu znajduje się fauna i flora, z założeniem, że 
wszystkie organizmy mają taką samą wartość i nie powinny podlegać ludzkim po-
trzebom; w praktyce biocentryzm oznacza rezygnację z polowań, rybołówstwa, ho-
dowania zwierząt w celach żywnościowych, a także zachęca do wegetarianizmu. 

4. Holicentryzm Pogląd, że najważniejszym sposobem interpretacji świata jest podejście holistyczne, 
w którym analizuje się całościowo, a wykryte prawidłowości dla złożonych syste-
mów nie można wyprowadzić na podstawie wiedzy o prawidłowościach składowych 
tworzących analizowany system. 

5. Patocentryzm Pogląd wywodzący się z połączenia antropocentryzmu z biocentryzmem, według 
którego oprócz człowieka ważne są wybrane inne organizmy żywe z uwagi na moż-
liwość odczuwania przez nich cierpienia. Zgodnie z filozofią Schweitzera [8] idea 
patocentryzmu polega na tym, że ludzie wraz z innymi bytami przyrodniczymi two-
rzą tzw. „wspólnotę współodczuwającą”. Do człowieka zaś należy obowiązek mini-
malizacji cierpienia w odniesieniu do istot, które są zdolne do jego odczuwania.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Wystąpiła potrzeba określenia idei zrównoważonego rozwoju i zasad jej realizacji, który 
umożliwiałby osiąganie efektu zrównoważenia. Według Limana i Burwella [3] należy doko-
nać zmiany paradygmatu rozwoju, wyrażającej się w odróżnieniu wzrostu (który nie zawsze 
może być oceniany pozytywnie) od rozwoju (który powinien być oceniany pozytywnie). Bo-
rys przedstawia dyskusję nad istotą zrównoważonego rozwoju, w wyniku której określa wy-
magania dla całego systemu, w którym ważnymi elementami są: 
a) cechy rozwoju, 
b) zasady rozwoju (trwałości, zrównoważenia, samopodtrzymania), oraz określenia stopnia 

realizacji dla każdej zasady, 
c) łady odnoszące się do uwzględnianych obszarów (łady: społeczny, gospodarczy, środowi-

skowy, przestrzenny),  oraz określenia stopnia realizacji dla każdego ładu, 
d) cele (nadrzędne, główne, szczegółowe), oraz określenia stopnia realizacji każdego celu.  

Dla kolejnych ładów zostały zidentyfikowane następujące cele nadrzędne, w obszarze: 
– społecznym, ważne jest dążenie do uzyskania dobrobytu społecznego mierzonego w du-

żym stopniu jakością życia, a nie tylko wzrostem wartości dóbr materialnych, 
– gospodarczym, priorytetowym celem jest dążenie osiągania wystarczającej ilości i jakości 

dóbr w ramach tworzenia gospodarki zrównoważonej ekologicznie i społecznie, a nie jak 
w tradycyjnej gospodarce uzyskiwanie ciągłego wzrostu produkcji i konsumpcji kosztem 
zasobów środowiska; zrównoważony rozwój gospodarczy powinien oddziaływać na roz-
wój społeczny prowadząc do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania 
rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dys-
kryminacji), 

– środowiskowym, celem jest podnoszenie jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez 
ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę 
zasobów przyrodniczych. 
Istotę zrównoważonego rozwoju inni autorzy przedstawiają w sposób, który  można zilu-

strować tak jak na rysunku 1.  
Odnosząc się do wcześniejszych rozważań, wydaje się, że bardziej poprawnie byłoby za-

stąpienie nazwy „Ekonomia” pojęciem „Gospodarka” (rys. 1). Ekonomia jest nauką, która 
dominuje jako narzędzie zarządcze w gospodarce. 
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Rys. 1. Interpretacja idei zrównoważonego rozwoju [13] 

2. IDENTYFIKACJA CELÓW I CECH ISTOTNYCH DLA 
ZRÓWNOWAŻENIA SYSTEMÓW „SPOŁECZEŃSTWO”, 
„GOSPODARKA” I „ŚRODOWISKO” 
W celu wykonania stosownych identyfikacji, proponuje się zastosować wybrane elemen-

tarne propozycje metodyczne teorii inżynierii systemów [10, 11]. Według tej teorii należy 
zidentyfikować relacje (inaczej: oddziaływania) pomiędzy analizowanymi systemami. Od-
działywania te można podzielić na konstruktywne i destrukcyjne. Oddziaływanie destrukcyj-
ne jednego systemu na drugi powoduje, że wybrane pozytywne cechy drugiego systemu są 
degradowane lub w skrajnych przypadkach eliminowane. Zaś w przypadku oddziaływań kon-
struktywnych – cechy pozytywne będą wzmacniane. W niniejszej publikacji - z uwagi na 
ograniczenia dotyczące wielkości publikacji - założono, że zostanie pominięty opis oddziały-
wań destrukcyjnych i cech ocenianych jako niekorzystne w ramach przyjętego systemu war-
tościowania. Takie założenie wymaga identyfikacji tylko pozytywnych cech analizowanych 
systemów.  

W systemie „Społeczeństwo” można wyróżnić następujące cechy istotne dla procesów 
równoważenia: 
– zdrowie, 
– zatrudnienie, 
– edukacja, 
– kultura, 
– wartość kapitałowa, 
– zaangażowanie publiczne, 
– ład prawny.  

Należy przypomnieć, że celem nadrzędnym równoważenia systemu „Społeczeństwo” jest 
dążenie do uzyskania dobrobytu społecznego mierzonego w dużym stopniu jakością życia. 

Jeżeli wykonamy analogiczną identyfikację dla systemu „Gospodarka” to uzyskamy na-
stępujący efekt w postaci wyróżnionych cech: 
– produktywność, 
– wartość kapitałowa, 
– działalność biznesowa i handlowa w warunkach wolnego rynku, 
– ład prawny. 
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Celem nadrzędnym dla równoważenia systemu „Gospodarka” jest dążenie uzyskania wy-
starczającej ilości i jakości dóbr w ramach tworzenia gospodarki zrównoważonej ekologicznie 
i społecznie.  

Próbując analizować konstruktywne oddziaływanie wzajemne obu systemów można 
określić, że wspólnym celem równoważenia obu systemów jest tworzenie pracy, i sprawie-
dliwy podział dóbr tworzonych poprzez pracę i ład prawny. Takie podejście jest zgodne 
z zapisami definicji zrównoważonego rozwoju zawartej w raporcie Gro Harlem Brundland, 
oraz z postulatami Meadows’a o warunkach osiągnięcia zrównoważonego rozwoju opisanych 
w publikacji „Przekraczanie granic”. Efekt powyższych rozważań można zilustrować w po-
staci rysunku 2.  

Na rys. 2 pokazano też oddziaływania determinant globalnych (rynki finansowe, prawo 
i ustalenia międzynarodowe, poziom techniki i nauki), które mają często decydujący wpływ 
na wystąpienie i szybkość zjawisk, które mogą wspomagać procesy zrównoważenia lub od-
działywać na te procesy destruktywnie. Przykładem może być historia, rzeczywistość i pro-
gnozy dotyczące napędu elektrycznego w pojazdach samochodowych.  

Do powyższej analizy należy dodać efekt identyfikacji wymienionych poniżej cech istot-
nych dla procesów równoważenia w systemie „Środowisko”: 
– produkcja tlenu przez organizmy roślinne, 
– dostarczanie do atmosfery dużych ilości „oczyszczonej wody” w postaci pary wodnej, 
– oczyszczanie powietrza,  
– tworzenie mikroklimatu, 
– oddziaływanie zdrowotne na różne organizmy, 
– tworzenie warunków do rozwoju życia flory i fauny (bioróżnorodność), 
– przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu poprzez asymilację węgla z powietrza i wzbo-

gacanie ziemi w przetworzone związki, w tym węgla, 
– znaczenie gospodarcze i wartość kapitałowa, 
– walory estetyczne. 

SPOŁECZEŃSTWO 
Cel: podnoszenie 
dobrobytu i jakości 

Cechy: 
- zdrowie, 
- zatrudnienie, 
- edukacja i kultura, 
- wartość kapitałowa, 
- zaangażowanie 
 publiczne. 

Cele 
wspólne: 

- praca, 
- sprawie- 
dliwy 
podział 
dóbr, 
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Rys. 2. Identyfikacja celów i cech dla równoważenia systemów „Społeczeństwo” i „Gospodarka” 

z uwzględnieniem oddziaływań globalnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 

Próbując dokonać identyfikacji celów, w tym wspólnych, dla systemów „Społeczeństwo” 
i „Środowisko”, należy wyeliminować egocentryzm i antropocentryzm, pamiętając, że ludzie 
są organizmami biologicznymi, są  tylko elementami potężnego systemu przyrodniczego, 
wliczając do tego systemu przyrodę nieożywioną. Przyroda może istnieć bez ludzi i istniała 
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przez miliony lat. Odwrotna sytuacja jest niemożliwa – choćby z jednego powodu. Jedynym 
generatorem tlenu na Ziemi jest bogaty świat roślin, który funkcjonuje bez wyczerpywania 
zasobów energetycznych naszej planety. Należy mieć świadomość skali destrukcyjnego od-
działywania społeczeństwa i gospodarki na środowisko. A przecież życie w skali kosmicznej 
wydaje się czymś unikalnym i kruchym. W skali Ziemi istnieje tylko w bardzo cienkiej kilku-
nastokilometrowej warstwie, głównie na powierzchni i w cienkiej warstwie wody gdzie do-
cierają promienie słoneczne. Wydaje się, że jest jeden dominujący cel wspólny dla analizo-
wanych systemów, o wartości niemożliwej do oszacowania, w istocie swej bezcenny – ŻY-
CIE. Dla systemu „Społeczeństwo” – życie i zdrowie ludzi, dla systemu „Środowisko” – ży-
cie w bioróżnorodności, jakościowo niepogarszające się. Można przyjąć, że na system „Śro-
dowisko” nie ma oddziaływania bezpośredniego składowych wymienionego wcześniej zbioru 
„determinant globalnych”. Oczywiście występują one, ale jako oddziaływania pośrednie po-
przez systemy „Społeczeństwo” i „Gospodarka”. 

Na rysunku 3 przedstawiono efekt identyfikacji celów i cech istotnych w procesie rów-
noważenia dwóch systemów: „Społeczeństwo” i „Środowisko”. Istotne jest określenie obsza-
ru wspólnego dla analizowanych systemów. Cel nadrzędny dla wspólnego obszaru został 
określony wcześniej, w postaci: życie i zdrowie ludzi oraz życie w bioróżnorodności poprzez 
ochronę i rozwój ekosystemu. Ze wstępnej analizy relacji pomiędzy systemami wynika wnio-
sek o dominującym wpływie konstruktywnym „Środowiska” na „Społeczeństwo”, oraz o do-
minującym wpływie destrukcyjnego oddziaływania „Społeczeństwa” na „Środowisko”. Dla-
tego niezbędne jest uszczegółowienie działań ujętych w określeniu „ochrona i rozwój ekosys-
temu”. Wydaje się, że najważniejsze z tych działań to: 
– zmniejszenie destrukcyjnych oddziaływań gospodarki komunalnej i transportu w postaci 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i gruntów, 
– niezmniejszanie a powiększanie powierzchni gruntów i wód biologicznie czynnych, 
– wzbogacanie bioróżnorodności. 

Wydaje się, że wymienione powyżej działania (niektóre wymagają tylko modyfikacji) są 
także aktualne jako cele obszaru wspólnego dla systemów: „Gospodarka” i „Środowisko”. 
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DETERMINANTY GLOBALNE 
Rynki finansowe   Prawo i ustalenie międzynarodowe     Poziom techniki        Poziom nauki 

 
Rys. 3. Identyfikacja celów i cech dla równoważenia systemów „Społeczeństwo” i „Środowisko” 

z uwzględnieniem oddziaływań globalnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 
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Wykonując analogiczne działania metodyczne do wyżej zaprezentowanych, uzyskano wi-
zualny efekt identyfikacji dla systemów: „Gospodarka”, „Środowisko” (rys. 4). 
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DETERMINANTY GLOBALNE 
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Rys. 4. Identyfikacja celów i cech dla równoważenia systemów „Gospodarka” i „Środowisko” 

z uwzględnieniem oddziaływań globalnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 

3. DEFINICJA SYSTEMU „ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT” 
I ZASADY JEGO RÓWNOWAŻENIA 
W ramach rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju przyjęto, że jedną z prioryteto-

wych dziedzin jest zrównoważony rozwój transportu, zwany także zrównoważonym transpor-
tem. W literaturze przedmiotowej obecnie jest prezentowanych co najmniej kilkadziesiąt defi-
nicji pojęcia „zrównoważony rozwój transportu” i jemu podobnych [3], które w różnym stop-
niu są wzajemnie spójne i jednoznaczne. W niniejszej publikacji przyjęto definicję, która 
uznawana jest za najbardziej reprezentatywną. 

Definicja ta została ona przyjęta w 2004 roku przez Europejską Konferencję Ministrów 
Transportu (European Conference of Ministers of Transport) i w 2005 przez Centrum Zrów-
noważonego Transportu (Centre for Sustainable Transportation). Definicja ta jest preferowa-
na przez wielu ekspertów, włącznie z Radą ds. Badań Transportu i jej Komitetu ds. 
Wskaźników Transportu Zrównoważonego (Transportation Research Board’s Sustainable 
Transportation Indicators Subcommittee), a także przez Europejską Radę Ministrów 
Transportu (European Council of Ministers of Transport) oraz przez Kanadyjskie Centrum 
Transportu Zrównoważonego (Canadian Centre for Sustainable Transportation). 

Według tej definicji „system zrównoważonego transportu” to taki system, który: 
– umożliwia spełnienie podstawowej potrzeby dostępu do niego przez jednostki i społeczeń-

stwa, w sposób bezpieczny i spójny z potrzebami zdrowia ludzkiego i ekosystemów oraz 
odpowiada wymogom wartości kapitałowych w obrębie danego pokolenia i w skali mię-
dzypokoleniowej; 

– jest przystępny cenowo, skutecznie funkcjonuje, oferuje wybór środków transportu oraz 
wspiera prężnie rozwijającą się gospodarkę; 
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– ogranicza emisje i odpady z uwzględnieniem możliwości planety do ich absorpcji, minima-
lizuje zużycie zasobów nieodnawialnych, ogranicza konsumpcję zasobów odnawialnych 
do poziomu zrównoważenia, przetwarza i wtórnie wykorzystuje ich komponenty oraz mi-
nimalizuje wykorzystanie gruntów, a także ogranicza natężenie hałasu. 
Zgodnie z tą definicją transport zrównoważony musi odzwierciedlać w stopniu równo-

miernym zróżnicowane cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Temu powinny służyć 
zasady realizacji koncepcji zrównoważonego transportu. 

W Polsce zasady zrównoważonego rozwoju transportu zostały określone w ważnym stra-
tegicznym programie rządowym „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025”.  We-
dług Borysa [3] zasady wyprowadzone są z Europejskiej Polityki Transportowej (White Pa-
per: European transport policy for 2010: „Time to decise”) i są zgodne z zapisami w Strate-
gii Rozwoju Kraju 2007-2015. Strategii tej są przyporządkowane dwa ważne dokumenty:  
Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007-2013, Polityka Transportowa Państwa na lata 
2006-2025. Ten ostatni dokument zawiera 8 zasad zrównoważonego rozwoju transportu, któ-
re zostały przedstawione w formie skróconej w tabeli 2. 
Tab. 2. Zasady zrównoważonego rozwoju transportu 
Lp. Nazwa zasady Istotne treści 
1. Wpływania na popyt na transport Wpływanie na popyt na transport i sposób jego zaspokajania

poprzez: 
- ograniczanie wzrostu ruchu i przewozów w wybranych pod-

systemach, 
- transportowych, ograniczenia długości podróży oraz podział 

zadań, 
przewozowych. 

2. Wspierania energooszczędnych i mniej 
obciążających środowisko gałęzi i form 
transportu 

Priorytet dla transportu szynowego, morskiego i wodnego 
śródlądowego, dla korzystania z rowerów i dla ruchu pieszego

3. Zapewnienia równowagi potrzeb Dotyczy potrzeb transportu międzynarodowego, krajowego, 
regionalnego i lokalnego 

4. Racjonalizacji obsługi ruchu tranzytowego Włączanie do sieci krajowej tras lub węzłów sieci tranzytowej 
5. Zachowania właściwych proporcji Dotyczy równoważenia rozbudowy infrastruktury z utrzyma-

niem i przebudową istniejących zasobów 
6. Podziału ról w zarządzaniu, regulacji rynku 

i w procesie prywatyzacji 
- pozostawienie wolnej grze rynkowej możliwie wielu seg-

mentów rynku, 
- oddziaływanie Państwa na rynek kolejowy, 
- wspieranie samorządów w pełnieniu roli organizatora trans-

portu publicznego w skali lokalnej i regionalnej, 
- tworzenie wspólnych rządowo-samorządowych programów i 

projektów. 
7. Finansowanie infrastruktury transportowej Wymienia się dużo zasad finansowania,  między innymi na-

stępujące:  
- stopniowe wprowadzanie zasady „użytkownik płaci” z 

uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
- rozwiązaniem docelowym będą opłaty za korzystanie z infra-

struktury publicznej, 
- dodatkowo stworzone będą podstawy prawne wprowadzania 

przez gminy opłat za wjazd do wyznaczonych obszarów 
miast, 

- zakłada się dofinansowywanie przez Państwo utrzymania 
powszechnie dostępnej infrastruktury kolejowej 

8. Prywatyzacji Wspierana będzie dalsza prywatyzacja pozamiejskiego, pod-
miejskiego i miejskiego transportu autobusowego, a także
prywatyzacja kolejowych przewozów pasażerskich i towaro-
wych, portów lotniczych oraz lokalnego transportu publiczne-
go 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 
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PODSUMOWANIE 
1. W artykule przedstawiono ideę zrównoważonego rozwoju jako wynik prac naukowych, 

znanych jako Raporty Rzymskie i prac pod kierunkiem Gro Harlem Brundtland. Przed-
stawiono dyskusję nad istotą idei.  

2. Opierając się głównie się na publikacjach Borysa przedstawiono pracę własną nad identy-
fikacją celów nadrzędnych, istotnych dla rozwoju analizowanych systemów, oraz celów 
wynikających z relacji pomiędzy systemami. Analizą systemową objęte były trzy syste-
my: „Społeczeństwo”, „Gospodarka” i „Środowisko”, dla których zbudowano model 
zrównoważonego rozwoju. 

3. Analiza systemowa została także użyta do rozbudowy modelu poprzez identyfikację ta-
kich cech każdego systemu, które są istotne dla przeprowadzenia procesów równoważe-
nia. Przedstawiono w ten sposób własną interpretację ekorozwoju jako zbioru celów, któ-
rych realizacja powinna wzmacniać zidentyfikowane cechy analizowanych systemów. 

4. Zaprezentowano najbardziej reprezentatywną definicję systemu zrównoważonego trans-
portu oraz osiem zasad pomocnych w realizacji koncepcji zrównoważonego transportu.  

5. Oceniono krytycznie przedstawione zasady pod kątem powiązania ich z definicjami 
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego transportu, oraz z modelem własnym. 
Uznano, że szczególnie zasada 2 nawiązuje jednoznacznie do definicji zrównoważonego 
transportu, zaś zasady 1, 6 i 7 realizują to w dużej mierze. Pozostałe zasady dotyczą 
głównie racjonalizacji zarządzania systemami transportowymi.  
Postanowiono w przyszłości kontynuować prace z wykorzystanie analizy systemowej 

w modelowaniu systemów zrównoważonego transportu. 

FROM A GENERAL IDEA 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
TO PRINCIPLES OF SUSTAINABLE 

TRANSPORT DEVELOPMENT 

Abstract 
The Paper presents a genesis, thematic scope and definition of sustainable development. Based on 

the definition, objectives of the development of „Society”, „Economy” and „Environment” systems 
were identified, as well as identifying features significant for their sustainability. Furthermore, a defi-
nition of a sustainable transport system and current Polish transport development principles were 
provided. 
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