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I
Zmiana paradygmatów

Krytyka	zrównoważonego	rozwoju	
i	„zielonego	wzrostu”



Zrównoważony rozwój. Raport 
Nasza wspólna przyszłość (1987)
„Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,
tj. taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być
zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich
zaspokojenie”.

Gro Harlem	Brundtland



Dlaczego	koncepcji	
zrównoważonego	rozwoju	
nie	udało	się	odwrócić	
trendów	degradacji	
środowiska?

(Steffen et	al.,	2015;	tłum.	WWF)

Zrównoważony 
rozwój – 35 lat 
później

1987	r.	– publikacja	Brundtland Report



Rozumienie zrównoważonego 
rozwoju w praktyce
„Początkowo	dyskusje	wokół	zrównoważonego	rozwoju	
ograniczały	się	do	potrzeby	zmniejszania	negatywnego	
oddziaływania	gospodarek	na	środowisko	przyrodnicze.	

(https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zrownowazony-rozwoj)

Z	biegiem	lat	koncepcja	nabrała	pełniejszego	zrozumienia,	
wyrównując	istotę	trzech	czynników	rozwoju:	poszanowania	
środowiska,	postępu	społecznego	i	wzrostu	gospodarczego.”

Zob.	też:	Gómez-Baggethun,	E.,	&	Naredo,	J.	M.	(2015).	In	search	of	lost	time:	the	rise	and	fall	
of	limits	to	growth	in	international	sustainability	policy.	Sustainability	Science,	10(3),	385–395.	
https://doi.org/10.1007/s11625-015-0308-6



Cele zrównoważonego rozwoju 
(SDGs) (2016–2030) 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/cele-zrownowazonego-rozwoju-2030-podstawowe-informacje.pdf



Cele zrównoważonego rozwoju 
(SDGs) (2016–2030) 

Zrównoważony	rozwój	zakłada,	że	możliwe	jest	pogodzenie	wzrostu	PKB	
z	odpowiedzialną	(cyrkularną)	konsumpcją	i	produkcją,	która	nie	będzie	
doprowadzać	do	wytrącania	systemów	Ziemi	– np.	klimatu	– z	równowagi.



Założenia zrównoważonego rozwoju: 
decoupling i „zielony wzrost”

https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/resource-efficiency/decoupling-demystified.png/image_view_fullscreen



Aby	osiągnąć	faktycznie	zielony	
wzrost,	decouplingmusi	być	
bezwzględny oraz na	tyle	silny,	
by	obniżyć	negatywne	
oddziaływanie	na	środowisko	
do	wystarczająco	niskich	
poziomów (poniżej	tzw.	
„ograniczeń	planety”).

(Raworth,	2017)

Decoupling
„względny” 
i „bezwzględny”



Co	więcej,	decouplingmusiałby	
być	na	tyle	szybki,	by	emisje	
nie	przekroczyły	dostępnego	
jeszcze	„budżetu”	CO2.

(Hickel i	Kallis,	2019,	s.	10)

Tempo 
decouplingu
a budżet CO2



(Haberl et	al.,	2020,	s.	1)

Jak nam idzie? 
Ostatni (2020 r.) 
przegląd badań 
empirycznych 
nt. decouplingu
„We	conclude that large	rapid	
absolute	reductions	of	resource	
use	and	GHG	emissions	cannot	
be	achieved	through	observed	
decoupling	rates,	hence	
decoupling	needs	to	be	
complemented	by	sufficiency-
oriented	strategies	and	strict	
enforcement	of	absolute	
reduction	targets”.

(zob.	też:	Hickel i	Kallis,	2019;	Jackson	i	Victor,	2020;	Vadén et	al.,	2020)	



II
Koncepcje „postwzrostowe” 

(wybrane)

Dewzrost,	gospodarka	stacjonarna
i	ekonomia	obwarzanka	



Dewzrost (degrowth)

Wzrostu	PKB	nie	da	się	rozłączyć wystarczająco	szybko	i	silnie	od	negatywnego	
oddziaływania	na	środowisko.	Poprawiająca	się	jednostkowa efektywność	zużycia	
zasobów	nie	sprawia,	że	obniża	się	całkowity wpływ	na	środowisko.

Dlatego	dewzrost	postuluje	kontrolowane	i	sprawiedliwe	obniżenie	zużycia	
zasobów	do	poziomów	nie	powodujących	przekraczania	ograniczeń	planety	
przy	jednoczesnym	zapewnieniu	możliwości	dobrego	życia	dla	wszystkich	ludzi	
(i	innych	gatunków	zamieszkujących	Ziemię).

(Hickel,	2020)



Décroissance w latach 70. XX w. 
we Francji
„Czy	równowaga	Ziemi,	dla	której	brak	wzrostu	– czy	nawet	dewzrost –
jest	warunkiem	koniecznym,	jest	do	pogodzenia	z	przetrwaniem	
systemu	kapitalistycznego?”	(debata	Club	de	Nouvel Observator,	1972)

ht
tp
s:
//
m
ed

ia
.n
ou

ve
lo
bs
.c
om

/r
ef
er
en

tie
l/

13
77

x6
67

/1
54

45
76

4.
jp
g

André	Gorz (1923-2007) (1979)



Trzy fundamenty dewzrostu 
z lat 70. XX wieku

ekonomia	ekologiczna społeczne	granice	wzrostu kulturowa	krytyka	rozwoju+ +
(zob.	np.	Mishan,	1975/1967;		

Easterlin,	1977; Hirsch,	2005/1977)
(zob.	np.	Meadows et	al.	1972;	

Daly,	1974;	Georgescu-Roegen,	1971)
(zob.	np.	Castoriadis,	2010;
Illich,	1973;	Ellul,	1965)



Koncepcja naukowa 
i ruch społeczny
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(zob.	Weiss	i Cattaneo,	2017)	 (zob.	Muraca,	2013)



Dewzrost (degrowth).
Trzy wymiary dewzrostu

(Cosme,	Santos i O’Neill, 2017)	

1. Wymiar	ekologiczno-ekonomiczny:	potrzeba obniżenia	zużycia	
zasobów (nie	PKB!)	do	poziomów,	które	łącznie	nie	będą	powodować	
przekraczania	ograniczeń	planety.

2. Wymiar	społeczno-polityczny:	dewzrost	powinien	być	sprawiedliwy,	
zarówno	w	wymiarze	globalnym	(Globalna	Północ	– Globalne	Południe),	
jak	i	wewnątrz	poszczególnych	społeczeństw.

3. Wymiar	kulturowy:	refleksja	nad	tym,	co	czyni	życie	dobrym	– i	czy	
dalszy	wzrost	gospodarczy	i	związany	z	nim	wzrost	zużycia	zasobów	
faktycznie	podnosi	jakość	życia	(zwłaszcza	państwom	„Północy”).



„Wdrażanie” dewzrostu

Koncepcja	dewzrostu	nie	jest	tylko	zestawem	gotowych	rozwiązań	
do	wdrożenia,	ale	także	propozycją	głębszych,	kulturowych	przemian	
w	wielu	sferach	życia	społecznego	– bez	których	trudno	będzie	nam	

uwolnić	się	od	wszechobecnej	presji	na	wzrost.

Mimo	to	istnieją	konkretne	polityki	i	narzędzia,	które	pozwolą	
na	realizację	wielu	postulatów	dewzrostu	w	praktyce.



Dewzrost (degrowth).
Wybrane postulaty
– odrzucenie	PKB	jako	wskaźnika	rozwoju	i	celu	politycznego;

– rachunkowość	materiałowa	i	wprowadzenie	limitów	całkowitego	zużycia	
zasobów/emisji	(z	uwzględnieniem	potrzeb	rozwojowych	państw	Globalnego	
Południa);

– odejście	od	tworzenia	pieniądza	za	pomocą	(oprocentowanego)	długu

– wyższe	opodatkowanie	kapitału	i	transakcji	finansowych,	niższe:	pracy

– bezwarunkowy	dochód	podstawowy	i	poprawa	dostępu	do	usług	publicznych

– skrócenie czasu pracy,	worksharing,	wynagradzanie	pracy	opiekuńczej

– regulacje	na	rzecz	lokalności	i	wspieranie	dóbr	wspólnych

– regulacje	sektorowe	(żywność,	mobilność	etc.)

(Cosme,	Santos	i	O’Neill,	2017;	Demaria,	D’Alisa i Kallis, 2020;	Kallis et	al.,	2020)



Inne koncepcje postwzrostowe. 
Gospodarka stacjonarna (SSE)

https://www.betternotbiggervt.org/steady-state-economics
Herman	Daly	

(University	of	Maryland)



Inne koncepcje postwzrostowe.
Ekonomia obwarzanka

https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

Kate Raworth
(Oxford	University)



„Postwzrost” i „dewzrost” w jęz. polskim

?
<->

[rys.	1-4] [rys.	4-8]



„Postwzrost” i „dewzrost” w jęz. polskim

Skrzypczyński,	R.	(2020).	Postwzrost,	dewzrost,	awzrost...	Polska	terminologia	
dla	różnych	wariantów	przyszłości	bez	wzrostu.	Czas	Kultury,	3(206),	7–13.

Parfianowicz,	W.,	Czepkiewicz,	M.,	Rok,	J.,	Morawski,	P.,	Skrzypczyński,	R.	(2020)	
Jak	rozmawiać	o	dewzroście i	postwzroście? Czas	Kultury,	3(206),	63–65.



III
Implikacje dewzrostu dla 

planowania przestrzennego

Polityki	sektorowe,	zmiana	logiki	
planowania	i	„miasto	wielogatunkowe”



Potencjał planowania w zakresie 
współtworzenia dewzrostu
1. Wykorzystanie	odnawialnych	źródeł	energii.

2. Struktura	funkcjonalno-przestrzenna	jednostek	osadniczych.

3. Wytwarzanie	kapitału	społecznego	dzięki	lepszemu	dostępowi	
do	(lepszej	jakości)	usług	publicznych.	

“Sposób planowania i organizacji użytkowania gruntów w	dużym stopniu decyduje
o	zużyciu energii.	Szacuje się,	że ponad połowę zapotrzebowania na energię
w	krajach rozwiniętych można przypisać sposobowi zagospodarowania terenu.”

(Wächter,	2013)



Nadal (zbyt) słaby dialog między 
planowaniem a dewzrostem
1. Konieczność	przyjęcia	nowego	paradygmatu	planowania	

wykraczającego	poza	wzrost/ekspansję.
2. Powiązanie	z	ochroną	środowiska:	intensyfikacja	wykorzystania	

terenów,	ochrona	terenów	niezabudowanych,	zróżnicowanie	
zagospodarowania,	zapobieganie	rozlewaniu	się	miast,	transport	
zbiorowy	i	bezemisyjny,	zmiana	stylu	życia.

3. Sprawiedliwość	przestrzenna.	

“<<Odwzrostowienie>>	planowania ma	na celu przekształcenie głównego nurtu
planowania w	siłę napędową transformacji społecznej w	kierunku przyszłości
opartej na dewzroście.”

(Xue,	2021)



Czy jesteśmy 
na to gotowi???

(Dzięki	uprzejmości	liderki	projektu	Stare	Doki,	Agnieszki	Zając	z	agencji	SoGhent w	Gandawie)

„Wznoszenie budynków 
jednorodzinnych to w 

obecnych czasach zbrodnia” 
(Leo van Broeck, Architekt Flandrii) 



Czy jesteśmy 
na to gotowi???



Nie tylko ograniczanie. Planowanie 
na rzecz regeneracji i współistnienia

(zob.	np.	Thomson i Newman,	2018) ht
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Nie tylko ograniczanie. Planowanie 
na rzecz regeneracji i współistnienia
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Kuszlewicz, K. (2021). Miasto wielogatunkowe?
Regulacje prawne dziś i w przyszłości. W: Miasto
wobec wyzwań (ss. 293–309). UrbanLab Gdynia.



Podsumowanie

1. Zrównoważony rozwój zakłada, że dzięki mechanizmowi decouplingu możliwe jest 
rozdzielenie wzrostu gospodarczego od globalnej degradacji środowiska.
2. Dane empiryczne wskazują jednak, że jest to bardzo mało realistyczny scenariusz.
3. Wobec powyższego dewzrost postuluje celowe ograniczenie zużycia zasobów do 
bezpiecznych i sprawiedliwych poziomów.
4. Dewzrost oznacza dla planowania radykalną zmianę zarówno w zakresie samej 
polityki przestrzennej, jak i ogólnej orientacji planowania na stymulowanie wzrostu.
5. Transformacja dewzrostowa to z jednej strony (politycznie trudne) ograniczenia, 
a z drugiej nacisk na regenerację, współistnienie oraz wysoką jakość życia.



Dziękujemy za uwagę 
(i zapraszamy na stronę 

www.postwzrost.pl)

Izabela	Mironowicz:	izabela.mironowicz@pg.edu.pl

Robert	Skrzypczyński:	robert.skrzypczynski@pwr.edu.pl
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