
�������¸����������

�ĔğĉğĎĆő�͕͝Ǥ���������������¸��������������������×�����Ă�������������

��������������¸������������
��������×�����Ă�������������

Zrównowa!ony rozwój (ZR) jest mo!liwy jedynie w wyniku zaanga!owania 
i wspó"pracy wszystkich warstw spo"ecznych oraz instytucji publicznych 

i prywatnych ka!dego szczebla: od instytucji lokalnych przez regionalne, narodo-
we i globalne. O ile w przesz"o#ci kwestie rozwoju spo"ecznego i ochrony #rodo-
wiska stanowi"y w pierwszej kolejno#ci domen$ rz%dów, to post$puj%ce procesy 
globalizacji i pojawienie si$ globalnych problemów (w tym zmian klimatycznych) 
sprawi"y, !e wiele z tych kwestii sta"o si$ przedmiotem obrad i regulacji na pozio-
mie mi$dzynarodowym1.

Konferencja Sztokholmska z 1972 r. oznacza pocz%tek zainteresowania orga-
nizacji mi$dzynarodowych zrównowa!onym rozwojem2. Na przestrzeni minio-
nego pó"wiecza kolejne inicjatywy, takie jak Agenda 21, Deklaracja Milenijna czy 
obecnie Agenda 2030, wyznacza"y ramy mi$dzynarodowej wspó"pracy na rzecz 
rozwoju. Jednak mimo swoistej proliferacji instytucji zrównowa!onego rozwo-
ju realizacja tej idei pozostaje odleg"a, a mi$dzynarodowy system zarz%dzania 
zrównowa!onym rozwojem trudno uzna& za efektywny, mimo uczestnictwa 
w nim ok. 40 organizacji mi$dzynarodowych i kilkuset instytucji regionalnych. 
Równocze#nie za"o!enia Agendy 2030 wyra'nie wskazuj%, !e skuteczna wspó"-
praca na rzecz zrównowa!onego rozwoju musi by& oparta na globalnym partner-
stwie, w którym kluczow% rol$ odgrywaj% organizacje mi$dzynarodowe.
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Organizacje mi$dzynarodowe s% drug% obok pa(stw najwa!niejsz% grup% pod-
miotów w stosunkach mi$dzynarodowych. Zwykle wyró!nia si$ mi$dzynarodo-
we organizacje mi$dzyrz%dowe i pozarz%dowe (o roli organizacji pozarz%dowych 
zob. rozdzia" 21. Ruchy spo!eczne i organizacje pozarz"dowe wobec zrównowa#o-
nego rozwoju). Przedmiotem niniejszego rozdzia"u s% organizacje mi$dzyrz%do-
we (intergovernmental international organizations) definiowane jako struktury 
zorganizowane przez pa(stwa w celu rozwoju wzajemnej wspó"pracy, utworzone 

1 J.A.)Elliott, op. cit., s. 120–121.
2 T. Kunugi, The Roles of International Institutions in Promoting Sustainable Develop-

ment, “Ambio, Population, Natural Resources and Development” 1992, Vol. 21, No. 1, s. 112.
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w wyniku porozumienia (umowy mi$dzynarodowej) mi$dzy co najmniej trzema 
suwerennymi podmiotami (pa(stwami)3.

Niezale!nie od tego, czy zrównowa!ony rozwój postrzega si$ jako cel do 
osi%gni$cia czy te! jako proces, jest to obecnie jeden z kluczowych obszarów 
dzia"alno#ci organizacji mi$dzynarodowych4. W zarz%dzaniu zrównowa!onym 
rozwojem organizacje mi$dzynarodowe odgrywaj% rol$ koordynatorów wspó"-
pracy wielostronnej, wspieraj% pa(stwa cz"onkowskie finansowo oraz wyznaczaj% 
standardy i tworz% ramy wspó"pracy dla wspólnych przedsi$wzi$&, cz$sto podej-
muj%c próby godzenia przeciwstawnych interesów poszczególnych uczestników 
tego procesu. Mo!na przy tym zaobserwowa& swoiste sprz$!enie zwrotne mi$dzy 

3 M. Proczek, Dzia!alno$% Mi&dzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz stabilno-
$ci oraz równowa#enia rozwoju pa'stw cz!onkowskich oraz gospodarki $wiatowej, w: Zrówno-
wa#ony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji mi&dzynarodowych, 
red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 66; 
M. Proczek, Mi&dzyrz"dowe organizacje mi&dzynarodowe. Finansowanie dzia!alno$ci – przy-
k!ad ONZ i MFW, Wydawnictwo Szko"y G"ównej Handlowej, Warszawa 2013, s. 57–58.

4 D.A.)French, The Role of the State and International Organizations in Reconciling Sus-
tainable Development and Globalization, “International Environmental Agreements: Politics, 
Law and Economics” 2002, No. 2, s. 142.

Strategia zrównowa!onego rozwoju Unii Europejskiej

W procesie zarz!dzania zrównowa"onym rozwojem szczególn! rol# odgrywa Unia Europejska, która 
wspiera zarówno mi#dzynarodowe inicjatywy w tym zakresie, jak te" ich implementacj# w pa$stwach 
cz%onkowskich. Oficjalnie polityka zrównowa"onego rozwoju UE zosta%a zapocz!tkowana w 2001 r. 
i od tego czasu podlega%a wielokrotnym modyfikacjom. Kwestie zrównowa"onego rozwoju w kom-
pleksowy sposób zosta%y uj#te w d%ugookresowym programie rozwoju spo%eczno-gospodarczego Unii 
na lata 2010–2020, jakim by%a strategia Europa 2020. Obecnie Agenda 2030 i SDGs stanowi! podsta-
w# d%ugoterminowej strategii UE na rzecz zrównowa"onej Europy 2030. W poszczególnych obszarach 
zrównowa"onego rozwoju kierunek dzia%ania w tym zakresie wyznaczaj! m.in. Ramy polityki klima-
tyczno-energetycznej do roku 2030.

Jako g%ówny cel unijnej polityki zrównowa"onego rozwoju obrano utworzenie gospodarki efek-
tywnie wykorzystuj!cej zasoby, przyjaznej dla &rodowiska naturalnego i konkurencyjnej. W praktyce 
prowadzone dzia%ania s! wielowymiarowe i obejmuj! dbanie o przestrzeganie przez pa$stwa cz%on-
kowskie zasad zrównowa"onego rozwoju, w ramach polityk zewn#trznych UE wp%ywanie na pa$stwa 
trzecie, aby przyjmowa%y analogiczne regulacje, zaanga"owanie w negocjacje mi#dzynarodowe na 
rzecz dalszych dzia%a$ w sferze zrównowa"onego rozwoju, wykorzystanie instrumentów unijnej wspó%-
pracy rozwojowej do wsparcia pa$stw rozwijaj!cych si# w dostosowywaniu si# do zmian klimatycz-
nych i %agodzeniu ich negatywnych skutków.

Unia Europejska wnosi równie" istotny wk%ad w finansowanie zrównowa"onego rozwoju. Komisja 
Europejska oraz pa$stwa cz%onkowskie UE odpowiadaj! za ponad po%ow# oficjalnej pomocy rozwojo-
wej. Dodatkowo spo&ród szeregu unijnych instytucji zaanga"owanych w promocj# zrównowa"onego 
rozwoju wyró"nia si# Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank, EBI), dla którego inwe-
stycje w ochron# &rodowiska s! jednym z priorytetowych obszarów dzia%alno&ci*.

* Opracowanie na podstawie: U. Kurczewska, Rola Unii Europejskiej w zarz!dzaniu globalnymi dobrami publicznymi 
w ramach polityki zrównowa"onego rozwoju, w: Zrównowa"ony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce 
organizacji mi#dzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, 
s. 157–184; 2030 Targets, European Commission, https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/
overall-targets/2030-targets_en [dost#p: 10.02.2022].
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ide% zrównowa!onego rozwoju a dzia"alno#ci% organizacji mi$dzynarodowych. 
Organizacje mi$dzynarodowe kreuj% wiele norm w tym zakresie, same równie! 
przechodz%c transformacj$ poprzez dostosowanie swoich dzia"a( do realizacji 
idei zrównowa!onego rozwoju5.

����������������Ă���������������������¸��������������
������×Ï����¸������������×�����Ă�������������

Zrównowa!ony rozwój wymaga konceptualizacji, instytucjonalizacji oraz odpo-
wiedniego finansowania na wielu poziomach (szerzej na temat finansowania ZR 
zob. rozdzia" 9. Zrównowa#one finanse). Oznacza to konieczno#& istnienia insty-
tucji mi$dzynarodowych zarz%dzaj%cych tymi procesami. Tym samym zrówno-
wa!ony rozwój mo!na interpretowa& jako jeden z wymiarów globalnego zarz%-
dzania (global governance), a organizacje mi$dzynarodowe jako istotne podmioty 
tego procesu. Jako#& procesu zarz%dzania jest przy tym kluczowa dla urzeczy-
wistnienia idei zrównowa!onego rozwoju i jako taka stanowi przedmiot bada( 
ze strony wyspecjalizowanych instytucji, jak np. wp"ywowy francuski think-tank 
Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI)6.

O konieczno#ci zaanga!owania si$ organizacji mi$dzynarodowych w reali-
zacj$ Agendy na rzecz Zrównowa!onego Rozwoju mówi si$ cz$sto w kontek#cie 
zapobiegania problemom globalnym czy te! ochrony globalnych dóbr publicz-
nych. Globalne dobra publiczne mo!na uzna& za pewien typ wspólnej w"asno-
#ci i dziedzictwa ludzko#ci. Mo!na do nich zaliczy& wiedz$ zgromadzon% przez 
poprzednie pokolenia, dziedzictwo kulturowe, ochron$ #rodowiska, prawo do 
!ycia w pokoju, a tak!e – jako swoist% tendencj$ – zrównowa!ony rozwój7. Uj$cie 
zrównowa!onego rozwoju jako globalnego dobra publicznego pojawia si$ m.in. 
w programach Banku *wiatowego, na poziomie regionalnym w opracowaniach 
Unii Europejskiej czy dzia"aniach instytucji o charakterze „klubowym”, jak G208.

5 F.S.)Montesano, F. Biermann, A. Kalfagianni, M.J.)Vijge, Can the Sustainable Develop-
ment Goals Green International Organisations? Sustainability Integration in the Internatio-
nal Labour Organisation, “Journal of Environmental Policy & Planning” 2021, s. 1, https://
www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/1523908X.2021.1976123?needAccess=true [dost$p: 
10.02.2022].

6 Por. Programme Sustainable Development Governance, IDDRI, https://www.iddri.org/
en/programme/sustainable-development-governance [dost$p: 10.02.2022].

7 J. Kleer, Globalne dobra publiczne – zarys teorii, w: Zrównowa#ony rozwój a globalne do-
bra publiczne w teorii i praktyce organizacji mi&dzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, 
M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 21.

8 Wi$cej na ten temat: S. Barrett, Global Public Goods and International Development, 
w: Too Global To Fail: The World Bank at the Intersection of National and Global Public Policy 
in 2025, eds. W. Evans, R. Davies, World Bank Group, 2014, s. 13–52.
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Aktywno#& wielu organizacji mi$dzynarodowych w zakresie zrównowa!onego 
rozwoju w znacznej mierze wynika z do#wiadcze( i mechanizmów wypracowa-
nych w ramach pomocy rozwojowej i mi$dzynarodowej wspó"pracy na rzecz 

"wiatowy Sojusz na rzecz Szczepie# i Immunizacji (Gavi)

Barbados: dostawa szczepionek przeciw COVID-19 w ramach inicjatywy COVAX

'ród%o: PMO Barbados, COVAX Delivery, Flickr, 6.04.2021, https://www.flickr.com/photos/pmobarbados/51098884526/
in/album-72157718918211060/ [dost#p: 16.03.2022].

Utworzony w 2000 r. (wiatowy Sojusz na rzecz Szczepie$ i Immunizacji (Global Alliance for Vaccines 
and Immunization, Gavi) to organizacja mi#dzynarodowa, której celem jest poprawa dost#pu do no-
wych i niedostatecznie wykorzystywanych szczepionek dla dzieci "yj!cych w najbiedniejszych pa$-
stwach &wiata. Dzia%alno&) Gavi wpisuje si# w realizacj# szeregu zada$ z Agendy 2030, w szczegól-
no&ci SDG3 (zdrowie i dobre samopoczucie), SDG6 (czysta woda i urz!dzenia sanitarne) oraz SDG17 
(partnerstwo na rzecz rozwoju). Partnerami Gavi s! organizacje mi#dzynarodowe, rz!dy pa$stw, pod-
mioty sektora prywatnego oraz przedstawiciele spo%ecze$stwa obywatelskiego. Gavi wspó%pracuje ze 
(wiatow! Organizacj! Zdrowia (WHO) w zakresie regulacji szczepionek i wspierania wprowadzania ich 
w poszczególnych krajach, jak te" z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy 
zakupie szczepionek, poprawie dost#pu i gromadzeniu danych. Bank (wiatowy wspiera Gavi w two-
rzeniu innowacyjnych instrumentów finansowania szczepie$. Z kolei Fundacja Billa i Melindy Gatesów 
oraz pozostali partnerzy z sektora prywatnego zapewniaj! finansowanie i wsparcie merytoryczne. Od 
roku 2020 Gavi wspó%prowadzi COVAX – globaln! inicjatyw# dzia%aj!c! w celu zapewnienia szczepio-
nek przeciw COVID-19 dla najbardziej potrzebuj!cych. Do ko$ca stycznia 2022 r. w ramach programu 
dostarczono ponad miliard szczepionek do 144 pa$stw &wiata, przy czym Gavi zapowiada przeznacze-
nie ok. 5,2 mld USD na dalsze wsparcie dost#pu do szczepie$*.

* Opracowanie na podstawie materia%ów ze strony internetowej Gavi, https://www.gavi.org/ [dost#p: 10.02.2022].
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rozwoju. Mi$dzynarodowa wspó"praca na rzecz rozwoju oznacza wspó"dzia"anie 
dawców i biorców pomocy rozwojowej w celu:
• wspierania i uzupe"niania wysi"ków pa(stw rozwijaj%cych si$, zmierzaj%cych do 

zagwarantowania swoim obywatelom powszechnych podstawowych standar-
dów socjalnych, umo!liwiaj%cych korzystanie z podstawowych praw cz"owieka,

• promowania d%!enia pa(stw rozwijaj%cych si$ do osi%gni$cia wy!szych pozio-
mów dochodów,

• wspierania wysi"ków pa(stw rozwijaj%cych si$ zmierzaj%cych do aktywnego 
udzia"u w zapewnianiu globalnych dóbr publicznych.
Obecnie mi$dzynarodowa wspó"praca na rzecz rozwoju jest kluczowym ele-

mentem reakcji instytucji mi$dzynarodowych na pandemi$ COVID-19, przy 
czym bie!%ce dzia"ania koncentruj% si$ w pierwszej kolejno#ci na zwalczaniu 
ubóstwa i zapobieganiu dalszemu pog"$bianiu si$ nierówno#ci spo"ecznych9.

Mi$dzynarodowa wspó"praca na rzecz zrównowa!onego rozwoju (interna-
tional cooperation for sustainable development) stanowi swego rodzaju konty-
nuacj$ i rozwini$cie idei wspó"pracy na rzecz rozwoju. O ile konieczno#& stwo-
rzenia globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju jasno wynika z Agendy 2030 
(SDG17), rola poszczególnych instytucji w jego realizacji nie zawsze jest jasno 
sprecyzowana, a sam% wspó"prac$ cz$sto sprowadza si$ do kwestii finansowa-
nia rozwoju10. Od wielu lat trwa debata na temat konieczno#ci utworzenia od-
powiednich ram instytucjonalnych dla zrównowa!onego rozwoju (institutional 
framework for sustainable development), których celem sta"aby si$ koordynacja 
wspó"pracy mi$dzynarodowej w tym zakresie. Kwestie te by"y dyskutowane m.in. 
w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównowa!onego 
Rozwoju (Rio+20), jednak po dzi# dzie( nie zapad"y wi%!%ce rozstrzygni$cia w tej 
sprawie11.
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Wi$kszo#& wspó"czesnych organizacji mi$dzynarodowych wypracowa"a d"ugo-
terminowe strategie zrównowa!onego rozwoju. Poszczególne organizacje mi$-
dzynarodowe na ró!ne sposoby uczestnicz% w zarz%dzaniu zrównowa!onym 

    9 J.A.)Alonso, J. Glennie, What Is Development Cooperation?, 2016 Development Coope-
ration Forum Policy Briefs, No. 1, 02.2015; The Sustainable Development Goals Report 2021, 
United Nations, New York 2021.

10 M. Chakrabarti, S. Chaturvedi, An Evolving Shared Concept of Development Coopera-
tion: Perspectives on the 2030 Agenda, w: The Palgrave Handbook of Development Cooperation 
for Achieving the 2030 Agenda, eds. S. Chaturvedi, H. Janus, S. Klingebiel, X. Li, A. de Mello 
e Souza, E. Sidiropoulos, D. Wehrmann, Palgrave Macmillan, 2021, s. 92.

11 Institutional Framework for Sustainable Development, A/RES/66/288, General Assem-
bly, https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=2002&nr=31&me-
nu=35 [dost$p: 10.02.2022].
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rozwojem, pocz%wszy od finansowa-
nia rozwoju, edukacji i bada( w tym 
zakresie, poprzez zbieranie danych 
i do monitorowania post$pów prac 
poszczególnych pa(stw. Równocze#nie 
wiele z tych instytucji pe"ni funkcj$ 
swoistych platform wspó"pracy dla 
pozosta"ych uczestników systemu za-
rz%dzania zrównowa!onym rozwo-
jem12. Nale!y przy tym podkre#li&, !e 
to w"a#nie na forum organizacji mi$-
dzynarodowych opracowywane s% 
mi$dzynarodowe normy prawne regu-
luj%ce zagadnienia zrównowa!onego 
rozwoju13.

Za najbardziej zaanga!owane 
w mi$dzynarodow% wspó"prac$ na 
rzecz rozwoju mo!na uzna& organi-
zacje mi$dzynarodowe o globalnym 
zasi$gu oddzia"ywania i szerokim 
charakterze cz"onkostwa. Zwykle jako 
wiod%ce instytucje w tym zakresie wy-

mienia si$ organizacje wchodz%ce w sk"ad Systemu Narodów Zjednoczonych, 
Grup$ Banku *wiatowego (World Bank Group), Mi$dzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW), *wiatow% Organizacj$ Handlu (World Trade Organization, 
WTO) oraz Organizacj$ Wspó"pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization 
for Economic Co-operation and Development, OECD). Przy czym w realizacji 
SDGs uczestnicz% równie! organizacje regionalne (zob. ramka Strategia zrówno-
wa#onego rozwoju Unii Europejskiej) oraz szereg instytucji wyspecjalizowanych 
(zob. ramka (wiatowy Sojusz na rzecz Szczepie' i Immunizacji (Gavi)).
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W ramach Systemu Narodów Zjednoczonych podejmowane s% liczne inicja-
tywy na rzecz promowania i wdra!ania zrównowa!onego rozwoju oraz jego 
finansowania. W sposób oczywisty poszczególne agencje i programy Systemu 
NZ w ró!nym stopniu pozostaj% zaanga!owane w realizacj$ Agendy 2030, przy 

12 A. Pra!mo, J. Wójcik, M. +ero, Wyzwania statystyki publicznej w $wietle Agendy na 
rzecz Zrównowa#onego Rozwoju 2030, „Wiadomo#ci Statystyczne” 2016, nr 9(664), s. 55–56.

13 M. Burianov, If the World Is Serious about Sustainability, It Must Embark on a New 
Era of Global Law, World Economic Forum, 2.11.2021, https://www.weforum.org/agen-
da/2021/11/global-governance-sustainability/ [dost$p: 10.02.2022].

Mi$dzynarodowe Cele Rozwoju

Mimo "e idea Milenijnych Celów Rozwoju 
(MDGs) a nast#pnie Celów Zrównowa"onego 
Rozwoju (SDGs) jako kryteriów post#pu w sfe-
rze rozwoju spo%eczno-gospodarczego wi!zana 
jest zwykle z dzia%aniami Narodów Zjednoczo-
nych, to sam pomys% narodzi% si# w ramach prac 
Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD. 
W 1996 r. DAC sformu%owa% Mi#dzynarodowe 
Cele Rozwoju (International Development Go-
als), które sta%y si# podstaw! dla opracowania 
Deklaracji Milenijnej. Obok zaanga"owania 
w koordynacj# pomocy rozwojowej DAC dzia%a 
na rzecz zwi#kszenia skuteczno&ci tej pomocy, 
co doprowadzi%o m.in. do utworzenia Globalne-
go Partnerstwa na rzecz Skutecznej Wspó%pra-
cy Rozwojowej (Global Partnership for Effective 
Development Co-operation)*.

* Joining the Development Assistance Committee (DAC), 
OECD, https://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/
joining-the-development-assistance-committee.htm 
[dost#p: 10.02.2022]; Global Partnership for Effective 
Development Co-operation, https://www.effectivecoo-
peration.org/ [dost#p: 10.02.2022].
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czym jako kluczowe w tym zakresie nale!y wymieni& Program *rodowiskowy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme, 
UNEP) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations 
Development Programme, UNDP). Do aktywno#ci NZ w sferze zrównowa!one-
go rozwoju mo!na zaliczy&:
• gromadzenie wiedzy i danych (np. prace realizowane w ramach 

Mi$dzyrz%dowego Zespo"u ds. Zmian Klimatu, IPCC),
• wspieranie mi$dzyrz%dowego procesu podejmowania decyzji (np. organizowa-

nie spotka( na szczycie i innych forów decyzyjnych po wspieranie ram trakta-
towych),

• integracj$ i koordynacj$ dzia"a( (poszczególne agendy NZ mog% odgrywa& 
rol$ swoistej platformy wspó"pracy dla pozosta"ych instytucji mi$dzynarodo-
wych i krajowych),

• finansowanie zrównowa!onego rozwoju (przede wszystkim poprzez za"o!ony 
w 1991 r. Globalny Fundusz Ochrony *rodowiska, GEF)14.
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Grupa Banku *wiatowego, w sk"ad której wchodz%: Mi$dzynarodowy Bank 
Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Mi$dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), 
Mi$dzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji 
Inwestycyjnych (MIGA) oraz Mi$dzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów 
Inwestycyjnych (ICSID), pe"ni obecnie centraln% funkcj$ w mi$dzynarodowej 
wspó"pracy na rzecz zrównowa!onego rozwoju i wyznacza trendy w tym zakre-
sie. Wczesne dzia"ania Banku *wiatowego w zakresie ochrony #rodowiska doty-
czy"y g"ównie oceny i "agodzenia wp"ywu udzielanych przez niego kredytów na 
#rodowisko. Obecnie Bank *wiatowy wspiera pa(stwa cz"onkowskie, pomagaj%c 
przy opracowywaniu narodowych programów redukcji ubóstwa i ochrony #ro-
dowiska. Oczywi#cie dzia"aniom tym towarzyszy dzia"alno#& kredytowa Banku 
*wiatowego, której cele w znacznym stopniu wyznaczaj% obecnie ramy Agendy 
2030. W swoich dzia"aniach Bank *wiatowy jest wspierany przez pozosta"e wielo-
stronne banki rozwoju (multilateral development banks, MDBs). Do MDBs zali-
cza si$ m.in. Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), Mi$dzyameryka(ski Bank Rozwoju 
(IADB) czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

14 A. Hoyos, D.F.) Angel-Urdinola, Assessing the Role of International Organizations in 
the Development of the Social Enterprise Sector, Policy Research Working Paper No. 8006, 
03.2017, s. 13; A. Evans, The UN’s Role on Sustainable Development, New York University, 
Center on International Cooperation, 07.2012, s. 5–9.
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Mi$dzynarodowy Fundusz Walutowy to organizacja mi$dzynarodowa o niemal 
uniwersalnym cz"onkostwie, do której podstawowych zada( nale!y zapewnienie 
szeroko rozumianej stabilno#ci gospodarczej i finansowej. Zwi$kszone zaanga-
!owanie MFW w promocj$ zrównowa!onego rozwoju widoczne jest od lat 90. 
ubieg"ego wieku. Obecnie MFW odgrywa istotn% rol$ w realizacji globalnego 
partnerstwa na rzecz zrównowa!onego rozwoju. Dzia"ania MFW w tym zakresie 
obejmuj% przede wszystkim preferencyjne kredytowanie, pomoc techniczn% oraz 
redukcj$ zad"u!enia pa(stw rozwijaj%cych si$. Znaczna cz$#& wysi"ków Funduszu 
ukierunkowana jest na zapewnienie trwa"ego i inkluzywnego wzrostu i rozwoju 
spo"eczno-gospodarczego, jak te! – dora'nie – na przeciwdzia"anie gospodar-
czym i spo"ecznym skutkom pandemii COVID-1915.

15 T. Annett, Ch. Lane, 5 Things You Need to Know About the IMF and the Sustainable Deve-
lopment Goals, IMFBlog, 26.07.2018, https://blogs.imf.org/2018/07/26/5-things-you-need-to-

Zobowi%zania Banku "wiatowego w uj$ciu tematycznym, lata 2017–2021 (w mln USD)

Obszar 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

Polityka gospodarcza 1 677 1 124 1 363 1 000 2 194

(rodowisko i zarz!dzanie zasoba-
mi naturalnymi

7 237 10 409 8 514 9 423 10 902

Finanse 3 330 2 501 3 546 5 304 6 408

Rozwój ludzki i równouprawnienie 
p%ci

2 687 6 641 7 227 12 799 21 928

Rozwój sektora prywatnego 5 741 4 945 4 438 4 936 6 616

Zarz!dzanie sektorem publicznym 3 516 1 353 2 912 3 206 3 682

Rozwój spo%eczny i ochrona 
socjalna

939 2 844 2 453 4 721 5 603

Rozwój obszarów miejskich 
i wiejskich

5 937 8 593 6 511 6 777 7 945

'ród%o: opracowanie w%asne na podstawie: From Crisis to Green, Resilient, and Inclusive Recovery, Annual Report, World 
Bank, 2021, s. 106, https://www.worldbank.org/en/about/annual-report [dost#p: 10.02.2022].

W ci!gu ostatniej dekady organizacje Grupy Banku (wiatowego przekszta%ci%y kierunki wydatkowania 
swoich &rodków tak, aby w jak najwi#kszym stopniu odpowiada%y realizacji poszczególnych elemen-
tów Agendy 2030 oraz wyzwaniom zrównowa"onego rozwoju. Tabela w niniejszej ramce przedstawia 
zobowi!zania centralnej instytucji Grupy – Mi#dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku 
(wiatowego) – w ci!gu ostatnich 5 lat. Zwraca uwag# fakt, "e ilo&) dost#pnych &rodków systematycz-
nie wzrasta (co oczywi&cie nie oznacza, "e wzrost ten jest wystarczaj!cy na pokrycie rosn!cych po-
trzeb), a najwi#cej zasobów poch%aniaj! dwa obszary: rozwój ludzki i równouprawnienie oraz &rodo-
wisko i zarz!dzanie zasobami naturalnymi. Finansowanie ostatniego ma zosta) znacz!co zwi#kszone 
w najbli"szych latach, a minimum 35% wsparcia finansowego Grupy Banku (wiatowego ma zawiera) 
mechanizmy wspieraj!ce ochron# klimatu.

'ród%o: Helping Countries Adapt to a Changing World, Annual Report, World Bank 2022.
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*wiatowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO) jest organiza-
cj% mi$dzynarodow% zajmuj%c% si$ tworzeniem i implementacj% regulacji handlu 
mi$dzynarodowego. Chocia! regulacje WTO odnosz% si$ do regulacji #wiato-
wego systemu handlu, porozumienia zawarte przez t$ organizacj$ maj% daleko 
id%ce implikacje dla kszta"towania polityki rozwoju gospodarczego oraz ochrony 
#rodowiska w poszczególnych pa(stwach. O ile w ramach WTO nie wypracowa-
no spójnej strategii zrównowa!onego rozwoju, to kwestie takie jak zobowi%zanie 
do koordynacji polityki handlowej, rozwojowej, spo"ecznej i ochrony #rodowiska 
naturalnego s% obecne w decyzjach i praktyce WTO. Poj$cie zrównowa!onego 
rozwoju zosta"o w"%czone m.in. do Porozumienia z Marrakeszu o utworzeniu 
WTO, Programu Rundy Rozwojowej z Doha (Doha Development Agenda), jak 
te! decyzji organów rozstrzygania sporów WTO16. Ponadto od ponad 20 lat na 
forum WTO toczy si$ zwi%zana z obecnym SDG 14.6 debata na temat subsydiów 

know-about-the-imf-and-the-sustainable-development-goals/ [dost$p: 10.02.2022]. Informa-
cje na temat poszczególnych narz$dzi MFW: IMF and the Sustainable Development Goals, IMF 
Factsheet, 16.02.2021, https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/46/
Sustainable-Development-Goals [dost$p: 10.02.2022].

16 J.A.)Elliott, op. cit., s. 155; M. Zaj%czkowski, Koncepcja zrównowa#onego rozwoju i glo-
balnych dóbr publicznych w (wiatowej Organizacji Handlu, w: Zrównowa#ony rozwój a global-
ne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji mi&dzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Pro-
czek, M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 133.

Filmy i publikacje popularnonaukowe o mi$dzynarodowej wspó&pracy na rzecz rozwoju

Kwestia mi#dzynarodowej wspó%pracy na rzecz rozwoju – w tym równie" wspó%pracy na rzecz zrówno-
wa"onego rozwoju – jest tematem budz!cym szereg kontrowersji. Problematyczna okazuje si# przede 
wszystkim kwestia efektywno&ci tej wspó%pracy, jak te" kwestia odpowiedzialno&ci za procesy rozwoju. 
Bior!c pod uwag# fakt, "e zdecydowana wi#kszo&) krajów &wiata to pa$stwa rozwijaj!ce si#, nie dziwi 
fakt zainteresowania t! problematyk!, wykraczaj!cego poza sfery nauki, polityki i gospodarki. Znajdu-
je to odzwierciedlenie w liczbie publikacji i filmów dokumentalnych po&wi#conych tej problematyce.

W&ród filmów wyró"nia si# Life and Debt* ($ycie i d%ug) – ameryka$ski dokument z 2001 r. w re"y-
serii Stephanie Black. Film w krytyczny sposób pokazuje dzia%ania MFW i Banku (wiatowego na Jamaj-
ce. Z kolei seria filmów Beyond Good Intentions** (Poza dobrymi intencjami) autorstwa Tori Hogan na 
przyk%adzie o&miu pa$stw próbuje wskaza), w jaki sposób zwi#kszy) efektywno&) pomocy rozwojo-
wej. Z ksi!"ek warto zajrze) m.in. do End of Poverty*** (Koniec z n#dz!) Jeffreya Sachsa z 2005 r. oraz 
najnowszej publikacji tego autora: The Age of Sustainable Development**** (Wiek zrównowa"onego 
rozwoju). Istotne s! publikacje Paula Colliera – przede wszystkim The Bottom Billion***** (Najni"szy 
miliard) z 2008 r., oraz Williama Easterly’ego – przede wszystkim The White Man’s Burden****** (Brzemi# 
bia%ego cz%owieka) z 2007 r.

   * $ycie i d%ug / Life and Debt, re". S. Black, USA 2001.
  ** Poza dobrymi intencjami / Beyond Good Intentions, re". T. Hogan, Africa 2009.
  *** J. Sachs, Koniec z n#dz! / End of Poverty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 **** J. Sachs, The Age of Sustainable Development, Columbia University Press, 2015. Brak polskiego wydania.
 ***** P. Collier, The Bottom Billion, Oxford University Press, 2008. Brak polskiego wydania.
****** W. Easterly, Brzemi# bia%ego cz%owieka / The White Man’s Burden, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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dla rybo"ówstwa, a w ostatnich latach organizacja ta zintensyfikowa"a dzia"ania 
na rzecz ochrony #rodowiska17.
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Organizacja Wspó"pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic, 
Cooperation and Development, OECD) jest mi$dzyrz%dow% organizacj% gospo-
darcz% skupiaj%c% przede wszystkim pa(stwa wysoko rozwini$te, a do g"ównych 
jej celów nale!% wspieranie rozwoju i promocja wspó"pracy gospodarczej. OECD 
nie ogranicza si$ w swojej dzia"alno#ci do grupy pa(stw cz"onkowskich, ale sta-
ra si$ oddzia"ywa& na spo"ecze(stwa i gospodarki innych pa(stw, szczególnie 
rozwijaj%cych si$ i najs"abiej rozwini$tych (least developed countries, LDCs). 
Szczególne znaczenie ma dzia"aj%cy przy OECD Komitet Pomocy Rozwojowej 
(Development Assistance Committee, DAC), który w znacznym stopniu odpo-
wiedzialny jest za koordynacj$ pomocy rozwojowej na poziomie mi$dzynarodo-
wym. Dodatkowo OECD uczestniczy w zarz%dzaniu zrównowa!onym rozwojem 
poprzez opracowywanie i wdra!anie mechanizmów monitoringu realizacji SDGs, 
jak te! wsparcie merytoryczne dla pozosta"ych uczestników tego procesu18.
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1972 – Konferencja Sztokholmska, pocz%tek mi$dzynarodowej wspó"pracy na rzecz 
zrównowa!onego rozwoju.

1992 – Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro i Agenda 21.
2000 – Deklaracja Milenijna i Milenijne Cele Rozwoju (MDGs).
2012 – Konferencja NZ na temat zrównowa!onego rozwoju (Rio+20).
2015 – Agenda 2030 i Cele Zrównowa!onego Rozwoju (SDGs).
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Globalne dobra publiczne – dobra, z których korzy#ci odnosz% wszyscy obywatele #wia-
ta. Obejmuj% one wiele aspektów naszego !ycia: od #rodowiska naturalnego, przez 
nasz% histori$ i kultur$, post$p technologiczny, a! po urz%dzenia codziennego u!ytku, 

17 New Initiatives Seek to Put Environment at Heart of Trade Discussions, World Trade 
Organization, 15.12.2021, https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/envir_15dec21_e.
htm [dost$p: 10.02.2022].

18 M. Zaj%czkowski, Koncepcja zrównowa#onego rozwoju i globalnych dóbr publicznych 
w Organizacji Wspó!pracy Gospodarczej i Rozwoju, w: Zrównowa#ony rozwój a globalne do-
bra publiczne w teorii i praktyce organizacji mi&dzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, 
M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 147–149; OECD and the Sus-
tainable Development Goals: Delivering on Universal Goals and Targets, OECD, https://www.
oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm [dost$p: 10.02.2022].
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takie jak system metryczny. S% to dobra, których korzy#ci i/lub koszty potencjalnie 
dotycz% wszystkich pa(stw, ludzi i pokole(.

Mi!dzynarodowa wspó"praca na rzecz rozwoju – wspó"praca biorców i dawców pomo-
cy rozwojowej w celu realizacji celów rozwojowych.

Organizacja mi!dzynarodowa – forma wspó"pracy pa(stw, okre#lona w wielostronnej 
umowie mi$dzynarodowej, któr% charakteryzuje istnienie sta"ych organów o okre#lo-
nych kompetencjach.

Wielostronne banki rozwoju – organizacje mi$dzynarodowe o charakterze finansowym, 
których g"ównym celem jest finansowe wsparcie rozwoju spo"eczno-gospodarczego.
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1. W jaki sposób organizacje mi$dzynarodowe mog% przyczynia& si$ do realizacji idei 
zrównowa!onego rozwoju?

2. Jakie organizacje mi$dzynarodowe i dlaczego mo!na uzna& za liderów w dziedzi-
nie promocji i implementacji zrównowa!onego rozwoju? Czy instytucje Systemu 
Narodów Zjednoczonych s% w"a#ciwymi podmiotami do koordynacji mi$dzynarodo-
wej wspó"pracy na rzecz zrównowa!onego rozwoju?

3. Czy obecny #wiatowy system zarz%dzania zrównowa!onym rozwojem mo!na uzna& 
za skuteczny, efektywny? Je#li nie, to w jakim kierunku powinna pój#& reforma jego 
instytucji?
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Bagi(ski P., Czaplicka K., Szczyci(ski J., Mi&dzynarodowa wspó!praca na rzecz rozwoju, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

The Palgrave Handbook of Development Cooperation for Achieving the 2030 Agenda, 
eds. S. Chaturvedi, H. Janus, S. Klingebiel, X. Li, A. de Mello e Souza, E. Sidiropoulos, 
D. Wehrmann, Palgrave Macmillan, 2021.

Zrównowa#ony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji mi&dzy-
narodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2016, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/publikacje/
Documents/Zrownowazony%20rozwoj_ebook%20new.pdf [dost$p: 10.02.2022].
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Dlaczego banany s" takie tanie? Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce, Kupuj 
Odpowiedzialnie, 25.10.2016, https://www.youtube.com/watch?v=74hnGkcyr4Y [dost$p: 
6.07.2022].

W filmie ukazano funkcjonowanie jednej z wielu kampanii promuj%cej sprawiedliwy han-
del (fair trade) i wskazano, dlaczego tak istotne jest godziwe wynagrodzenie rolników sta-
nowi%cych pierwsze ogniwo "a(cucha produkcji towarów rolnych. Kupuj Odpowiedzialnie 
Owoce to kampania Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, w której zwrócono uwag$ na 
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problemy spo"eczne i #rodowiskowe wyst$puj%ce przy produkcji i handlu owocami tro-
pikalnymi oraz przedstawiono mo!liwo#ci przeciwstawienia si$ "amaniu praw cz"owieka, 
praw pracowniczych i post$puj%cemu zanieczyszczaniu #rodowiska. Tym samym kampa-
nia prowadzona przez instytucje o charakterze pozarz%dowym wspiera dzia"ania organi-
zacji mi$dzynarodowych, w tym przypadku realizacj$ Agendy 2030.


