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Rozwa!ania na temat podstaw prawnych, na których opiera si" koncepcja 
zrównowa!onego rozwoju, rozpocz#$ nale!y od analizy zagadnie% ogól-

nych. Po pierwsze, nie mo!na pomin#$ debaty dotycz#cej definicji spo&eczno'ci 
mi"dzynarodowej i tego, w jaki sposób wprowadza ona zasady, regu&y i normy 
okre'laj#ce granice praw i obowi#zków jej cz&onków. Po drugie, namys&u wyma-
ga charakterystyka (róde& prawa mi"dzynarodowego, w&#czaj#c w to rozwa!ania 
dotycz#ce tzw. soft law. Po trzecie, warto zastanowi$ si" nad relacj# pomi"dzy 
prawem mi"dzynarodowym i niewi#!#cymi dokumentami mi"dzynarodowymi, 
stanowi#cymi jednak wyraz woli politycznej, warto'ci, filozofii funkcjonowania 
spo&eczno'ci mi"dzynarodowej, a prawem krajowym tworzonym przez usta-
wodawc" i egzekwowanym przez w&adz" wykonawcz#. Last but not least: warto 
zwróci$ uwag" na charakter idei zrównowa!onego rozwoju – czy jest to zasada 
b#d( norma prawna, czy te! raczej idea, której normy prawne s# podporz#d-
kowywane? Analiza ta pomo!e zrozumie$, jakie znaczenie dla realizacji Celów 
Zrównowa!onego Rozwoju maj# dokumenty, które tworz# jego ideowe podsta-
wy, i jaki jest ich wp&yw na faktyczn# implementacj" koncepcji.
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Spo!eczno"# mi$dzynarodowa, w zale!no'ci od przyj"tych definicji, mo!e 
przyjmowa$ ró!ne znaczenia. W najszerszym uj"ciu nazwa ta mo!e by$ u!ywana 
jako synonim poj"cia mi"dzynarodowej opinii publicznej, czyli ogó&u podmio-
tów prawa mi"dzynarodowego, innych aktorów stosunków mi"dzynarodowych 
oraz osób fizycznych, spo&ecze%stw, mediów. Jednak z punktu widzenia prawa 
mi"dzynarodowego, które rz#dzi stosunkami mi"dzynarodowymi, spo&eczno'$ 
mi"dzynarodow# nale!y widzie$ jako zdecydowanie mniejsz# liczb" podmiotów, 
cho$ i tu wida$ przynajmniej dwa uj"cia: szersze i w"!sze. W uj"ciu w"!szym 
cz&onkami spo&eczno'ci mi"dzynarodowej s# jedynie pa%stwa. W szerszym – 
podmioty prawa mi"dzynarodowego, tj. pa%stwa, organizacje mi"dzynarodowe 
o charakterze mi"dzyrz#dowym, strony wojuj#ce, powsta%cy oraz narody reali-
zuj#ce swoje prawo do samostanowienia. Innymi s&owy, prawo mi"dzynarodowe 
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za cz&onków spo&eczno'ci mi"dzynarodowej uznaje jedynie tych aktorów stosun-
ków mi"dzynarodowych, którzy posiadaj# prawa i obowi#zki p&yn#ce bezpo'red-
nio z norm prawa mi"dzynarodowego oraz które poprzez swoje dzia&ania maj# 
zdolno'$ wywo&ywania skutków prawnomi"dzynarodowych.

W zale!no'ci od spojrzenia na spo&eczno'$ mi"dzynarodow# i jej cz&onków 
ró!nego znaczenia nabieraj# dokumenty, którymi ta spo&eczno'$ si" pos&ugu-
je oraz na podstawie których jej cz&onkowie dzia&aj#. Prawnik mi"dzynarodowy 
widzi zasadnicz# ró!nic" pomi"dzy dokumentami tworz#cymi zobowi#zania 
mi"dzynarodowe ((ród&a prawa) oraz tymi, które zobowi#za% wywo&ywa$ nie 
b"d# (soft law), cho$ ich znaczenie dla funkcjonowania spo&eczno'ci mi"dzyna-
rodowej mo!e by$ istotne. Dobrze obrazuje to przyk&ad dokumentów, na których 
opiera&a si" i opiera koncepcja zrównowa!onego rozwoju. Jednak!e dla badacza 

Prawo krajowe a koncepcja zrównowa!onego rozwoju

Wraz ze wzrostem w latach 60. XX w. !wiadomo!ci elit i spo"ecze#stw nt. negatywnych skutków in-
dustrializacji na !rodowisko naturalne poszczególne pa#stwa zacz$"y wprowadza% do swojego usta-
wodawstwa przepisy dotycz&ce ochrony przyrody i zapobiegania skutkom istniej&cej ju' degradacji. 
Spo"eczne ruchy ekologiczne i zainteresowanie polityk& pa#stwa wobec !rodowiska przyczyni"y si$ 
do przyspieszenia tego procesu. Ju' we wczesnych latach 60. w Japonii rozwa'ano wprowadzenie 
rozwi&za# prawno-instytucjonalnych zapewniaj&cych kontrol$ nad zanieczyszczeniami !rodowiska 
naturalnego, a w roku 1967 rz&d Japonii przeforsowa" przyj$cie ustawy w tym zakresie*. W roku 1969 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó"nocnej obowi&zywa% zacz&" National Environmental Policy 
Act, którego celami sta"y si$ przyczynienie si$ do ogólnego wzrostu dobrobytu, stworzenie warun-
ków dla koegzystencji cz"owieka i !rodowiska w harmonii oraz znalezienie odpowiedzi na spo"eczne, 
ekonomiczne i inne potrzeby ówczesnych i przysz"ych pokole#**. W Europie Zachodniej, pocz&wszy 
od 1972 r. (Konferencja Sztokholmska), coraz wi$cej pa#stw uchwala"o odpowiednie prawodawstwo 
stanowi&ce podstaw$ do dzia"a# na rzecz ochrony !rodowiska (szczególnie Republika Federalna Nie-
miec – ju' od lat 70. XX w.), a nast$pnie przyjmowa"o zrównowa'ony rozwój jako podstaw$ "adu kra-
jowego***.

Zrównowa'ony rozwój jest podstaw& funkcjonowania pa#stwa polskiego. Zosta" wymieniony jako 
zasada funkcjonowania pa#stwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). 
W artykule 5 Konstytucji zapisano, 'e:

Rzeczpospolita Polska strze'e niepodleg"o!ci i nienaruszalno!ci swojego terytorium, zapewnia 
wolno!ci i prawa cz"owieka i obywatela oraz bezpiecze#stwo obywateli, strze'e dziedzictwa naro-
dowego oraz zapewnia ochron$ !rodowiska, kieruj&c si$ zasad& zrównowa'onego rozwoju.

Termin zrównowa'ony rozwój zosta" doprecyzowany w Ustawie Prawo ochrony !rodowiska (w art. 30, 
pkt. 50, Dz.U. 2021, poz. 1973):

[jest to] taki rozwój spo"eczno-gospodarczy, w którym nast$puje proces integrowania dzia"a# po-
litycznych, gospodarczych i spo"ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa"o!ci 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo'liwo!ci zaspokajania pod-
stawowych potrzeb poszczególnych spo"eczno!ci lub obywateli zarówno wspó"czesnego pokole-
nia, jak i przysz"ych pokole#.

 * The Basic Environmental Law – Outline, Ministry of the Environment, Government of Japan, Law No. 91/1993, 
13.11.1993, https://www.env.go.jp/en/laws/policy/basic/leaflet2.html [dost$p: 6.07.2022].
 ** Por. What Is the National Environmental Policy Act?, United States Environmental Protection Agency, https://www.
epa.gov/nepa/what-national-environmental-policy-act [dost$p: 3.08.2022].
*** M. Alberton, Environmental Protection in the EU Member States: Changing Institutional Scenarios and Trends, “L’Eu-
rope en Formation” 2012, Vol. 1, No. 363, s. 287–300.
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tej koncepcji z perspektywy nauki o stosunkach mi"dzynarodowych charakter 
prawny dokumentów nie zawsze b"dzie mia& znaczenie, za' dla specjalisty z za-
kresu budownictwa czy przemys&u tekstylnego mi"dzynarodowe dokumenty do-
tycz#ce zrównowa!onego rozwoju w ogóle mog# okaza$ si" nieistotne, bo wa!ne 
dla% s# regulacje ustawodawstwa krajowego.

W spo&eczno'ci mi"dzynarodowej w sensie prawnomi"dzynarodowym obo-
wi#zuj# normy, które jej cz&onkowie tworz# sami (bez udzia&u centralnej w&adzy 
ustawodawczej, która de facto nie istnieje) celem regulacji stosunków wzajem-
nych. Jednocze'nie na stra!y ich przestrzegania nie stoj# s#dy mi"dzynarodowe, 
które bez zgody cz&onków tej spo&eczno'ci mog&yby ferowa$ wyroki, a tak!e nie 
mamy do czynienia z w&adz# wykonawcz#, implementuj#c# na poziomie uni-
wersalnym przyj"te regulacje prawne. Przestrzeganie norm prawa mi"dzyna-
rodowego i dzia&anie przez podmioty tego prawa zgodnie z niewi#!#cymi do-
kumentami mi"dzynarodowymi wynikaj# wi"c z nieco innych przes&anek ni! te 
znane z porz#dków prawa krajowego; przymus ma mniejsze znaczenie, cho$ nie 
nale!y go ignorowa$, istotne okazuj# si" zasada wzajemno'ci czy przekonanie 
o konieczno'ci przestrzegania norm dla wspólnego dobra. Obok normatywnie 
uwarunkowanych zachowa% cz&onkowie spo&eczno'ci mi"dzynarodowej, z ró!-
norakich powodów, nierzadko dzia&a$ b"d# zgodnie z zasadami i regu&ami przy-
j"tymi w dokumentach prawnie niewi#!#cych, co mo!e by$ o tyle zaskakuj#ce, 
!e, cho$ niezobowi#zuj#ce, to takie post"powanie wymaga cz"sto materialnych 
i pozamaterialnych nak&adów. Dzia&ania zgodne z koncepcj# zrównowa!onego 
rozwoju mog# by$ kosztowne zarówno w sensie finansowym, jak i np. politycz-
nym, a jednak z jakiego' powodu pa%stwa je podejmuj#.

Dokumenty mi"dzynarodowe, te prawnie wi#!#ce, jak równie! o charakterze 
soft law, prowadz# do tworzenia przez pa%stwa odpowiednich rozwi%za& w pra-
wie krajowym, których wprowadzenie jest de facto warunkiem faktycznego od-
dzia&ywania norm prawa mi"dzynarodowego oraz niewi#!#cych prawnie zasad 
i regu& post"powania przyj"tych za po!#dane w spo&eczno'ci mi"dzynarodowej.
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Aksjologicznych podstaw zrównowa!onego rozwoju doszukiwa$ si" nale!y 
w pierwszych raportach mi"dzynarodowych przynosz#cych alarmuj#ce analizy 
zasobów planety wzgl"dem dynamiki ich zu!ywania przez ludzko'$. Pojawi&y 
si" one ju! pod koniec lat 60. XX w., w czasie charakterystycznym dla pesymi-
stycznej wizji przysz&o'ci, w cieniu katastrofy nuklearnej, bomby demograficznej 
i post"puj#cego zu!ycia przez ludzk# populacj" zasobów Ziemi. Si"gn#$ mo!na 
jeszcze dalej, tj. do maltuzja%skiej wizji przysz&o'ci ludzko'ci, w XVIII-wiecznej 
Anglii przyrastaj#cej geometrycznie, która musia&a prowadzi$ do sytuacji, by 
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cz&owiek nie mia& mo!liwo'ci zasobnego !ycia w zwi#zku z faktem, !e niezb"dne 
zasoby powi"ksza&y si" w post"pie arytmetycznym. Ekologiczne przebudzenie 
doprowadzi&o do powstania przekonania o konieczno'ci zahamowania degrada-
cji 'rodowiska naturalnego.

W roku 1969 Sekretarz Generalny ONZ Sithu U’Thant zaprezentowa& raport 
Cz!owiek i jego "rodowisko, w bezprecedensowy sposób otwarcie mówi#c o zagro-
!eniach dla przysz&o'ci globu i jego mieszka%ców1. Publikacj" t" uznaje si" obec-
nie za punkt zwrotny w postrzeganiu problemów 'rodowiska i charakteru relacji 
mi"dzy aktywno'ci# cz&owieka a jego 'rodowiskiem, gdy! wysz&a poza schemat 
ochrony poszczególnych elementów przyrody (przyrodnicz#), a zaproponowa-
&a perspektyw" relacji mi"dzy cz&owiekiem i jego 'rodowiskiem (ekologiczn#)2. 
W raporcie opisano, jakie konsekwencje dla przyrody przynosi rozwój. Zwrócono 
uwag" na rosn#c# presj" na 'rodowisko naturalne, przejawiaj#c# si" m.in. intensy-
fikacj# zagospodarowania kosztem terenów zielonych, na problem jako'ci 'rodo-
wiska w powi#zaniu z jako'ci# rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz na konse-
kwencje niekontrolowanego rozwoju miast. Raport jednoznacznie wykazywa&, !e 
narasta globalny kryzys ekologiczny oraz wzywa& wszystkie kraje do racjonalnego 
korzystania z zasobów Ziemi i do wysi&ków na rzecz ochrony ekosystemu.

Efektem debat, które podj"te zosta&y na arenie mi"dzynarodowej po publi-
kacji raportu U’Thanta, by&a decyzja o zwo&aniu pod egid# ONZ pierwszej w hi-
storii konferencji, za której cel obrano przyj"cie ustale% dotycz#cych dalszych 
kroków zmierzaj#cych do ograniczenia antropogenicznych zmian w 'rodowi-
sku naturalnym Ziemi. Na miejsce konferencji wytypowano Sztokholm, stolic" 
jednego z pa%stw najsilniej lobbuj#cych za konieczno'ci# zwi"kszenia ochro-
ny zasobów ziemskich, gdzie w 1972 r. zjechali si" przedstawiciele 113 pa%stw. 
Przyj"ta na konferencji obraduj#cej pod has&em „Mamy jedn# Ziemi"” deklaracja 
ko%cowa zawiera&a zasady dotycz#ce korzystania ze 'rodowiska przyrodniczego 
w przysz&o'ci3. Do czasów obecnych stanowi ona punkt odniesienia w kszta&-
towaniu stosunków mi"dzynarodowych w zakresie korzystania ze 'rodowiska 
przyrodniczego4. Uznano w jej ramach istnienie powa!nego zagro!enia dla ta-
kiego rozwoju gospodarczego i spo&ecznego, który zapewni&by odpowiedni# 
jako'$ !ycia cz&owieka, co znalaz&o wyraz w du!ej cz"'ci deklaracji ko%cowej 
dotycz#cej 'rodowiska cz&owieka5. W czasie konferencji dla okre'lenia dzia&a% 
uwzgl"dniaj#cych aspekt ochrony 'rodowiska zacz"to stosowa$ termin „eko-
rozwój”. Uczestnicy konferencji, pomimo rysuj#cych si" rozbie!no'ci mi"dzy 

1 Oryginalna wersja raportu: Problems of the Human Environment, Report of the Sec-
retary-General, United Nations, 1969, https://digitallibrary.un.org/record/729455 [dost"p: 
6.07.2022].

2 P. Trzepacz, op. cit., s. 22.
3 Declaration on the Human Environment (Stockholm Declaration), UN Conference on 

the Human Environment, Stockholm 16.06.1972, w: Environmental Law Guidelines and Prin-
ciples 1, United Nations Environment Programme.

4 M. Burchard-Dziubi%ska, A. Rze%ca, D. Drzazga, op. cit., s. 13.
5 Ibidem.



Rozdzia& 2. Dokumenty zrównowa%onego rozwoju 35

priorytetami, mo!liwo'ciami i ograniczeniami formu&owanymi przez kraje boga-
tego Zachodu a interesami krajów rozwijaj#cymi si", zgodnie uznali, i! gospoda-
rowanie zasobami przyrodniczymi nie mo!e dokonywa$ si" w sposób zaw"!aj#cy 
mo!liwo'ci pa%stw rozwijaj#cych si" i ich spo&ecze%stw do korzystania z nich 
w przysz&o'ci. Zarysowano wi"c koncepcj" rozwoju, która mia&a by$ zrównowa-
!ona w rozumieniu nam wspó&czesnym.

Kolejnym dokumentem, wa!nym z punktu widzenia epistemologicznych 
za&o!e% i pokazania wagi rozwoju zrównowa!onego, by& raport przygotowany 
dla Klubu Rzymskiego i wydany przez t" organizacj" w 1972 r. Granice wzro-
stu6. Autorzy publikacji, korzystaj#c z przestróg przedstawionych w raporcie 
U’Thanta, stworzyli matematyczny model wzrostu wyk&adniczego ludno'ci 'wia-
ta, produkcji !ywno'ci, industrializacji, zanieczyszczenia 'rodowiska naturalnego 
oraz konsumpcji zasobów nieodnawialnych. Reprodukcja ludno'ci (spe&niaj#ca 
warunki matematycznej krzywej wzrostu wyk&adniczego) oraz dzia&alno'$ cz&o-
wieka, które potrzebowa&y dla swojego rozwoju w&a'nie wyk&adniczo rosn#cego 
zu!ycia zasobów, zdaniem autorów Granic wzrostu mia&y doprowadzi$ do wy-
czerpania zasobów nieodnawialnych i nieodwracalnej katastrofy. Praca ta stano-
wi wi"c naukowo ugruntowany apel do dzia&ania. Jej przekaz, wywieraj#c wp&yw 
na rz#dy, organizacje mi"dzynarodowe, na zwyk&ych obywateli obserwuj#cych 
zagro!enia, które sta&y si" ich codzienno'ci# (zag&ada nuklearna) i te, które mia&y 
okaza$ si" codzienno'ci# kolejnych pokole% (zniszczenie ekosystemu planety), 
doprowadzi& do podj"cia dalszych kroków, w wyniku których przyj"te zosta&y 
kolejne dokumenty rozwijaj#ce omawiane przez U’Thanta i Klub Rzymski za-
gadnienia.

Szczególn# rol" w tym zakresie odgrywa&a rozrastaj#ca si" Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, a w jej ramach istotne funkcje pe&ni&y Zgromadzenie 
Ogólne, Rada Gospodarczo-Spo&eczna (Economic and Social Council, ECOSOC) 
oraz powo&any podczas konferencji w Sztokholmie w 1972 r. Program Ochrony 
)rodowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme, 
UNEP). Na pocz#tku dekady lat 80. XX w. UNEP wyszed& z inicjatyw# przygo-
towania perspektywy 'rodowiskowej do roku 2000 w oparciu o raport, który 
mia& okre'li$ kierunki takiej perspektywy. W odpowiedzi Zgromadzenie Ogólne 
19 grudnia 1983 r. przyj"&o rezolucj" nr A/RES/38/161, na mocy której powo-
&ana zosta&a )wiatowa Komisja ds. )rodowiska i Rozwoju, zwana od nazwiska 
jej pierwszej przewodnicz#cej wskazanej przez Sekretarza Generalnego ONZ – 
Komisj# Brundtland7. Cia&o to zosta&o utworzone decyzj# organu g&ównego orga-
nizacji, wi"c formalne podstawy mandatu by&y solidne, ale politycznie jego dzia-

6 D.H.*Meadows, D.L.*Meadows, J. Randers, W.W.*Behrens III, The Limits to Growth: A Re-
port for the Club’s of Rome Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, New York 
1972; wydanie polskie: D.H.*Meadows, D.L.*Meadows, J. Randers, W.W.*Behrens III, Granice 
wzrostu, op. cit.

7 Process of Preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond, 
General Assembly, A/RES/38/161, 19.12.1983.
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&anie nie zale!a&o od Zgromadzenia. Ci"!ar finansowy w postaci dobrowolnych 
dotacji obiecali wzi#$ na siebie wybrani cz&onkowie ONZ, jak równie! prywatne 
fundacje, miasta ze 'rodków samorz#dowych czy przedstawiciele biznesu, tak by 
aktywno'$ Komisji nie powodowa&a wzrostu bud!etu regularnego organizacji. 
Pa%stwa finansuj#ce zobowi#za&y si" równie! wesprze$ ONZ od strony organi-
zacyjnej. Raport Komisji Nasza Wspólna Przysz!o"# (Our Common Future) pre-
zentowa& diagnoz" stanu 'rodowiska naturalnego Ziemi i !ycia ludzi w pogarsza-
j#cych si" warunkach 'rodowiskowych oraz proponowa& szereg rekomendacji, 
w tym przede wszystkim konieczno'$ promowania zrównowa!onego rozwoju8. 
Raport by& istotny nie tylko przez wzgl#d na fakt, !e u!yto w nim poj"cia „zrów-
nowa!ony rozwój”, ale równie! dlatego, i! cho$ nie tworzy& zobowi#za% praw-
nych dla pa%stw i samej ONZ, to zosta& oficjalnie przedstawiony Zgromadzeniu 
Ogólnemu 4 sierpnia 1987 r. na jego 42. sesji9. Organizacja, z&o!ona wówczas ze 
159 pa%stw cz&onkowskich, uzna&a przedstawiony przez Sekretarza Generalnego 
i Przewodnicz#c# Komisji raport za znacz#cy wk&ad w przygotowania perspek-
tywy 'rodowiskowej do roku 2000.

Prze&omowy z punktu rozwoju dokumentów odnosz#cych si" do koncepcji 
zrównowa!onego rozwoju by& rok 1992, w którym w Rio de Janeiro w Brazylii 
ONZ zorganizowa&a drug# (po sztokholmskiej z 1972 r.) 'wiatow# Konferencj" 
na temat )rodowiska i Rozwoju znan# pod nazw# Szczyt Ziemi (3–14 czerw-
ca 1992 r). Uczestnicy (przedstawiciele 172 pa%stw) przyj"li kilka dokumen-
tów ko%cowych, z których cz"'$ stanowi&a jedynie deklaracj" zasad oraz zbiór 
niewi#!#cych prawnie, cho$ niezwykle istotnych zobowi#za%. Nale!a&y do 
nich Deklaracja z Rio w sprawie 'rodowiska i rozwoju10, Agenda 2111, a tak!e 
Deklaracja o ochronie lasów12. Pozosta&e dokumenty ze Szczytu Ziemi by&y no-
wo'ci# w my'leniu o zrównowa!onym rozwoju, do podpisu otwarte bowiem 
zosta&y nast"puj#ce konwencje: Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych 
(NZ) w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC)13 (szerzej zob. rozdzia& 5. Zmiany klimatyczne) oraz 
Konwencja o zachowaniu ró!norodno'ci biologicznej14 (szerzej zob. rozdzia& 7. 
Ochrona bioró$norodno"ci). Tym samym po raz pierwszy w historii mi"dzyna-
rodowej wspó&pracy w zakresie zrównowa!onego rozwoju dosz&o do przyj"cia 

    8 Our Common Future, op. cit.
    9 Ibidem.
10 Tekst deklaracji w j"zyku polskim: Deklaracja z Rio w sprawie 'rodowiska i rozwoju, 

Konferencja Narodów Zjednoczonych „)rodowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro 3–14.06.1992, 
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1992.html [dost"p: 6.07.2022].

11 Dokumenty ko%cowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „)rodowisko i Rozwój” – 
Szczyt Ziemi, Rio de Janeiro 3–14.06.1992, Instytut Ochrony )rodowiska.

12 Ibidem.
13 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporza  dzonaࡥ

w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., Dz.U. 1996, nr 53, poz. 238.
14 Konwencja o ró!norodno'ci biologicznej, sporz#dzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 

1992 r., Dz.U. 2002, nr 184, poz. 1532.
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prawnych zobowi#za% na siebie przez pa%stwa-strony. Pierwsza ze wskazanych 
dwóch konwencji sta&a si" pocz#tkiem tworzenia re!imu ochrony klimatu, w ra-
mach którego w kolejnych latach na spotkaniach pa%stw stron konwencji (do-
tychczas odby&o si" ich 26) przyjmowano liczne dokumenty zmieniaj#ce pier-
wotny tekst Konwencji z 1992 r.15 W Rio de Janeiro w 1992 r. przedstawiciele 
pa%stw zgodzili si" równie! na powo&anie instytucji maj#cej za zadanie zapewnie-
nie efektywnej implementacji postanowie% Szczytu – Komisji Zrównowa!onego 
Rozwoju, która na kolejnym szczycie, tzw. Rio+20 (w 2012 r.), zosta&a przekszta&-
cona w Polityczne Forum Wysokiego Szczebla.

Dziesi"$ lat po Szczycie Ziemi, tj. w 2002 r., zwo&any zosta& w Johannesburgu 
w Republice Po&udniowej Afryki )wiatowy Szczyt Zrównowa!onego Rozwoju, 
zwany Rio+10. Obraduj#cy cz&onkowie ONZ zdecydowali o przyj"ciu raportu 
ko%cowego, w którym znalaz&y si" Deklaracja Szczytu oraz plan implementa-
cji jej za&o!e%16. Jednak!e ju! dwa lata wcze'niej cz&onkowie ONZ podj"li de-
cyzj" o przyj"ciu na sesji milenijnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ Deklaracji 
Milenijnej, na podstawie której opracowany zosta& po raz pierwszy w historii 
plan konkretnych celów do osi#gni"cia, mierzonych uzgodnionymi wska(nika-
mi. Intencj# Deklaracji by&o nak&onienie do wspó&pracy pa%stw bogatej Pó&nocy 
i biednego Po&udnia w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju wszystkich 
spo&ecze%stw na 'wiecie. Na jej podstawie wypracowano osiem tzw. Milenijnych 
Celów Rozwoju (Millennium Development Goals, MDGs) (zob. ramka Milenijne 
Cele Rozwoju i Cele Zrównowa$onego Rozwoju).

Znaczenie Deklaracji Milenijnej dobrze obrazuje oddzia&ywanie na cz&onków 
spo&eczno'ci mi"dzynarodowej dokumentów niemaj#cych de facto mocy praw-
nie wi#!#cej. Mimo to, ze wzgl"du na wag" Deklaracji Milenijnej, !adne pa%stwo 
nigdy nie podwa!y&o zasadno'ci realizacji Celów. Oczywi'cie, zdarza si", i! s# 
one ró!nie interpretowane, ró!nie te! ocenia si" post"py w dzia&aniach na rzecz 
osi#gni"cia Celów. Nierzadko krytyka bogatej Pó&nocy przez mniej zamo!ne 
Po&udnie prowadzi&a do gorzkich konstatacji odno'nie do tempa i efektywno'ci 
tego projektu. Jednak podkre'lenia wymaga fakt, !e Cele zosta&y zaakceptowane 
przez cz&onków ONZ (w roku 2000 by&o to 189 pa%stw) bez zastrze!e% czy wi"k-
szych w#tpliwo'ci.

Milenijne Cele Rozwoju zak&ada&y ich osi#gni"cie do 2015 r. Przegl#du osi#-
gni"$ Deklaracji Milenijnej i MDGs dokonywano w sposób ci#g&y, a jednocze'nie 
odbywa&y si" spotkania na poziomie regionalnym i globalnym, podczas których 
publikowano wyniki osi#gni"te w realizacji Celów. Raporty przygotowywane na 
takie spotkania i przyjmowane pó(niej przez ich uczestników sta&y si" kolejnymi 
dokumentami do wykorzystania przez pa%stwa i innych cz&onków spo&eczno'ci 
mi"dzynarodowej dla efektywnej realizacji za&o!e% zrównowa!onego rozwoju.

15 Oficjalna strona Sekretariatu UNFCCC: https://unfccc.int [dost"p: 6.07.2022].
16 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Afri-

ca 26.08–4.09.2002, A/CONF.199/20, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N02/636/93/PDF/N0263693.pdf?OpenElement [dost"p: 6.07.2022].
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Szczyt ONZ 28 wrze"nia 2015 r. i przyj#cie SDGs

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon wyst$puj&cy przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (70. sesja 
28 wrze!nia 2015 r.).

(ród"o: ‘When We Stand Together, There Is No Limit to What We Can Achieve,’ Ban Tells UN Assembly, UN News, https://
news.un.org/en/story/2015/09/510042-when-we-stand-together-there-no-limit-what-we-can-achieve-ban-tells-un-
assembly [dost$p: 6.07.2022].

Jednym z najwa'niejszych obowi&zuj&cych dokumentów, który zawiera plan dzia"ania na rzecz wdra-
'ania koncepcji zrównowa'onego rozwoju w jej bardzo szerokim uj$ciu, jest rezolucja Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ nr A/RES/70/01 przyj$ta 25 wrze!nia 2015 r., jak równie' opracowane na jej podstawie 
17 Celów Zrównowa'onego Rozwoju i towarzysz&cych im 169 mierzalnych wska)ników.

W preambule rezolucji cz"onkowie ONZ !wiadczyli, i' ich celem jest m.in. „ochrona planety przed 
degradacj&, w tym poprzez zrównowa'on& konsumpcj$ i produkcj$, zrównowa'one gospodarowanie 
zasobami naturalnymi oraz pilne przeciwdzia"ania zmianom klimatycznym, tak by wesprze% potrzeby 
obecnych i przysz"ych pokole#”*. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon w swoim przemówieniu do 
cz"onków Zgromadzenia nawo"ywa" do wzi$cia odpowiedzialno!ci za „przekucie obietnic na papierze 
w rzeczywiste dzia"ania” z wykazaniem odwagi, wyra'aj&c poparcie dla nowego programu zrównowa-
'onych dzia"a#, których cel koncentruje si$ na wyeliminowaniu ubóstwa oraz budowie zrównowa'onej 
przysz"o!ci dla wszystkich ludzi na !wiecie. Zdaniem Ban Ki-Moona, je!li spo"eczno!% mi$dzynarodowa 
b$dzie solidarna w swoich dzia"aniach, mo'e osi&gn&% wszystko. Warto jednak w tym kontek!cie przy-
wo"a% stanowisko Butrusa Butrusa Ghalego, Sekretarza Generalnego organizacji w latach 1992–1996, 
który cz$sto zwraca" uwag$ na fakt, 'e ONZ to w swej istocie pa#stwa cz"onkowskie. Sekretarz Gene-
ralny (ani 'aden inny organ) nie uczyni zatem nic, je'eli pa#stwa cz"onkowskie, zgodnie z przyj$tymi 
procedurami, takich dzia"a# nie popr& lub wr$cz b$d& je atakowa%.

Przyj$cie deklaracji ko#cowej Szczytu ONZ z wrze!nia 2015 r. pokazuje jednak, 'e – przynajmniej 
na poziomie dyskursywnym – pa#stwa cz"onkowskie maj& zbli'one pogl&dy na kwestie przysz"o!ci 
planety i wagi podejmowanych dzia"a# lub konsekwencji zaniecha#.

* Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, General Assembly, A/RES/70/1, 21.10.2015, 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E, [dost$p: 7.01.2022], s. 2.



Rozdzia& 2. Dokumenty zrównowa%onego rozwoju 39

Up&yw czasu i potrzeba zwi"kszenia tempa i efektywno'ci dzia&a% na rzecz 
ochrony 'rodowiska naturalnego Ziemi, w tym na rzecz walki ze zmianami 
klimatu oraz zapobiegania negatywnym skutkom zmian, które ju! nast#pi-
&y, przyczyni&y si" do podj"cia decyzji o zwo&aniu kolejnego Szczytu na rzecz 
Zrównowa!onego Rozwoju, ponownie w Rio de Janeiro w 2012 r. (tzw. Szczyt 
Rio+20). Wzorem poprzednich konferencji tego typu uczestnicy przyj"li do-
kument ko%cowy potwierdzaj#cy zobowi#zanie do dalszego dzia&ania na rzecz 
zrównowa!onego rozwoju, jednocze'nie rozpoczynaj#c debat" o dzia&aniach na 
okres po zako%czeniu implementacji MDGs. W ten sposób zrodzi&a si" koncep-
cja Celów Zrównowa'onego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), 
ostatecznie zaakceptowanych w Nowym Jorku na konferencji nt. zrównowa!one-
go rozwoju, która obradowa&a w dniach 25–27 wrze'nia 2015 r. (zob. ramka Film 
Znikaj%ca wyspa).

Znaczenie koncepcji zrównowa!onego rozwoju w mi#dzynarodowym orzecznictwie 
i jej charakter prawny

W roku 1997 Mi$dzynarodowy Trybuna" Sprawiedliwo!ci (MTS) w Hadze wyda" wyrok w sprawie tamy 
na Dunaju – projekt Gab*íkovo-Nagymaros (W$gry vs S"owacja). Spór pomi$dzy pa#stwami dotyczy" 
samodzielnej realizacji przez S"owacj$ tamy na Dunaju po tym, jak W$gry jednostronnie wypowiedzia"y 
dwustronny traktat zawarty w 1977 r. w Budapeszcie dotycz&cy inwestycji wodnej na Dunaju na odcin-
ku Bratys"awa–Budapeszt. W"adze W$gier oskar'y"y S"owacj$, 'e poprzez swoje dzia"ania (wype"nienie 
zbiornika w +unovie) spowodowano znaczne obni'enie poziomu wód w starym korycie Dunaju oraz 
jego dop"ywach*. Trybuna" stwierdzi" m.in., 'e „[…] przez ca"e wieki, ludzko!%, dla gospodarczych i in-
nych celów, stale przeszkadza"a naturze. W przesz"o!ci, by"o to cz$sto czynione bez wzgl$du na skutki 
wywierane na !rodowisko. Z powodu nowo powsta"ych teorii naukowych oraz ze wzgl$du na wzrasta-
j&c& !wiadomo!% o zagro'eniach dla ludzko!ci – zarówno obecnych, jak i przysz"ych pokole# – wynika-
j&cych z d&'enia do interwencji w nieprzemy!lanym i nies"abn&cym tempie, nowe normy i standardy 
zosta"y opracowane oraz przedstawione w licznych instrumentach w przeci&gu ostatnich dwudziestu 
lat. Normy te musz& by% wzi$te pod uwag$, a standardom nadana stosowna waga, ale nie tylko wtedy, 
gdy pa#stwa planuj& now& dzia"alno!%, lecz równie' w sytuacji, gdy kontynuuj& one realizacj$ planów 
rozpocz$tych w przesz"o!ci. Ta potrzeba pojednania rozwoju gospodarczego z ochron& !rodowiska jest 
trafnie wyra'ona w koncepcji sustainable development”**. W zdaniu odr$bnym z"o'onym do wyroku 
s$dzia Christopher Weeramantry rozwin&" argumentacj$ MTSu, zaznaczaj&c, 'e w jego opinii zrów-
nowa'ony rozwój jest nie tylko koncepcj&, ale zasad& o charakterze normatywnym***, a tym samym 
stanowi cz$!% nowoczesnego prawa mi$dzynarodowego nie tylko ze wzgl$du na swoj& wyra)n& lo-
giczn& konieczno!%, lecz równie' z uwagi na swoj& obszerno!% i powszechne uznanie przez spo"ecz-
no!% mi$dzynarodow&****.

Wyrok MTS w sprawie Gabcikovo–Nagymaros, podobnie jak orzeczenie Trybuna"u z 2010 r. w spra-
wie celulozowni na rzece Urugwaj (Argentyna vs Urugwaj), stanowi wk"ad do debaty prawniczej doty-
cz&cej charakteru prawnego koncepcji zrównowa'onego rozwoju.

  * Sprawa tamy na Dunaju – projekt Gab*íkovo–Nagymaros (W$gry vs S"owacja), MTS, 25.09.1997, ICJ Reports, 
1997.
 ** T"umaczenie za: P. Gacka, Zrównowa!ony rozwój w orzecznictwie s"dów mi#dzynarodowych. Sprawa Gab$íkovo–
Nagymaros, w: Zrównowa!ony rozwój – idea czy konieczno%&?, red. A. Kle!ta, M.K.,Terlecka, Wydawnictwo Armagraf, 
Krosno 2014, s. 108, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6227/Zrownowazony_tom_1.pdf [dost$p: 
6.07.2022].
 *** Sprawa tamy na Dunaju…, op. cit.
**** Ibidem.
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Milenijne Cele Rozwoju i Cele Zrównowa!onego Rozwoju

1 2 3 4

5 6 7 8

Wyeliminowa!
skrajne ubóstwo

 i g"ód

Zapewni! powszechne
nauczanie na

poziomie
podstawowym

Promowa! równo#!
p"ci i awans

spo"eczny kobiet

Ograniczy!
umieralno#!

dzieci

Poprawi! opiek$
zdrowotn% nad

matkami

Ograniczy!
rozprzestrzenianie si$

HIV/AIDS, malarii
 i innych chorób

zaka&nych

Zapewni! ochron$
#rodowiska
naturalnego

 Stworzy! globalne
partnerskie

porozumienie
na rzecz rozwoju

(ród"o: Milenijne Cele Rozwoju, O!rodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, http://www.unic.un.org.pl/
standup/mcr.php [dost$p: 6.07.2022].

Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals, MDGs), wyliczaj&ce osiem aspektów (wraz z 21 
celami szczegó"owymi i 30 wska)nikami realizacji), chocia' sta"y si$ krokiem milowym w dyskusji nad 
problematyk& zrównowa'onego rozwoju, to nale'y pami$ta%, 'e wci&' by"y one jedynie deklaracj&, 
niewi&'&cym prawnie wezwaniem do dzia"ania. Stanowi"y wyznacznik dla aktywno!ci pa#stw, orga-
nizacji mi$dzynarodowych (równie' tych o zasi$gu regionalnym), !rodowisk pozarz&dowych, a nawet 
korporacji. Te ostatnie dostosowywa"y (i wci&' dostosowuj&) swoje programy dzia"ania do wytycznych 
p"yn&cych z koncepcji zrównowa'onego rozwoju, uj$tej w MDGs. W centrum my!lenia o nowym spo-
sobie dzia"ania tkwi" cz"owiek, na którym jednak'e spoczywa"a odpowiedzialno!% za stan !rodowiska 
naturalnego. Te pa#stwa, które dla osi&gni$cia wysokiego poziomu rozwoju spo"eczno-gospodarczego 
korzysta"y w stopniu nieograniczonym z zasobów naturalnych Ziemi i tym samym doprowadzi"y do 
zagro'e# dla przysz"o!ci globu i dobrobytu kolejnych pokole#, zosta"y zobowi&zane do solidarno!ci 
z pa#stwami Po"udnia i pomocy im w rozwoju (cel 8).

Cele Zrównowa'onego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) stanowi& zasadnicz& modyfi-
kacj$ MDGs, ale jednocze!nie odwo"uj& si$ do poprzednich za"o'e# – przy tworzeniu SDGs du'e zna-
czenie mia"o 15-letnie do!wiadczenie w realizacji MDGs. Wyró'niono 17 Celów Zrównowa'onego Roz-
woju, a dopasowano do nich 169 celów szczegó"owych i 232 wska)niki realizacji. Cele stanowi& cz$!% 
tzw. Agendy 2030, tj. planu dzia"ania na rzecz zrównowa'onego rozwoju, którego spe"nienie zak"ada 
si$ na 2030 r. G"ówna ró'nica pomi$dzy zestawem celów z roku 2000 i 2015, obok rozpi$to!ci progra-
mowej (8 wobec 17 celów), przejawia si$ w samym procesie ich tworzenia. Ten dotycz&cy SDGs by" 
zdecydowanie bardziej inkluzywny i nie wynika" z pomys"ów eksperckich, a z szeroko prowadzonych 
konsultacji mi$dzyrz&dowych oraz z aktorami niepa#stwowymi. To pozwoli"o na stworzenie Celów 
Zrównowa'onego Rozwoju, których realizacja okazuje si$ znacznie bli'sza oczekiwaniom spo"eczno!ci 
lokalnych. Jednocze!nie pomiar sukcesu realizacji przewidziany jest w odniesieniu zarówno do pa#stw 
rozwijaj&cych si$, jak i tych wysoko rozwini$tych. Warto równie' zaznaczy%, 'e SDGs zdecydowanie 
bardziej koncentruj& si$ na kwestii ochrony !rodowiska oraz – szerzej – na zrównowa'onym rozwoju 
od swoich poprzedników.
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Deklaracja ko%cowa tego szczytu 
Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development 
wyznaczy&a dalsze kierunki dzia&a-
nia prowadz#ce do wyeliminowania 
ubóstwa na 'wiecie przy zachowaniu 
równowagi 'rodowiska naturalnego 
planety (SDGs), w tym m.in. powo&a-
&a Zgromadzenie Narodów Zjedno- 
czonych ds. )rodowiska Naturalnego 
(United Nations Environment Assem- 
bly), które jest wspó&cze'nie najwy!-
szym i najbardziej uniwersalnym fo-
rum debaty nad zagadnieniami zrów-
nowa!onego rozwoju17 (zob. ramka 
Szczyt ONZ 28 wrze"nia 2015 r. i przy-
j&cie SDGs). Znaczenie SDGs z punktu 
widzenia charakteru prawnego kon-
cepcji oraz obowi#zków pa%stw w za-
kresie ich realizacji by&o bardzo zbli!o-
ne do MDGs.

Akapit nr 32 deklaracji ko%cowej 
szczytu Rio+20 nawi#zywa& do zbli-
!aj#cego si" wówczas 21. spotkania 
pa%stw stron (tzw. COP21, co jest 
skrótem od Conference of the Parties) 
Ramowej Konwencji w sprawie zmian 
klimatu, zaplanowanej w Pary!u 
w dniach 30 listopada – 11 grudnia 
2015 r. Zgodnie z oczekiwaniami po-
przedzaj#cymi COP21 przyj"to na 
nim tzw. Porozumienie Paryskie18, 
które po raz kolejny, po zaakcepto-
wanym dokumencie w 1997 r. pod-
czas COP3 w Kioto w Japonii, wy-

znaczy&o dzia&ania pa%stw stron UNFCCC w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Kolejne konferencje pa%stw stron UNFCCC prowadzi&y do 

17 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, General As-
sembly, A/RES/70/1, 21.10.2015, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/1&Lang=E, [dost"p: 7.01.2022].

18 Porozumienie Paryskie do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, sporz#dzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyj"te w Pary!u dnia 
12 grudnia 2015 r., Dz.U. 2017, poz. 36.

Film Znikaj!ca wyspa (Anote’s Ark), 
re!. Matthieu Rytz, z 2018 r.

Dokument Znikaj"ca wyspa (Anote’s Ark) 
z 2018 r., w re'yserii Matthieu Rytza, to obraz 
pokazuj&cy dzia"ania by"ego prezydenta Re-
publiki Kiribati, Anote Tonga, odwiedzaj&cego 
liczne fora mi$dzynarodowe, w tym przede 
wszystkim w ramach Narodów Zjednoczonych, 
i próbuj&cego uzyska% zapewnienie dotrzyma-
nia zobowi&za# uj$tych w ró'nych dokumen-
tach, dotycz&cych realizacji koncepcji zrówno-
wa'onego rozwoju. Prezydent Tong rozmawia" 
z przedstawicielami rz&dów tzw. pa#stw trze-
cich, organizacji mi$dzynarodowych. Tymcza-
sem za! jego ojczyzna po"o'ona na wyspie, 
w powolnym procesie, ulegaj&c dynamicznym, 
niezwykle gro)nym zjawiskom pogodowym, 
wcze!niej niespotykanym w tym rejonie !wia-
ta, zacz$"a niejako znika% pod powierzchni& 
oceanu.

Poza losami g"ównej postaci w filmie uka-
zano 'ycie codzienne mieszka#ców Kiribati, bo-
rykaj&cych si$ z ogólnoludzkimi problemami, 
którzy ponadto zostali zmuszeni do zmierzenia 
si$ z rosn&cym zagro'eniem !rodowiskowym 
i zarazem z brakiem perspektyw na dobr& przy-
sz"o!% dla nast$pnych pokole#. Niewystarcza-
j&ce dzia"ania spo"eczno!ci mi$dzynarodowej, 
która przecie' przyj$"a na siebie w zakresie pro-
mocji zrównowa'onego rozwoju wiele zobo-
wi&za#, okaza"y si$ przynie!% skutek w postaci 
zagro'enia katastrof& dla wyspiarskiej spo"ecz-
no!ci. Stawiano sobie pytanie o to, co by by"o, 
gdyby pa#stwa w"adcze zrealizowa"y wszystkie 
prawnie i pozaprawne obietnice? W omawia-
nym zakresie niniejszy dokument wydaje si$ 
pozycj& obowi&zkow&. Pozwala zrozumie%, jak 
bardzo dzia"ania lub ich zaniechanie, podejmo-
wane (lub nie) w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 
lub Nairobi, wp"ywaj& na 'ycie poszczególnych 
jednostek i spo"eczno!ci 'yj&cych tysi&ce kilo-
metrów dalej.
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dalszego uszczegó&owienia zobowi#za% prawnych w zakresie walki z kryzysem 
klimatycznym.

Prawnie wi#!#ce dokumenty, które zawieraj# odpowiednie normy zwi#za-
ne z szeroko pojmowanym zrównowa!onym rozwojem, to oczywi'cie nie tylko 
UNFCCC oraz dodane do niej protoko&y i porozumienia. Wskaza$ mo!na zdecy-
dowanie wi"cej umów mi"dzynarodowych, które dotycz# regulacji problematyki, 
pocz#wszy od ochrony 'rodowiska w uj"ciu globalnym i regionalnym, poprzez 
prawa cz&owieka, a na regulacji odpowiedzialno'ci pa%stw za szkody transgra-
niczne czy b"d#ce skutkiem dzia&alno'ci kosmicznej sko%czywszy. Wa!ne, by 
pami"ta$, !e zgodnie z obowi#zuj#cymi w prawie mi"dzynarodowym zasadami 
pa%stwa s# zwi#zane umowami mi"dzynarodowymi tylko, gdy stan# si" ich stro-
nami, tj. poza bardzo wyj#tkowymi przypadkami takich zobowi#za% nie mo!na 
narzuca$ pa%stwom trzecim bez ich zgody19.
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1992 – przyj"cie Deklaracji z Rio, Agendy 21 oraz Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

2000 – Deklaracja Milenijna i MDGs.
2015 – decyzja w sprawie realizacji Celów Zrównowa!onego Rozwoju.
2015 – Porozumienie Paryskie.

�Ï��������

Konferencje (Szczyty) Narodów Zjednoczonych nt. (rodowiska i Rozwoju oraz 
Zrównowa'onego Rozwoju – seria spotka% przedstawicieli pa%stw cz&onkowskich 
ONZ, których wynikiem by&y decyzje w odniesieniu do dzia&a% na rzecz ochrony 'ro-
dowiska naturalnego Ziemi, a nast"pnie na temat realizacji Celów Zrównowa!onego 
Rozwoju. Zaliczamy do nich m.in. nast"puj#ce konferencje: Sztokholm w 1972 r., Rio 
de Janeiro w 1992 r. (tzw. Szczyt Ziemi), Szczyt Milenijny NZ w 2000 r., Johannesburg 
w 2002 r. (tzw. Rio+10), Rio de Janeiro w 2012 r. (Rio+20), Szczyt NZ nt. 
Zrównowa!onego Rozwoju w 2015 r.

Soft law – termin odnosz#cy si" do norm mi"dzynarodowych, które, nie maj#c charakte-
ru prawnie wi#!#cego, posiadaj# jednocze'nie szczególn# donios&o'$ prawn#. Poj"cie 
to pozwala odró!ni$ takie dokumenty mi"dzynarodowe, jak np. rezolucje organów 
organizacji mi"dzynarodowych, wskazówki, rekomendacje, kodeksy post"powania od 
aktów prawa mi"dzynarodowego prawnie wi#!#cych. Soft law mo!e prowadzi$ do 
przyj"cia wi#!#cych aktów prawnych, ale mo!e te! by$ przestrzegane z innych wzgl"-
dów ani!eli prawne zobowi#zanie.

Umowa mi$dzynarodowa – zgodne o'wiadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów 
prawa mi"dzynarodowego, regulowane przez prawo mi"dzynarodowe i wywo&uj#ce 

19 Por. Konwencja Wiede%ska o prawie traktatów, sporz#dzona w Wiedniu dnia 23 maja 
1969 r., Dz.U. 1990, nr 74, poz. 439, art. 34, 35.
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skutki w sferze prawa mi"dzynarodowego, niezale!nie od tego, czy jest uj"te w jed-
nym czy w wi"kszej liczbie dokumentów, i bez wzgl"du na jego nazw". Konwencja 
Wiede%ska o prawie traktatów z 1969 r. zaw"!a poj"cie umowy mi"dzynarodowej do 
porozumie% zawartych pomi"dzy pa%stwami w formie pisemnej.
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1. Czy zrównowa!ony rozwój to koncepcja posiadaj#ca swoje podstawy prawne?
2. Jak rozwija&y si" inicjatywy mi"dzynarodowe, których celem by&o wdra!anie za&o!e% 

koncepcji zrównowa!onego rozwoju – od Deklaracji z Rio do SDGs?
3. Czy pa%stwa maj# obowi#zek tworzenia krajowego ustawodawstwa zgodnego z za&o-

!eniami koncepcji zrównowa!onego rozwoju?
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Malala Yousafzai, która w roku 2014 jako najm&odsza w historii laureatka otrzyma-
&a Pokojow# Nagrod" Nobla w uznaniu swojej dzia&alno'ci spo&ecznej na rzecz edu-
kacji i uprawomocnienia kobiet, wprowadza w niniejszym materiale do tematu Celów 
Zrównowa!onego Rozwoju. Film w sposób niezwykle przyst"pny przedstawia nie tylko 
zawarto'$ Agendy 2030, ale równie! jej znaczenie oraz konsekwencje braku realizacji 
przyj"tych Celów.


