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Lesław Michnowski
Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
e-mail: kte@psl.org.pl

W Nijmegen - holenderskim o rodku
uniwersyteckim – miała miejsce w ko cu lipca ’06
kolejna – ju XXIV - mi dzynarodowa konferencja
naukowa „System Dynamice Socjety” (SDS).
Stowarzyszenie to - utworzone wokół słynnego
ameryka skiego Massachusetts Institute of Technology (MIT) - stawia sobie za zadanie wspomaganie
polityki systemow wiedz o „wszechzwi zku
rzeczy i zjawisk”, wypracowywan metod Dynamiki Systemów1. Brak wiedzy o licznych – na
pierwszy rzut oka niewidocznych, cz stokro jakociowo nowych zwrotnych sprz eniach – współzale no ciach i ubocznych skutkach politycznych
decyzji, cz stokro powoduje ich nast pstwa radykalnie odmienne od zamierzanych.
Aby te niepo dane nast pstwa mo na było
z odpowiednim wyprzedzeniem ujawnia i na tej
podstawie polityk poprawnie kształtowa i korygowa , SDS rozwija metody analizy systemowej
i komputerowej symulacji realnych - kompleksowo
rozpoznawanych - potrzeb, uwarunkowa i nast pstw polityki.
Metody te umo liwiły mi dzy innymi
wypracowanie dla Klubu Rzymskiego (lub z jego

1
Twórc tej metody był J. W. Forrester, patrz: Industrial
Dynamics, Cambridge (MIT Press), 1961.

inspiracji) słynnych prognoz ostrzegawczych2.
Tak pierwsz – ewidentnie przez polityków zlekcewa on - ostrzegawcz prognoz był Raport Granice wzrostu (Limits to Growth)3. W prognozie tej
ju w 1972 roku zalecano – dla unikni cia globalnej
katastrofy - pilne przeprowadzenie radykalnej –
w istocie ekohumanistycznej przemiany cywilizacyjnej4.
2

Prognoza ostrzegawcza to taka prognoza, która – gdy
zostanie poprawnie uwzgl dniona przez polityków – SI
NIE SPRAWDZA.
3
Patrz: D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Rander, W.W.
Behrens III, Granice wzrostu. PWE, Warszawa 1973; por.
tak e: Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, Beyond the
Limits, Global Collapse or a Sustainable Future, Earthscan, London 1993, polskie wydanie: D.H. Meadows,
D.L. Meadows, J. Randers, Przekraczanie granic –
Globalne załamanie czy bezpieczna przyszło ?, Centrum
Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie
Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995;
- Meadows, Donella H., Randers, Jorgen, Meadows, Dennis L., Limits to Growth, The 30-Years Update, Chelsea
Green Publishing Company, Vermount 2004.
4

Według autorów tych ostrzegawczych prognoz, dla
przezwyci enia kryzysu globalnego niezb dna jest
przemiana aksjologiczna od egoizmu – do miło ci.
Patrz: Beyond the Limits, Global Collapse or a Sustainable Future, oraz Limits to Growth, The 30Years Update, op. cit.
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Ekohumanizm, to partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego – wszystkich ludzi
(bogatych i biednych, społeczno ci wysokorozwini tych i w rozwoju opó nionych), ich nast pców
oraz rodowiska przyrodniczego – powszechnie
wspomagane nauk i wysok technik 5.
Brałem udział w tegorocznej konferencji
SDS. Zostałem tam wydelegowany przez Ministerstwo rodowiska przy dodatkowym finansowym
wsparciu Ludowego Towarzystwa NaukowoKulturalnego. Przedstawiłem tam referat p.t.: Ogólno wiatowy System Informacyjny dla potrzeb Trwałego Rozwoju wiatowej Społeczno ci6. Powinien to
by – metod Dynamiki Systemów i wieloetapowo
budowany - zintegrowany, terytorialnie rozproszony, powszechnie dost pny system symulacyjnego
wspomagania polityki i gospodarki. Powstawałby on
– podobnie jak program „Sojusz – Apollo” - w wyniku mi dzynarodowej współpracy koordynowanej
np. przez ONZ,
Pierwszym zadaniem realizacyjnym przy
budowie tego wiatowego systemu informacyjnego
byłoby stworzenie mo liwo ci przekształcenia obecnych form informowania polityków o skutkach ich
społeczno-gospodarczej aktywno ci w oparte na
metodach symulacji komputerowej. Obecnie urz dy
statystyczne dostarczaj
politykom okresowo
– w postaci tabel zawieraj cych dane statystyczne
– informacj o skutkach ich dotychczasowej działalno ci politycznej. Na tej podstawie politycy wprowadzaj (a raczej powinni wprowadza ) odpowiednie korekty do programów realizacji polityki.
We współczesnej sytuacji zmian niezmiernie szybko zachodz cych w uwarunkowaniach ycia
ludzi i przyrody taka metoda jest obarczona wielkim
bł dami ze wzgl du na czasowe opó nienia zwi zane z pozyskiwaniem, dostarczaniem i wykorzystywaniem tak politykom i społecze stwom dostarczanej tej informacji. Ponadto jest to informacja niepełna, gdy nie ukazuje ona dynamiki oraz jako ciowych zmian zachodz cych w przekształcanym przez

W wietle moich bada , bez stworzenia systemu dost pu
do wiedzy o skutkach ludzkich działa i innych zmian
w uwarunkowaniach ycia ludzi i przyrody, odej cie od
egoizmu na rzecz warto ci dobra wspólnego, wspólnego
interesu - a wraz z tym zast pienie socjaldarwinistycznego „wzrostu kosztem rodowiska”, ekohumanistycznym „rozwojem razem ze rodowiskiem” - nie
b dzie mo liwe.
5
Konieczno ekohumanizmu jako warunku przezwyci enia kryzysu globalnego oraz ukształtowania zdolno ci
trwałego rozwoju uzasadniam w licznych publikacjach –
patrz: Jak y ? Ekorozwój albo …, Wyd. Ekonomia
i rodowisko, Białystok 1995 (http://www.psl.org.pl/kte/
ksiazlm.htm) oraz: www.psl.org.pl/kte .
6
World - Grid Type, Continuously Under-development System Dynamics For Sustainable Development of the
World Society –
http://www.psl.org.pl/kte/Nijmegenbn.pdf ; http://www.psl.org.pl/kte/Poster%20Nijmegen.ppt

polityków procesie ycia społeczno-gospodarczoprzyrodniczego.
Współczesny rozwój nauki i techniki,
w tym zwłaszcza techniki informacyjnej, stworzył
mo liwo ci jako ciowo nowej formy wspomagania
procesu kształtowania i korygowania polityki. Wraz
z rozwojem metod symulacji komputerowej powstały warunki dla informowania nie tylko polityków,
lecz tak e całych społecze stw, o kompleksowych
konsekwencjach polityki własnej i prowadzonej
w rodowisku..
Powstała mianowicie mo liwo
przekształcenia w monitoring dynamiczny monitoringu
tradycyjnego, odwzorowuj cego – na przykład co
rok i w sposób statyczny – zmiany w stanie obserwowanego społecze stwa i rodowiska.
Przetwarzane w ramach dynamicznego
monitoringu - metod Dynamiki Systemów - dane
statystyczne dostarczałyby informacji dotycz cych
jako ci i dynamiki procesu ycia społeczno – gospodarczo - przyrodniczego danej społeczno ci. A wi c,
czy społeczno ta – w wyniku realizacji aktualnej
ycia swych
polityki – faktycznie podnosi jako
obywateli oraz zwi ksza trwało i szanse godnego
ycia przyszłych pokole ? Czy jej rozwój ulega
przyspieszeniu, czy spowolnieniu? Czy i jakie
zagro enia mog by skutkiem ubocznym prowadzonej polityki lub wcze niej przez polityków nie
przewidzianych zmian w uwarunkowaniach realizacyjnych? Kiedy wyst pi kolejne granice wzrostu
danej społeczno ci, aby mo na było z odpowiednim
wyprzedzeniem podj
przebudowy stosunków
społecznych i gospodarki, dla dostosowania jej form
ycia do nowo powstaj cych wraz z rozwojem ich
uwarunkowa .
Monitoring
dynamiczny
dostarczałby
wiedzy o konsekwencjach aktualnie i poprzednio
prowadzonej polityki przy zało eniu, i nie b dzie
si podejmowało interwencji w przebieg obserwowanego procesu ycia danej społeczno ci i jej rodowiska. Dostarczaj c wiedzy o ewentualnych negatywnych konsekwencjach dotychczasowej polityki,
monitoring dynamiczny przyczyniałby si do
wyprzedzaj cego - rozpoznawane tak zagro enia podejmowania działa obronnych.
Podj cie postulowanej budowy systemu
monitoringu dynamicznego przyczyniłoby si ponadto do radykalnego usprawnienia rozwoju nauki
i techniki. Podczas budowy omawianych modeli
symulacji komputerowej ujawniałyby si ”białe
plamy” niewiedzy o licznych współzale no ciach
wyst puj cych w symulacyjnie odwzorowywanym
realnym wiecie. Ukazywanie - w wyniku takiego
monitorowania - zagro e dla ycia ludzi lub przyrody przyczyniałoby si do rozwoju nauki i techniki
ukierunkowanego na przezwyci ania tych zagroe .
Dynamiczny monitoring przyczyniałby si
do ekohumanistycznej mi dzynarodowej współpracy. Stanowiłby „pierwszy krok” w budowie
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systemów prognozowania konsekwencji politycznych zamierze , a szerzej - informacyjnych podstaw polityki trwałego rozwoju.
W dalszej kolejno ci wraz z tym dokonywany rozwój metod symulacji komputerowej
prowadziłby do stworzenia informacyjnych podstaw
gospodarki trwałego rozwoju.
Gospodarka trwałego rozwoju – podstawa
ekohumanistycznej globalizacji – to gospodarka
kieruj ca si dobrem wspólnym (czyli wspólnym
interesem), oparta na kompleksowym rachunku
korzy ci i kosztów gospodarowania, uwzgl dniaj cym społeczne i przyrodnicze konsekwencje gospodarowania, oraz stymuluj ca ekospołecznie u yteczn aktywno twórcz .
Realizacja powy szej informacyjnej propozycji wymagałaby dokonania przebudowy ONZ,
polegaj cej na utworzeniu na przykład przy Sekretarzu Generalnym ONZ - wiatowego Centrum Strategii Trwałego Rozwoju7. Centrum to powinno działa na zasadzie pomocniczo ci.
W skład wiatowego Centrum Strategii
Trwałego Rozwoju powinien wchodzi O rodek
Informacyjny dla potrzeb Strategii Trwałego
Rozwoju.
Zadaniem tego ONZ-owskiego informacyjnego o rodka powinno by doprowadzenie do
wypracowania metod budowy i wdro enia wiatowego systemu informacyjnego (dla potrzeb trwałego
rozwoju), a nast pnie w jego ramach sukcesywne –
i we współpracy z lokalnymi o rodkami - prowadzenie dynamicznego monitoringu globalnego ekosystemu – Ziemi.
Zadaniami
wiatowego Centrum Strategii
Trwałego Rozwoju byłoby:
I. stymulowanie budowy (wy ej wymienionego)
wiatowego systemu informacyjnego;
II. upowszechnianie wyników dynamicznego monitoringu globalnego ekosystemu;
III. stymulowanie wypracowywania metod przezwyci ania rozpoznawanych tak zagro e ;
IV. stymulowanie kształtowania coraz bardziej
innowacyjnie podatnej i sprawnej informacyjnie
infrastruktury wiatowej społeczno ci.
Realizacja powy szej propozycji na poziomach lokalnych wymagałaby mi dzy innymi
przekształcenia Głównego Urz dy Statystycznego
7

Utworzenie takiego Centrum zostało zaproponowane
w !997 roku 165 wybitnych polskich osobisto ci w wystosowanym do Prezydenta RP Aleksandra Kwa niewskiego
w 1997 roku memorandum pt: Polska Inicjatywa na rzecz
Trwałego Rozwoju wiata, patrz: www.psl.org.pl/kte/
Polinicj.htm.
Lista Sygnatariuszy: www.psl.org.pl/kte/Lista.htm. Postulat utworzenia przy ONZ wiatowego Centrum Strategii
Trwałego Rozwoju została nast pnie podtrzymany przez
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – patrz: Memoriał
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk dla najwy szych władz RP
w sprawie potrzeby umacniania procesu trwałego rozwoju
wiata i budowy społecze stwa globalnego.
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oraz Eurostatu w - oparte na metodach dynamicznego monitoringu - urz dy statystyki i prognozowania
ostrzegawczego8.
Przedło ona w Nijmegen polska propozycja
dotycz ca potrzeby pilnego podj cia mi dzynarodowej budowy informacyjnych podstaw polityki
i gospodarki trwałego rozwoju spotkała si ze zró nicowanymi opiniami. I tak na przykład, z jednej
strony potraktowano j jako utopi . Wymagałaby
ona bowiem uspołecznienia informacji niezb dnej
w takim prognozowaniu a wykorzystywanych obecnie do indywidualnego „robienia pieni dzy i polityki”.
Inn opini przedstawiła osoba z kr gu
współpracowników współautora raportów Limits to
Growth - Denisa Meadows’a. Zgłosiła ona sugesti
nawi zania z nim realizacyjnej współpracy dotycz cej polskiej propozycji.
Która z tych opcji zwyci y? – czas poka e.

8

Propozycja ta wychodziłaby na przeciw wnioskom Odnowionej Strategii Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej
(EU SDS).- patrz - http://www.bmu.de/files/europa_und_
umwelt/eunachhaltigkeitsstratgie/application/pdf/eu_nach
haltigkeitsstrategie_neu_eng.pdf .W tej nowej wersji EU
SDS jednoznacznie ustalono i Strategia Trwałego Rozwoju EU (EU SDS) jest strategi nadrz dn („tworzy
ramy”) wzgl dem Strategii Lizbo skiej i wymaga trwałego zintegrowania trzech dziedzinowych polityk („filarów”
trwałego rozwoju):
- rozwoju społecznego;
- rozwoju gospodarczego, oraz
- ochrony rodowiska przyrodniczego (p. 8).
Uznano tak e za konieczne monitorowanie skutków jej wdra ania za pomoc wła ciwych wska ników
(p.p. 33, 36), oraz, i
- jest pilna potrzeba dalszych bada nad wzajemnymi
zwi zkami miedzy systemami społecznymi, ekonomicznymi
i ekologicznymi oraz metodami i narz dziami analizy
zagro e , prognozowania i prognozowania wstecznego
(backcasting), jak równie systemami prewencji (p.18).
- Komisja powinna wypracowa konkretn i realistyczn
wizj osi gania przez UE trwałego rozwoju w ci gu najbli szych 50 lat (p.27).

