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Zrównoważony rozwój 

gminy 
Jak zrównoważone są decyzje i 
postanowienia Twojej gminy? 

Użyj tej tabeli z listą kontrolną, aby się 
dowiedzieć 
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Twoje decyzje mają znaczenie ! 

Decyzje  strategiczne mają długoterminowe konsekwencje :budżet można 
wydać tylko raz, a budynki lub maszyny muszą przetrwać ze względów 
finansowych  i zrównoważonego rozwoju.  Dlatego ważna jest krytyczna ocena 
decyzji strategicznych i ocena wpływu na przyszły zakres działań oraz 
konsekwencje dla bioróżnorodności , klimatu czy społeczności lokalnej. 

Kontrola podejmowania decyzji jest narzędziem samooceny dla administracji 
publicznych , takich jak wsie, miasta lub powiaty, w celu oceny wpływu ich 
strategicznych decyzji. Na podstawie tej kontroli możesz ocenić , czy Twoja 
decyzja przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Twojej gminy I obszaru 
chronionego. 

Jak zdecydować? 

Kontrola podejmowania decyzji jest przeznaczona dla decydentów z gmin i 

składa się z trzech sekcji: 

 Finanse: Finansowanie ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego 
podejmowania decyzji. Ta sekcja zapewnia odpowiedzialność fiskalną. 

 Wkład SDG (Cele Zrównoważonego Rozwoju): W tej sekcji uchwycono 
zarówno pozytywny , jak i negatywny wpływ proponowanego działania 
na cele zrównoważonego rozwoju. 

 Cele regionalne : Cele regionalne obejmują konkretne kwestie o dużym 
znaczeniu. Lista ta powinna być zmieniona i dostosowana do konkretnej 
sytuacji w Twojej gminie. 
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Jak korzystać z tej tabeli 

1) Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji i zapoznać się z lista 
kontrolną . 

2) W razie potrzeby dostosuj sekcję , np. do indywidualnych celów 
regionalnych . 

3) Wypełnij listę kontrolną w ramach samooceny.  Może ona być stosowana 
do sprawdzenia wniosków gminnych, biznesplanów , wniosków o 
dofinansowanie itp. 

4) Podaj komentarze wyjaśniające Twoją ocenę dla większej przejrzystości 

5) Po zakończeniu: przeczytaj uważnie swoją ocenę i zidentyfikuj cele 
zrównoważonego rozwoju, które potencjalnie mogą mieć negatywny 
wpływ na podstawie bieżących planów 

6) Zidentyfikuj potencjalne rozwiązania i ulepsz swoją działalność , aby była 
zgodna z celami zrównoważonego rozwoju i celami regionalnymi 

7) Podejmuj świadomą decyzję i wnieś wkład w zrównoważony rozwój w 
Twojej gminie Twojej społeczności i obszarze chronionym 

 Na końcu listy możesz znaleźć przykładowe notatki, które zawierają 
wskazówki i pomagają w wypełnieniu  lisy kontrolnej. 

 Ponadto, cele zrównoważonego rozwoju i ich cele są wymienione na 
końcu niniejszego dokumentu. Możesz to sprawdzić , jeśli nie masz 
pewności  co do celów konkretnego SDG 
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Kontrola podejmowania decyzji dla 

gmin 

Finanse: 

Sprawdź Proszę wyjaśnić swoją decyzję : 
1. Czy w budżecie są 

wystarczające środki? 
 

• Tak 
• Nie        
• Bez skutku finansowego 

 

 

2. Czy planowanie finansowe 
uwzględnia cele wyznaczone 
przez radę gminy? 
• Zmniejszenie zadłużenia 
• Rozwój szkół 
• Promocja handlu 
• Rozwój personelu 

 

 

3. Kalkulacja dodatkowych 
kosztów związanych  z nimi 
• Tak 
• Nie        
• Bez skutku finansowego 
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Wkład SDG 

Sprawdź Proszę wyjaśnić swoją decyzję: 
1. Jakiego wpływu spodziewasz 

się po swojej działalności na 
cele zrównoważonego 
rozwoju? 

 

SDG 1: Koniec z ubóstwem 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 2: Zero głodu 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 4: Dobra jakość edukacji 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpły 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 5:Równość płci 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
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SDG 6: Czysta woda i warunki 
sanitarne 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 7: Czysta i dostępna energia 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 8: Wzrost gospodarczy  i 
godna praca 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 9: Innowacyjność, przemysł I 
infrastruktura 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 10: Mniej nierówności 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 11: Zrównoważone miasta I 
społeczności 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
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SDG 12: Odpowiedzialna 
konsumpcja i produkcja 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 13: Działania w dziedzinie 
klimatu 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 14: Życie pod wodą 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 15: Życie na lądzie 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 16: Pokój , sprawiedliwość i 
silne instytucje 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

SDG 17: Partnerstwa na rzecz 
celów 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpły 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
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Cele regionalne : 

Sprawdź Proszę wyjaśnić swoją decyzję: 
1. Do jakich celów regionalnych 

przyczynia się Twój 
projekt/działanie ? 
 

 
Prawa pracowników 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

Zrównoważone zamównienie 
publiczne 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

Zmniejszenie zużycia ziemi 
• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
 

Regionalna wartość dodana 
/krótkie łańcuchy 

• Pozytywny wpływ 
• Negatywny wpływ 
• Nie oczekuje się żadnego 

wpływu 
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Przykładowe notatki „Finanse“ 

Finansowanie Czy obecne budżety pochodzą z tego roku czy przeniesione z zeszłego? 
Zalecenie wdrożenia ,,Finance’’ jako Tematu do szablonu decyzyjnego 
wraz z uzasadnieniem pokrycia wymagań finansowych w ramach 
planowanego budżetu lub poza nim? 

Cele Należy ocenić czy dana  działalność  jest zgodna  lub ma pozytywny wpływ 
na cele finansowe . 

Obliczanie 
dalszych kosztów 

Kalkulacja kosztów działań następczych powinna przedstawiać debet w 
określonym budżecie rady gminy. Sprawiedliwość międzypokoleniowa 
powinna mieć wpływ na każdy proces decyzyjny. Dział Finansowy 
udostępnia arkusz formularza  do obliczenia kosztów uzupełniających .W 
przypadku prac budowlanych dalsze kalkulacje kosztów powinny mieć 
miejsce w ramach rocznego planowania budżetu. Kalkulacja kosztów 
działań. 

 

 

Przykładowe notatki ,,Cele regionalne’’ 

Prawa 
pracowników 

 Wolne negocjacje zbiorowe 

 Płaca minimalna dla pracowników w łańcuchu wartości 

 Fairtrade (bez pracy dzieci, bez pracy niewolniczej,  
minimalne wynagrodzenie w globalnym Łańcuchu wartości ) 

Zrównoważone 
zamównienie 
publiczne 

 Zielona energia dla administracji publicznej 

 Ekologiczne zaopatrzeniu biur 

 Regionalne / ekologiczne produkty na stołówki, imprezy itp. 

Zmniejszenie 
zużycia ziemi 

 Zagęszczenie terenów zabudowanych 

 Przebudowa terenów poprzemysłowych 

 Rozszczelnienie 

 Strategiczna rezerwa gruntów (grunty rolne, zielona 
infrastruktua itp) 

Regionalna 
wartość dodana 
/krótkie 
łańcuchy 

 Znaczący wkład w regionalną wartość dodaną 

 Poprawa regionalnej struktury gospodarczej 
(np.zróżnicowanie przedsiębiorstw I sektora biznesowego) 

 Utworzenie nowych krókich łańcuchów 
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SDGs Cele1 

 

SDG1 - Koniec z ubóstwem: Wyeliminować ubóstwo we 
wszystkich jego formach na całym świecie 

 

SDG 2 -Zero głodu : Wyeliminować głód, osiągnąć 
bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz 
promować zrównoważone rolnictwo 
 

 

SDG 3 - Dobre zdrowie i jakość życia:Zapewnić wszystkim 
ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować 
dobrobyt 

 

SDG 4 - Dobra jakość edukacji:  Zapewnić wszystkim 
edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez 
całe życie 

 

SDG 5 - Równość płci : Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić 
pozycję kobiet i dziewcząt 
 

 

SDG 6 - Czysta woda i warunki sanitarne :Zapewnić 
wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych 
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi 
 

 

SDG 7 - Czysta i dostępna energia :  Zapewnić wszystkim 
dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej 
energii po przystępnej cenie 
 

                                                           
1Żródło https://sdgs.un.org/goals 

 

SDG 8 - Wzrost gospodarczy  i godna praca : Promote 
sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all 

 

SDG 9 -Wzrost gospodarczy  i godna praca : Build resilient 
infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 

 
SDGs 

 
Goals 

 

SDG 10 - Mniej nierówności: Zmniejszyć nierówności w 
krajach i między krajami 
 

 

SDG 11 - Zrównoważone miasta I społeczności : Uczynić 
miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, 
zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu 
 

 

SDG 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja : 
Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
 

 

SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu: Podjąć pilne 
działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich 
skutkom 
 

 

SDG 14 – Życie pod wodą:  Chronić oceany, morza i zasoby 
morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony 
 

https://sdgs.un.org/goals
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SDG 15 – Życie na lądzie : Chronić ,przywrócić oraz promować 
zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać 
pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji 
gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 
 

 

SDG 16 – Pokój , sprawiedliwość i silne instytucje: 
Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić 
wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz 
budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 
instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu 
 

 

SDG 17 – Partnerstwa na rzecz celów : Wzmocnić środki 
wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
 

 


