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Streszczenie: 

Ideę zrównoważonego rozwoju należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach: ekologicznej, 

społecznej i gospodarczej. Pojęcie zrównoważonego (trwałego) rozwoju - kojarzone 

początkowo wyłącznie z dbałością o środowisko naturalne - stopniowo zyskało dużo szersze 

znaczenie. Po raz pierwszy dobitnie o aspekcie społecznym i gospodarczym mówił raport 

Brundtland (1987 r.), definiując zrównoważony rozwój jako działalność społeczną i 

gospodarczą zapewniającą zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń i uwzględniającą potrzeby 

przyszłych pokoleń, przy świadomości ograniczonych możliwości wynikających z ochrony 

zasobów naturalnych. W artykule koncepcja zrównoważonego rozwoju, potraktowana została 

jako model, którego realizacji mają służyć wytyczne i zadania sformułowane w różnego 

rodzaju dokumentach (planach, programach, strategiach), zarówno na poziomie 

międzynarodowym, jak i narodowym. Jednym z mierników zrównoważonego rozwoju, jest 

również aktywność społeczno-ekonomiczna kobiet, umiejscowiona w różnego rodzaju 

wskaźnikach jakości życia społecznego, np. poziomu wykształcenia kobiet, jak i aktywności 

na rynku pracy. 
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Abstract: 

The concept of sustainable development should be seen in three dimensions: environmental, 

social and economic. The concept of sustainable development - initially only associated with 

care for the environment - gradually gained a much broader meaning. For the first time clearly 

on the aspect of social and economic spoke Brundtland report (1987), defining sustainable 

development as a number of social and economic times to meet the needs of current 

generations and taking into account the needs of future generations, with limited awareness of 

the opportunities arising from the protection of natural resources. In this paper the concept of 

sustainable development was treated as a model, the implementation of the guidelines are to 

be used and the tasks set out in various documents (plans, programs, strategies), both at 

international and national levels. One of the indicators of sustainable development, is also a 

socio-economic activity of women, located in various indicators of the quality of social life, 

such as the level of women's education and labor market activity. 
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