
* Operacjonalizacje

Andrzej Strzałkowski – Jak przetłumaczyć dewzrost na przepisy?  – przemyślenia i prezentacja 
empirycznego projektu badawczego

Prezentacja ma dwa zasadnicze cele. Pierwszym jest zaprezentowanie moich przemyśleń na 
temat tego, w jaki sposób realnie przełożyć postulaty dewzrostu, z punktu widzenia akademików 
lub aktywistów, na polityki publiczne (a więc siłą rzeczy przepisy prawne). Przedstawię również 
założenia mojego projektu doktorskiego na ten temat. Drugim celem jest poddanie tych przemy-
śleń i projektu konstruktywnej krytyce.  W procesie praktycznego wdrożenia dewzrostu chciał-
bym zasugerować trzy aspekty. Pierwszy z nich to operacjonalizacja dewzrostu przy pomocy bar-
dziej „konkretnych” teorii społecznych, np. teorii praktyk lub perspektywy wielopoziomowej/
zrównoważonych tranzycji. Drugi to przetłumaczenie zoperacjonalizowanego dewzrostu na kon-
kretne projekty przepisów prawnych lub, przynajmniej, inny język tworzących politykę publiczną. 
Trzecim jest wykorzystanie tych projektów w procesie politycznym.  O ile aspekt pierwszy leży w 
kompetencji akademików dewzrostu, aspekt drugi może być już nieco trudniejszy, jeżeli nie mają 
oni wiedzy prawniczej lub z zakresu polityk publicznych. Aspekt trzeci wydaje się najtrudniejszym
elementem, gdyż jest on w większości determinowany relacjami interesów i władzy, gdzie poli-
tyczne doświadczenie aktywistów i polityków jest nieocenione.  Cele mojego projektu badawcze-
go to operacjonalizacja modelu biznesowego dewzrostu przez pryzmat teorii praktyk i perspek-
tywy wielopoziomowej, znalezienie elementów dewzrostu w istniejącym systemie prawnym, wy-
jaśnienie procesu i metod tłumaczenia postulatów dewzrostu na te przepisy, i stworzenie narzę-
dzia do tłumaczenia postulatów dewzrostu w przyszłości. Narzędzie i gotowe projekty przepisów 
mogłyby zostać następnie wykorzystane przez akademików i aktywistów w ramach promowania 
dewzrostu w procesie politycznym.

Robert Geisler – Big Data i operacjonalizacja pojęcia „postwzrost”

Krytyka kapitalizmu i pojawiające się koncepcje postwzrostu/dewzrostu przyczyniają się do 
zmiany definicji polityk publicznych, które tradycyjnie pojmowane jako domena aktywności pań-
stwa, stają się coraz częściej przedmiotem interakcji bądź relacji pomiędzy podmiotami państwo-
wymi, rynkowymi i pozarządowymi.  Niezależnie od zdefiniowania polityk publicznych wobec po-
stwzrostu, wyzwaniem dla ich przedmiotowego traktowania jest kwestia jego operacjonalizacji. 
Dominujący w globalnym kapitalizmie wskaźnik PKB zostaje uznany jako nieadekwatny do bieżą-
cej sytuacji z uwagi na pomijanie czynników decydujących o rozwoju zrównoważonym, jakości ży-
cia, kwestiach środowiskowych, ekonomii rozwoju, ekonomii ekologicznej czy równości społecz-
nej. Następują próby określanie nowych wskaźników jak: Human Development Index czy innych. 
Big Data jako metodologia pracy z wielkimi danymi sprzyja definiowaniu i budowaniu nowych 
wskaźników. Celem prezentacji będzie pokazanie możliwości zastosowania analiz Big Data w celu
zoperacjonalizowania i określenia nowych wskaźników postwzrostu z punktu widzenia realizacji 
polityk publicznych. 

  30 V 21   1

https://postwzrost.pl/konferencja-21/


1.3. Jacek Schindler – Kryteria i wskaźniki w interwencjach postwzrostowych

Celem mojego wystąpienia jest zwrócenie uwagi na znaczenie wskaźnikowania na każdym 
etapie projektowanie interwencji proklimatycznych – od opracowywania dokumentów strategicz-
nych, po planowanie wdrożeń. Na znaczenie partycypacji w tych procesach, zarówno w przypadku
przygotowywania zmian o charakterze obligatoryjnym i jak i dobrowolnym. Analizie zostaną pod-
dane przypadki reprezentatywne dla trzech głównych nurtów postwzrostowych – zielonego 
wzrostu, ekonomii obwarzanka oraz dewzrostu. 
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