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PRZESŁANKI  DO  ROZWOJU MYŚLI  I  DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA / PRZYRODY  

NA ZIEMIACH POLSKICH w XIX w. i początku XX w. 

• Polska pod zaborami przez około 120 lat  → wzmożone 

zainteresowanie Polaków rodzimym krajobrazem, przyrodą i kulturą 

- jako przejaw patriotyzmu i podtrzymania tożsamości narodu 

 

• Rola uczonych w badaniach przyrody i upowszechnieniu  idei jej 

ochrony – m.in. Marian Raciborski, Michał Siedlecki, Józef Paczoski, 

Jan Gwalbert Pawlikowski i Władysław Szafer (Olaczek 2000) 

 

• Wpływy międzynarodowe:   

      - intensywny rozwój badań naukowych, w szczególności w naukach 

        przyrodniczych, na przełomie XIX/XX w. 

      - zapoczątkowanie krajobrazowego podejścia w naukach 

        przyrodniczych przez Aleksandra Humboldta, 

      - narodziny nowych nauk: ekologii, następnie ekologii krajobrazu … 

Paczuski 2000, Żarska 2011 



RYS HISTORYCZNY – czasy od średniowiecza do k. XVIII w., 

Polska, wybrane fakty 

• XI w. -  Bolesław Chrobry wyłączył bobra z grupy zwierząt łownych 

• poł. XIV w. – statuty wiślicko-piotrowskie Kazimierza Wielkiego: ochrona lasów 

prywatnych przed wyrębem, w tym dorodnych drzew (dębów) 

• 1423 - statut warecki zatwierdzony przez króla Władysława Jagiełłę: ochrona 

cisa, zakaz chwytania większych zwierząt, okresy ochronne dla niektórych 

zwierząt łownych, kary za podpalanie lasów 

• 1523 – statut litewski za panowania Zygmunta I Starego: ochrona niektórych 

gatunków zwierząt łownych i rzadkich, m.in.  tura, żubra, bobra, sokoła i 

łabędzia 

• 1557 - ustawa wprowadzająca zakaz podziału Puszczy Białowieskiej na działki  

• 1529, 1566 i 1588 – statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego: ochrona drzew 

bartnych, zakaz zabijania sokołów, łabędzi i bobrów, strefy ochronne wokół 

żeremi bobrowych 

• 1597 – zarządzenie Zygmunta III Wazy: ochrona  tura 

• 1783, 1793 – pierwsze ogrody botaniczne – w Krakowie i w Grodnie (początki 

ochrony ex situ)    (Paczuski 2000, Żarska 2011) 



WYBRANE FAKTY z ziem polskich i Polski, XIX i pocz. XXw. 
 

• 1868 - Ustawa o ochronie świstaka i kozicy w Tatrach – uchwalona przez 

sejm galicyjski (z inicjatywy profesorów UJ) 

• Od 1908 r. zaczynają ukazywać się na ziemiach polskich naukowe 

opracowania / publikacje na temat ochrony przyrody 

• 1919 – utworzona  Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, 

przekształcona w 1925 roku w Państwową Radę Ochrony  Przyrody 

(przewodniczący: Władysław Szafer) 

• Od 1920 roku – czasopismo „Ochrona Przyrody” Rocznik w Krakowie 

• Rozwój ruchu krajoznawczego – bardzo duża rola w propagowaniu 

     poznawania i ochrony przyrody, m.in. 

     - ośrodek krakowsko-lwowski: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – 

       PTT  (1873, 1919; czasopisma: „Ziemia” i „Orli Lot”) 

    - ośrodek warszawski: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK  

      (1906) 

(Olaczek 2000, Symonides 2014) 



WYBRANE  FAKTY z ziem polskich i Polski – c.d. 
 

• Pisarze, poeci i malarze przedstawiali przyrodę ojczystą w swych 

dziełach - przygotowali świadomość społeczną do podjęcia działań z 

zakresu ochrony przyrody, m.in.: Adam Mickiewicz, Stefan Żeromski, 

Bolesław Prus, Stanisław Wyspiański, Władysław Reymont,  Julian 

Tuwim, Adolf Dygasiński, Wincenty Pol, Jan Gwalbert Pawlikowski i in. 

• Identyfikacja drzew pomnikowych XIX/XX– akcja leśników i 

naukowców; publikacje w czasopismach Sylwan i Kosmos (dane z 

trzech zaborów; pierwszy nieformalny spis zabytków przyrody w Polsce) 

• 1928 – powstała Liga Ochrony Przyrody w Warszawie (pierwsza 

ogólnokrajowa organizacja społeczna w Polsce) 

• 1929 – początek restytucji żubra w Białowieży 

• 1932 – pierwszy podręcznik ochrony przyrody i środowiska w Polsce 

                 pt. „Skarby przyrody i ich ochrona” (pod red. W. Szafera;  

                 jeden z pierwszych na świecie) 

• 1936 – początek restytucji konika leśnego (tarpana) w Białowieży 

                 (na bazie konika polskiego) 

(Olaczek 2000, Grzywacz 2002, Symonides 2014) 



Pierwsze rezerwaty przyrody w Polsce: 

• od 1 poł XIX w. w zaborze pruskim: m.in. rezerwaty w Gdańsku, 

Toruniu i Pustkowiu Tucholskim (1827)  (z inicjatywy Hugona 

Conwentza) 

• 1886 – rezerwat przyrody w Polsce: Pamiątka Pieniacka 

• 1907 – rezerwat w Złotym Potoku  

• 1928 – rezerwat przyrody w  kopalni soli w Wieliczce 

1921 – rezerwat leśny w Białowieży – zaczątek przyszłego parku narodowego 

 

Do 1939 roku utworzono 180 rezerwatów przyrody w Polsce  

RYS  HISTORYCZNY – Polska na tle Europy i świata – 

pierwsze obszary chronione - wybrane fakty 

1872 – Park Narodowy Yellowstone, USA 

1910 – dwa parki narodowe w Szwecji 

1914 – parki narodowe w Szwajcarii 

(Olaczek 2000, Paczuski 2000, Symonides 2014) 



1932 – rozporządzenie w sprawie utworzenia parków narodowych w 

Pieninach (733 ha) i na Czarnohorze (1512 ha) oraz  uznania rezerwatu  

w Białowieży (4600 ha) za park narodowy 

Najstarszy  

park narodowy  

w Polsce: Białowieski, 1932, 1947 

(fot. J.M. Hereźniak, 1977) 

1933 – utworzono zaczątek 

Wielkopolskiego Parku 

Narodowego (724 ha) 

1934 – utworzono 

Zaczątek Babiogórskiego 

Parku Narodowego (1050 ha) 

(Olaczek 2000, 2008, 

Symonides 2014) 



1923, 1937 – projekty Tatrzańskiego PN; 

1939 – utworzony Park Przyrody na części obszaru Tatr 

(Olaczek 2000, 2008) 



PIERWSZE USTAWY w EUROPIE (Paczuski 2000) 

Koniec XIX i początek XX  w. – początki procesu tworzenia prawa ochrony  

środowiska w Europie (akty nie miały jeszcze charakteru kompleksowego ujęcia)  

Pierwsze ustawy / rozporządzenia dotyczące ochrony przyrody: 

1902 – ustawa Hesji 

1906 – ustawa francuska 

1907 – ustawa pruska 

1909 – ustawa szwedzka 

1910 – ustawa norweska 

1912 – rozporządzenia  

w Szwajcarii kantonu  

berneńskiego i zuryskiego 

1917 – ustawa duńska 

1923 – ustawa fińska 

1924 – ustawa austriacka Karpaty, Rumunia – rejon granicy II Rzeczypospolitej 



AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w II Rzeczypospolitej 

1919 – Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna i jej nowela  

1919 -  Zasadnicza Ustawa Sanitarna 

Zadania Ministra Zdrowia Publicznego: 
• zarząd państwową Służbą Zdrowia,  

• sprawy zdrowotne 

• sprawy higieny społecznej 

• kierownictwo sprawami lekarskimi. 

Zadania zarządów komunalnych, m.in.: 
• piecza nad czystością powietrza, gleby i wód, 

• dbałość o zaopatrzenie ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarczych 

• należyte odprowadzenie wód zużytych i nieczystości 

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych 

• zapisy dotyczące uzdrowisk i zdrojowisk 

→ W 1921 r. utworzono Państwowy Zakład Higieny (PZH) – ważną 

instytucję ochrony środowiska (ochrona sanitarna, działalność naukowo-

badawcza, edukacyjna, szkoleniowa i policja sanitarna)  

     (www.prawo.sejm.gov.pl, 2020)  

To pierwszy tak kompleksowy akt prawny ochrony środowiska w krajach 

Europy                   (Paczuski 2000) 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w II Rzeczypospolitej - c.d. 

1922 – Ustawa wodna (obowiązywała do 1962 roku, ze zmianami) 

M.in.: 

• użytkowanie i ochrona wód – szeroko ujęte; zapisy przypominały  

     współczesne legislacje oparte na racjonalnych i naukowych  

      przesłankach 

• rozróżnienie: wody publiczne i wody prywatne 

• rozróżnienie: wody płynące, stojące i podziemne 

• zakaz zmiany (przez właściciela) kierunku odpływu wód i odpływu  

      ze źródeł ze szkodą dla gruntów położonych niżej 

• zakaz obniżania zwierciadła wód w zbiorniku w sposób powodujący 

      zmianę stanu wód gruntowych ze szkodą dla innych 

• zakaz zanieczyszczania wód i użytkowania ich ponad miarę w sposób 

     ograniczający korzystanie innych użytkowników 

• pozwolenia wodne – na wpuszczanie cieczy do wód ponad miarę    

powszechnego użytkowania; na dokonywanie zmian łożyska lub brzegów 

     wody płynącej, na zmianę zwierciadła wody, na budowę portów … 

• ochrona krajobrazu z wodami związanego (władze wodne, przedsiębiorcy) 

     (www.prawo.sejm.gov.pl, 2020)    

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w II Rzeczypospolitej – c.d. 

1922 – Ustawa o uzdrowiskach (obowiązywała do 1966 r. ze zm.) 

M.in.: 

• podstawy funkcjonowania uzdrowisk 

• zasady ochrony zasobów naturalnych wykorzystywanych w lecznictwie 

uzdrowiskowym 

• uzdrowiska to miejscowości posiadające: cieplice lub zdroje lecznicze, 

stacje klimatyczne, kąpieliska morskie 

• możliwość nadawania statusu uzdrowiska użyteczności publicznej 

• konieczność wyposażenia uzdrowisk w tzw. urządzenia zdrowotne, jak: 

• zaopatrujące w dobrą wodę do picia 

• należycie usuwające wody ściekowe i odpadki 

• pomieszczenia izolacyjne 

• urządzenia do odkażania 

• uzdrowiska użyteczności publicznej musiały mieć statut i plan 

zabudowania (m.in. w strefie ochrony sanitarnej liczne zakazy, np, zakaz 

wyrębu lasów 

• Państwowa Rada do Spraw Uzdrowisk 

• fundusz kuracyjny uzdrowiska (www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w II Rzeczypospolitej – c.d. 

1927 – Rozporządzenie Prezydenta RP o prawie przemysłowym 
M.in.: 

• częściowa ingerencja w działalność gospodarczą 

• wymagania w zakresie ochrony środowiska w procesach produkcyjnych 

• koncesje przemysłowe na etapie projektu: zasady prowadzenia 

działalności produkcyjnej, w tym: 

• brak zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

• brak uciążliwości/szkód z powodu hałasu, zapachów i innych 

niedogodności 

(www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

1928 – Rozporządzenie Prezydenta RP o opiece nad zabytkami 
(obowiązywało do 1962 r., ze zm.) 

M.in.: 

• znaczenie w ochronie krajobrazu 

• jako zabytki, chronione mogły być:  

• obiekty/zespoły obiektów budowlanych 

• ogrody, głazy, stare drzewa, aleje, wykopaliska 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w II Rzeczypospolitej – c.d. 

(www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

1928 – Rozporządzenie Prezydenta RP o prawie budowlanym  

            i zabudowywaniu osiedli (obowiązywało do 1961 r., ze zm.) 

M.in.: 

• ład przestrzenny i ochrona krajobrazu jednostek osadniczych 

• zabezpieczenie terenów pod: parki, skwery, ogrody, lasy i tereny rolnicze, 

     ogródki działkowe 

Można tu mówić o tworzeniu zrębów kształtowania terenów otwartych  

miast, w tym terenów zieleni (Paczuski 2000) 

Gniezno 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w II Rzeczypospolitej – c.d. 

1928 – Rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie zwierząt  

(obowiązywało do 1997 r.) 

Bardzo postępowy akt prawny; m.in.: 

• humanitarna ochrona zwierząt 

• wszystkie zwierzęta domowe i dzikie, łącznie z takimi grupami 

systematycznymi, jak: ryby, płazy, gady i owady 

• zakazane i karane było znęcanie się nad zwierzętami i zadawanie im  

     niepotrzebnych cierpień 

1928 – Rozporządzenie Prezydenta RP o zagospodarowaniu 

lasów państwowych 
M.in.: 

• duże znaczenie w ochronie przyrody w lasach 

• kategoria prawna „lasy ochronne” – (do dziś stosowana) – uznawanie za 

ochronne lasów o szczególnych funkcjach, jak: ochrona gleby, ochrona 

powietrza, ochrona wód i brzegów wód, ochrona walorów 

przyrodniczych i naukowych, ochrona uzdrowisk 

(www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w II Rzeczypospolitej – c.d. 

1930 – Rozporządzenie Prezydenta RP Prawo górnicze  
(obowiązywało do 1953 r.) 

M.in.: 

• regulacja spraw związanych z eksploatacją złóż kopalin 

• częściowe rozdzielenie prawa do pozyskiwania kopalin od własności 

gruntu 

• minerały podzielone na: 

• podlegające woli górniczej 

• zastrzeżone państwu (o istotnym i dużym znaczeniu gospodarczym) 

• przynależne do gruntu 

• nadzór nad zakładami górniczymi, w którym zwracano uwagę na 

ochronę środowiska, w szczególności przed szkodami górniczymi, 

ochronę powierzchni ziemi i urządzeń użyteczności publicznej 

 

W dużej mierze postępowy akt prawny (Paczuski 2000) 

(www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


Rezerwat geologiczny „Zachełmie” – nieczynny kamieniołom, pow. kielecki 



AKTY PRAWNE z zakresu ochrony środowiska/przyrody  

w  II Rzeczypospolitej – c.d. 

1932 – Ustawa o rybołówstwie (obowiązywała do 1985 r., ze zm.) 

Akt prawny opracowany na solidnych podstawach naukowych (Paczuski 

2000). 

M.in.: 

• dotyczyła wszystkich wód otwartych 

• możliwość formowania straży rybackiej (z określonymi uprawnieniami) 

• rybackie związki ochronne dla dorzeczy 

• fundusz ochrony rybołówstwa (www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


PIERWSZA POLSKA USTAWA O OCHRONIE PRYRODY, 

1934 

(www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

Akt prawny kompleksowy i nowoczesny, jak na owe czasy (Paczuski 2000)  

 

M.in.: 

• ochronie podlegają twory przyrody: ziemia, jej ukształtowanie i 

formacje, jaskinie, wody stojące i płynące, wodospady, brzegi wód, 

zwierzęta, rośliny, minerały, skamieniałości, gatunki, zbiorowiska, 

poszczególne okazy, których zachowanie leży w interesie publicznym ze 

względów naukowych, estetycznych, historycznych, pamiątkowych, lub  

      ze względu na swoiste cechy krajobrazu, i które władza państwowa 

      uznała za podlegające ochronie 

• wyraźnie sformułowane cele ochrony przyrody i sposoby ich osiągania 

• zakazy i ograniczenia w użytkowaniu chronionych tworów przyrody 

• wprowadzono formy ochrony przyrody: 

• ochrona gatunkowa 

• parki narodowe (o pow. > 300 ha) 

 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


PIERWSZA POLSKA USTAWA O OCHRONIE PRYRODY, 

1934 – c.d. 

• rejestr centralny i rejestr wojewódzki tworów przyrody podlegających 

ochronie 

• ustanowienie urzędu wojewódzkich konserwatorów przyrody (nie 

zdążono wprowadzić przed II wojną światową) 

• potwierdzenie prawne Państwowej Rady Ochrony Przyrody (wcześniej 

utworzonej – w 1919 r.) 

• Fundusz Ochrony Przyrody i straż ochrony przyrody (nie zdążono 

wprowadzić przed II woj 

• odszkodowania dla właścicieli przedmiotów ochrony ną) z powodu 

ograniczeń w użytkowaniu lub wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa 

• kary za umyślne i nieumyślne wykroczenie przeciwko zakazom i 

nakazom … 

 

(Paczuski 2000, Symonides 2014,  

www.prawo.sejm.gov.pl, 2020) 

http://www.prawo.sejm.gov.pl/


WNIOSKI 

• Duża aktywność II Rzeczypospolitej w tworzeniu prawa ochrony  

      środowiska – liczne akty w randze ustawy lub rozporządzenia 

• Większość aktów prawnych zawierała szersze ujęcie problematyki  

      ochrony środowiska i miała charakter nowoczesny, także na tle prawa 

      innych krajów Europy 

• Dużym stopniem kompleksowości i nowoczesności charakteryzowały się  

      zwłaszcza takie akty, jak:  
Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna i dopełniająca ją 

Zasadnicza Ustawa Sanitarna, 1919 

Ustawa wodna, 1922 

Rozporządzenie Prezydenta RP o prawie przemysłowym, 1927 

Rozporządzenie Prezydenta RP o prawie budowlanym  

i zabudowywaniu osiedli, 1928 

Rozporządzenie Prezydenta RP o  opiece nad zabytkami, 1928 

Rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie zwierząt, 1928 

Rozporządzenie Prezydenta RP o zagospodarowaniu lasów państwowych, 1928 

Rozporządzenie Prezydenta RP Prawo górnicze, 1930 

Ustawa o rybołówstwie, 1932 

Ustawa o ochronie przyrody, 1934 



Dziękuję za uwagę 


