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SYTUACJA POLSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

Polska była najbardziej zniszczonym państwem w wyniku II wojny 
światowej 

 

• Niemcy zamordowali 6 mln osób, Rosjanie zamordowali lub wywieźli 1,5 mln 
osób 

• Zniszczeniu uległo 38% majątku narodowego, w tym 50% dróg i torów 
kolejowych i 65% budynków przemysłowych 

• utraciliśmy 30% swego terytorium 

• Polska dostała się pod dominację Związku Sowieckiego 
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POLSKA  W  LATACH  1945 - 1949 

Zmiana ustroju politycznego i systemu gospodarczego: 

• 1944   Reforma rolna 

• 1944   Monopolizacja handlu zagranicznego 

• 1945   Nacjonalizacja banków 

• 1946   Nacjonalizacja przemysłu 

• 1949   Likwidacja prywatnego handlu, powstanie PZPR 

Cała gospodarka w rękach partii typu komunistycznego, zależnej od ZSRR. 

 

W latach 1947 – 1949 3-letni Plan odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. 
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BUDOWA  SOCJALIZMU  W  PRL 

Plan 6-letni (1950 – 1955) i dalsze plany 5-letnie 
• Centralne sterowanie całą gospodarką kraju 

• Bezwzględny priorytet dla szybkiego rozwoju przemysłu ciężkiego 

• Maksymalnie szybki wzrost wydobycia węgla i rozwój energetyki 

• Skrajnie niskie ceny wody, energii i surowców 

• Utrzymywanie niskiej stopy życiowej ludności  

• Gospodarka autarkiczna w ramach RWPG – niekorzystny handel z ZSRR 

• Kilkakrotne, nieudane próby kolektywizacji wsi; powstanie PGR-ów 

Rozwój kraju bez dbałości o stan środowiska:  

„Dopiero jak będziemy bogaci, będziemy dbali o środowisko”. 
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Dochód Narodowy w Polsce i w innych krajach 
w latach 1950 - 1989 
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ROZWÓJ  GOSPODARCZY  BEZ  DBAŁOŚCI  O  ŚRODOWISKO 
Zanieczyszczenie atmosfery 

Węgiel   

• 1950 – 65 mln ton, 1980 – 192 mln ton  

• rabunkowa eksploatacja złóż, wielkie szkody górnicze na Górnym Śląsku, zanieczyszczenie 
środowiska (emisja z hałd, zasolenie Wisły i Odry…)  

System zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło 

• Moc elektrowni: 1960 – 6 GW, 1980 – 26 GW 

• Niska sprawność urządzeń odpylających (emisja pyłu 3,4 mln t/rok) 

• Brak instalacji do redukcji emisji SO₂ oraz NOx (emisja  SO2  4 mln t/rok,  NOx  1,5 mln t/rok) 

• „Czarny Trójkąt” – wylesienie 16 tys. ha lasów w Karkonoszach i Górach Izerskich 

• Spalanie węgla z zawartością siarki do 4% 

• Węgiel niemal jedynym paliwem do ogrzewania budynków (smog we wszystkich miastach) 
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ROZWÓJ  GOSPODARCZY  BEZ  DBAŁOŚCI  O  ŚRODOWISKO 
Zanieczyszczenie atmosfery 

Hutnictwo stali : 1960 – 8 mln ton, 1980 – 20 mln ton. 

Huty na G. Śląsku, w Krakowie, Częstochowie i w Warszawie – emisja pyłów i gazów 

Koksownie na G. Śląsku i w Krakowie – emisja substancji rakotwórczych  

Inne przykłady:  

•  Emisja do atmosfery  1 – 2% produkcji cementu 

• Rabunkowa eksploatacja złóż siarki w okolicach Tarnobrzega  

• Wielka emisja fluoru z hut aluminium w Koninie i w Skawinie   

• Emisja pyłów metali z hut w Olkuszu, Miasteczku Śląskim, Bukownie i Siechnicach 

• Emisja CS₂ z zakładów tworzyw sztucznych w Jeleniej Górze i w Gorzowie 

• Emisja pyłu i odpadów azbestowych z fabryki azbestu w Szczucinie  itd… itd. 

    Dymiące kominy fabryk symbolem socjalistycznego postępu 
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ROZWÓJ GOSPODARCZY BEZ DBAŁOŚCI O ŚRODOWISKO 
Zanieczyszczenie wód 

• 80% zakładów przemysłowych  i połowa miast nie miała oczyszczalni ścieków 

• Tylko 33% miast miało biologiczne oczyszczalnie ścieków 

• Tylko 2% wsi miało kanalizację i 20% wsi miało sieć wodociągową 

• W efekcie tego: 

• 5% rzek i 4% jezior miało wodę I klasy czystości 

• W 40% rzek i  w 63% jezior woda była pozaklasowa 

• Na wsiach 66% studni miało wodę niezdatną do picia 

• Udział w zanieczyszczaniu Morza Bałtyckiego: 40% fosforu, 35% azotu, 21% 
substancji organicznych pochodziło z terenu Polski  
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ROZWÓJ GOSPODARCZY BEZ DBAŁOŚCI O ŚRODOWISKO 
Gospodarka odpadami 

• Niemal 100% odpadów komunalnych trafiało na ok. 1500 wysypisk legalnych i 
na kilka tysięcy wysypisk nielegalnych 

• Około 50% odpadów przemysłowych wyrzucano na składowiska. W 1988 r. było 
ich około 1,5 miliarda ton, większość na Górnym Śląsku 

• W 1988 r. na składowiskach przy hutach metali ciężkich było około 30 milionów 
ton odpadów toksycznych zawierających ołów, cynk, kadm, chrom. 

• Przy kombinacie miedzi powstało „Białe morze” odpadów poflotacyjnych, 
widziane z kosmosu 

• Wokół zagłębia siarkowego w okolicach Tarnobrzega była „spalona ziemia” 

• Ponad 1000 „mogilników” z odpadami toksycznymi rozsianych było po terenie 
całego kraju 
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OCHRONA  PRZYRODY  PRZED  1989 ROKIEM 

Polska była jedynym krajem Bloku Wschodniego z prywatnym rolnictwem. 

Około 70% gruntów na wsiach było w rękach prywatnych – symbioza z przyrodą. 

1950 – 1970 : wielka akcja zalesiania kraju – zwiększenie lesistości z 21% do 27% 

Ale też trwał wielki program melioracji odwadniających i kanalizowania rzek 

oraz działalność PGR-ów: duże zużycie nawozów, pestycydów, ciężkie maszyny. 

Prawna ochrona przyrody: 

• Działalność Państwowej Rady Ochrony Przyrody od 1945 roku 

• 1949 r. ustawa o ochronie przyrody 

• 1950 – 1988 :  powołanie 14 parków narodowych (0,44% kraju) 

• 1970 – 1988: utworzenie 55 parków krajobrazowych i 155 obszarów chronionego 
krajobrazu (łącznie 15% powierzchni kraju) 
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Skutki zanieczyszczenia środowiska przed 1989 rokiem 

Polska  w latach 80-tych była, obok ZSRR, najbardziej zanieczyszczonym 

 krajem w Europie 

Górny Śląsk był  najbardziej zanieczyszczonym regionem Europy: 

• Milion ludzi mieszkało tu w strefach nadmiernych stężeń substancji toksycznych 

• Średnia długość życia była o rok krótsza od średniej krajowej 

• Umieralność mężczyzn w wieku 30 – 59 lat o 40% wyższa od średniej krajowej 

• Dzieci o 60% częściej z wadami wrodzonymi niż w innych regionach Polski …. 

Średnioroczne stężenia pyłów i gazów w Katowicach w latach 80-tych 
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Skutki zanieczyszczenia środowiska przed 1989 rokiem 

Straty materialne Uszkodzenia drzewostanów 
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Reakcja na zanieczyszczenie środowiska 

Władza już w 1970 r. zdawała sobie sprawę z narastającej dewastacji środowiska.  

Oto instrukcja dla cenzury: 

„Wszelkie informacje przedstawiające dane liczbowe dla całego kraju, a dotyczące zanieczyszczenia 
środowiska należy zatrzymywać i nie dopuszczać do ich publikacji w prasie, radiu i telewizji” 

Pierwsze duże protesty w 1980 r. wraz z powstaniem „Solidarności”. 

• 1980 – Polski Klub Ekologiczny w Krakowie i jego oddziały w innych miastach 

• 1982 – Raport Komisji Planowania przy RM: „Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce”  
   pod red. A. Kassenberga i C. Rolewicz 

• 1983 – Idea „Zielonych Płuc Polski” sformułowana przez K. Wolframa 

• 1985 – Radykalny ruch „Wolność i Pokój” we Wrocławiu 

• 1986 – Raport PKE „Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji” 

Powstanie wielu organizacji proekologicznych, szczególnie po katastrofie w Czarnobylu. 
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Obszary ekologicznego zagrożenia 

W raporcie A. Kassenberga i C. Rolewicz 
wyznaczono 27 obszarów, na których nastąpiło 
załamanie równowagi ekologicznej, zagrażające 
zdrowiu ludzi. 

 

Obszary te obejmowały: 

• 11,3% powierzchni Polski 

• 35,5% ludności Polski 

 

Emisja na tych obszarach: 

• 81% gazów, 78% pyłów, 64% ścieków 91% 
składowisk przemysłowych 
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Działania rządu w latach 1980 - 1989 

1980 – ustawa „o ochronie i kształtowaniu środowiska” 

1983 – Powołanie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

1984 – „Ustawa o planowaniu przestrzennym” 

1986 – „Ustawa o systemie obszarów chronionych” 

1988 – Podpisanie porozumienia 5 wojewodów o utworzeniu „Zielonych Płuc 
 Polski” 

Zamknięcie huty aluminium w Skawinie i huty stali chromowej w Siechnicach  

 k/ Wrocławia 
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OKRĄGŁY  STÓŁ 1989 r. 

Podstolik ekologiczny 

Współprzewodniczący: prof. Jerzy Kołodziejski i prof. Stefan Kozłowski 

Uchwalono 27 postulatów i jeden protokół rozbieżności 

Najważniejsze postulaty: 

• Dalszy rozwój kraju w zgodzie z zasadą ekorozwoju 

• Całkowita reforma prawa ochrony środowiska 

• Zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska 

• Wprowadzenie zasady „Zanieczyszczający płaci” 

• Powołanie Banku Ochrony Środowiska 

• Wprowadzenie obowiązku wykonywania ocen oddziaływania na środowisko 

• Wzrost obszarów chronionych do 30 – 40% powierzchni kraju 
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Kryzys ekonomiczny w latach 1989 - 1992 

• Wprowadzenie gospodarki rynkowej 

• Konkurencja krajowa i zagraniczna 

• Wzrost cen energii, wody i surowców o 300 – 
400%  aby odzwierciedlały koszty produkcji 

• Bankructwo około 40% najgorszych zakładów 
przemysłowych 

• Likwidacja PGR-ów 

Korzyści: 

• Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 

• Oszczędność energii, wody i surowców 

• Mniej odpadów przemysłowych 

• Nowoczesne technologie z zagranicy 

 

Spadek produkcji węgla, stali i cementu 
w latach 1989 - 1992 
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Działania resortu ochrony środowiska 
w latach 1989 - 1992 

Realizacja ustaleń Okrągłego Stołu 

1989 – Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

1990 – Ustalenie listy 80 najbardziej szkodliwych zakładów przemysłowych 

1991 – Dokument strategiczny: „Polityka ekologiczna Państwa do roku 2010” 

1991 – Uchwalenie ramowej ustawy o ochronie środowiska  

1991 – Ustawy o PIOŚ, o lasach, o ochronie  przyrody oraz prawo geologiczne i górnicze 

1991 – Powołanie siedmiu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 

1991 – Założenie Banku Ochrony Środowiska 

1991 – Podpisanie porozumienia z „Klubem Paryskim” o ekokonwersji polskiego długu 

1993 – Powołanie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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Polska członkiem Unii Europejskiej 

Ważnym impulsem dla poprawy stanu środowiska było przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej 

W traktacie Akcesyjnym z 2004 r. Polska zobowiązała się do przyjęcia całego 
prawodawstwa unijnego, także w ochronie środowiska. 

 

Ponieważ standardy unijne były ostrzejsze od polskich otrzymaliśmy: 

• 10 okresów przejściowych na dostosowanie prawa 

• Znaczne wsparcie finansowe w formie dotacji: 2002 – 2004 ISPA 700 mln euro, 

2004 – 2007 Fundusz Spójności 1,87 mld euro, od 2007 dwa etapy programu 
„Infrastruktura i Środowisko” ponad 10 mld euro. 

  



Ochrona środowiska po 1989 roku 
Ochrona atmosfery 

Emisja głównych zanieczyszczeń atmosfery w latach 1960 - 2018 
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Ochrona środowiska po 1989 roku 
Ochrona atmosfery  

W latach 1990 – 2018 nastąpiło zmniejszenie emisji pyłów metali o 60 – 70%, 
całkowita eliminacja związków ołowiu z benzyn i eliminacja freonów i halonów z 
urządzeń chłodniczych. Podjęto także wielką akcję eliminacji azbestu z dachów.  

Poważnym problemem pozostaje emisja dwutlenku węgla (mln t/rok) 
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Ochrona środowiska po 1989 roku 
Ochrona wód 

Korzystanie z wodociągu mieszkańców 
miast i wsi  w 1980 – 2018 (%) 

Korzystanie z kanalizacji mieszkańców 

miast i wsi w 1980 – 2018 (%) 
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Ochrona środowiska po 1989 roku 
Ochrona wód 

Metody oczyszczania ścieków w latach 1980 - 2018 



Ochrona środowiska po 1989 roku 
 

Ochrona wód i gospodarka wodna 

• Zwiększona eutrofizacja wód  w wyniku wzrostu użycia nawozów mineralnych 

   i złą gospodarką gnojowicą i gnojówką 

• Dwa razy większy ładunek związków azotu i fosforu trafiający do wód Bałtyku 
niż w 1989 roku 

• Postępujące zanieczyszczenie wód podziemnych 

Gospodarka wodna - dwie różne strategie: 

1. Budowa wielkich zapór, kanalizowanie rzek dla transportu rzecznego, 
melioracja, coraz wyższe wały przeciwpowodziowe 

2. Mała retencja wodna na nizinach, w górach, na obszarach miast, w lasach,  
oszczędzanie wody, renaturyzacja rzek, poldery 



Ochrona środowiska po 1989 roku 
Gospodarka odpadami komunalnymi 

• Jeszcze 20 lat temu 96% odpadów komunalnych trafiało na wysypiska 

• W Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską w 2004 r. Polska zobowiązała się do 
segregacji odpadów, wydzielając z nich sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
opakowania, tworzywa sztuczne, szkło oraz zużyte baterie i akumulatory 

• W latach 2009 – 2012 uchwalono ustawy dot. utylizacji tych odpadów 

• W 2012 r. – ustawa, dzięki której władze samorządowe stały się właścicielami 
odpadów 

• W latach 2000 – 2018 zbudowano ponad sto instalacji do segregacji odpadów 
komunalnych, wiele instalacji do ich recyklingu oraz sześć wielkich spalarni 
odpadów 
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Ochrona środowiska po 1989 roku 
Gospodarka odpadami komunalnymi 

Postępy w zbiórce i wykorzystaniu niektórych rodzajów odpadów.  

w 2018 r.: 
Sprzęt elektryczny i elektroniczny: wprowadzono na rynek 660 tys.ton, zebrano 
330 tys. ton 

Stanowi to 8,6 kg/M (zobowiązanie 4 kg/M) 

Opakowania: wprowadzono na rynek 5,5 mln ton, odzyskano 63%, recykling 58,5% 

(Zobowiązanie: 61 % odzysku i 56% recyklingu) 

Baterie i akumulatory: wprowadzono na rynek 13,1 tys. ton, zebrano 66%. 

(Zobowiązanie 45%) 

Do 2000 r. zlikwidowano wszystkie mogilniki 
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Ochrona środowiska po 1989 roku 
Gospodarka odpadami komunalnymi  
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Ochrona środowiska po 1988 roku 
Gospodarka odpadami przemysłowymi 

 
Masa odpadów przemysłowych w latach 1970 – 2018 (mln t/rok) 
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Ochrona  przyrody 

Ochrona przyrody przed 1988 rokiem: 

• Rozdrobnione, prywatne gospodarstwa rolne – symbioza z przyrodą 

• Intensywna gospodarka rolna w PGR-ach – antyekologiczna 

Niekorzystne zmiany po 1988 roku: 

• Scalanie gruntów – zanik miedz i zadrzewień śródpolnych 

• Wzrost zużycia nawozów sztucznych i pestycydów 

• Nowe, importowane odmiany roślin 

• Zanik bioróżnorodności na łąkach 

• Maszynowo wykonywane pokosy….. 

Przeciwdziałanie: 

Tworzenie prawnych form ochrony przyrody dla najcenniejszych obszarów 

29 



Ochrona  przyrody 

Ilość obszarów prawnej ochrony przyrody w latach 1970- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2008 r. - obszary europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. 

W 2018 r. było 849 obszarów ochrony siedlisk (15,7% kraju) i 145 obszarów 
ochrony ptaków ( 11,2% kraju). 
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Ochrona  przyrody 

Ważna rola organizacji pozarządowych – społeczna kontrola działań 
gospodarczych 

• Ochrona ekosystemów cennych przyrodniczo 

• Ochrona gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem (m.in. ochrona orłów, bociana 

białego, głuszca, żółwia błotnego, jesiotra, foki, nietoperzy i wielu innych gatunków) 

Działania służb parków narodowych i krajobrazowych 

Działalność „Lasów Państwowych”: 

Wielki program zalesiania 1950-1970, Ustawa w 1991 r.,  „Leśne Kompleksy Promocyjne” w 1994 r. 
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Finansowanie ochrony środowiska 
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Finansowanie ochrony środowiska 
 

Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska 

1992 2015 
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Finansowanie ochrony  środowiska 
 

Udział sektorów ochrony środowiska w wydatkach inwestycyjnych (%)  
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Najpilniejsze zadania  
w zakresie ochrony środowiska 

Ochrona atmosfery: 

Strategia dekarbonizacji gospodarki: 

• Kompleksowa ustawa antysmogowa 

• Reforma programu „Czyste powietrze” 

• Przyspieszenie programu elektryfikacji transportu 

• Opracowanie narodowego programu oszczędności energii 

• Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii 

Ochrona wód: 

• Dokończenie wielkiego programu wodno-kanalizacyjnego 

• Opracowanie narodowego programu oszczędności wody 

• Renaturyzacja rzek i rozwój retencji wody w miastach i w lasach 

• Zaniechanie kanalizowania rzek i planów żeglugi śródlądowej 
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Najpilniejsze zadania 
w zakresie ochrony środowiska 

Gospodarka odpadami: 

• Nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach 

• Dalszy, szybki rozwój segregacji, recyklingu i utylizacji odpadów komunalnych 

• Eliminacja przedmiotów jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych i opakowań z nich 

• Promocja gospodarki o obiegu zamkniętym 

Ochrona przyrody : 

• Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach 

• Zwiększenie płac pracowników parków narodowych i krajobrazowych 

• Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w ochronie przyrody 

Edukacja ekologiczna całego społeczeństwa 

Utworzenie silnego „Ministerstwa Ochrony Środowiska” 
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 Dziękuję  za  uwagę 
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