
1 
 

Witold Lenart 

Ewolucja paradygmatów ocen środowiskowych w takt 

przemian polskiej ochrony środowiska 

 

 

 

 

1. Oceny oddziaływania na środowisko – polska droga do europejskich standardów  

 

Jedno z najskuteczniejszych narzędzi zarządzania ochroną środowiska, jakim jest zespół 

procedur i technik oceniania skutków oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, ale też 

planów i dokumentów strategicznych, ma już kilkudziesięcioletnią historię, jeśli 

uwzględni się prace teoretyczne oraz często mozolne starania o wprowadzenie tej 

procedury do regulacji prawnych. Interesujące losy takich starań znane są ze Stanów 

Zjednoczonych uważanych za prekursora OOS (Environmental Impact Statement), 

Wielkiej Brytanii, Krajów Skandynawskich, Holandii, a także Japonii i Nowej Zelandii. 

W tym samym mniej więcej czasie, tzn. już w latach 70-tych ubiegłego stulecia myśl o 

potrzebie analizowania projektów inwestycyjnych z punktu widzenia następstw 

środowiskowych, a także potrzeba niezależnej analizy zagrożeń środowiska przez 

istniejące obiekty (dziś napiszemy instalacje), pojawiła się także w Polsce, gdzie od razu 

stała się jednym z wielu pól kontestacji sytuacji polityczno-gospodarczej. W tym czasie 

Polska była przykładem skrajnie nieodpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych oraz kraju 

nie liczącego się z  pospolitymi zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi, 

nie pisząc już o lekceważeniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Generalna 

zasada stosowana przez ówczesną centralną cenzurę polegała na tym, że blokowane były 

niekorzystne i alarmujące informacje dotyczące całego kraju, ważnych branż i okręgów 

przemysłowych, natomiast nie było większych problemów z przemycaniem, niekiedy 

nawet bardzo ponurych, informacji dotyczących pojedynczych „trucicieli” czy też 

nieudanych rozwiązań technicznych. Do dziś nie ma jasności, czy był to świadomy  

„wentyl” władzy w obliczu fatalnego stanu, czy skutek marnego rozpoznania sytuacji. W 

każdym razie liczne protesty związane z funkcjonowaniem polskiego przemysłu były 

formułowane w postaci raportów oceny wpływu na środowisko (OWS) o zawartości 

bliskiej do dzisiejszych. Oczekiwano oczywiście reakcji administracyjnych i co niezwykle 
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ciekawe, w paru przypadkach takie reakcje następowały, do wstrzymywania działalności 

włącznie. Podobnie reagowano także na niektóre projekty, że wspomnimy pierwsze 

lokalizacje energetyki jądrowej, zamiary melioracyjne, stopnie wodne oraz kopalnie 

odkrywkowe. Zespoły autorskie tych opracowań rekrutujące jednocześnie nieformalnych 

oponentów wywodziły się ze świata akademickiego, także PAN, towarzystw naukowych 

oraz organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza regionalnych. Nierzadko wsparcia 

udzielały władze samorządowe, nie zawsze podzielające stanowisko wyższej 

administracji. Ów polityczny paradygmat pozostał nie do końca wyjaśnionym aspektem 

rozwoju polskiej drogi ewolucji procedur OOS. Nadal wymaga historycznych już studiów, 

chociaż i dziś wiele kwestii z ocenami związanych ma silny polityczny aspekt i bywa 

roztrząsanych w oparach takiego paradygmatu.  

W dalszej kolejności przedstawiono bardzo skrótowo i skrótowo oraz subiektywnie  inne, 

merytoryczne i administracyjno-społeczne paradygmaty, w różnych okresach, z różną siłą 

kształtujące polską drogę systemu OOS. 

 

 

2. Teoretyczne podstawy ocen środowiskowych  

 

Zacznijmy od kwestii intelektualnej przewagi nauki czystej, czyli nauk podstawowych 

nad wdrożeniami i ekspertyzami, które są domeną systemu OOS. Stale trwa skąpy dopływ 

nauki do warsztatów OOS, przy czym w pierwszych latach funkcjonowania tego systemu 

rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne teorie fizycznego, chemicznego i biologicznego 

oddziaływania cywilizacji na środowisko wręcz kontrująco wywoływało niechęć 

poważnych ośrodków badawczych i naukowców. W związku z tym w ocenach (raportach, 

prognozach) obserwuje się stały niedostatek wiedzy, pomimo rozwoju badań 

przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, technicznych, medycznych oraz 

informatycznych, ostatnio nie tylko „czystych”, a więc abstrahujących od aspektów 

antropogennych. Są dziedziny nauki, które prawie wcale nie penetrują problematyki OOS, 

np. biochemia, inne biologiczne zauważyły problem bardzo niedawno. Podobnie zresztą 

jak nauki społeczne, w tym ekonomia. Nie wykształciła się także odrębna dyscyplina 

naukowa o zakresie związanym z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, choć 

w tej kwestii piszemy szczególnie o Polsce, gdyż są kraje, gdzie to skutecznie nastąpiło.   
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Można przytoczyć długą listę najprostszych przykładów ilustrujących ten stan. Choćby  

tak potrzebne rzetelne badania wpływu siłowni wiatrowych na ornitofaunę wciąż są 

dalekie od metodycznej poprawności i nie przynoszą wiarygodnych danych.  

Instytucjonalną przyczyną tego stanu może być rzadkość prowadzenia w szkołach 

wyższych, nawet na kierunkach „ochrona środowiska” przedmiotu „OOS” lub zbliżonego.  

Pośrednio wywodzi się to z oporów przed wprowadzeniem dyscypliny naukowej 

„ochrona środowiska”, ale fundamentalne źródło tkwi w niskiej ocenie wiedzy 

aplikacyjnej w ogóle, może w pewnej części wywołane bojaźnią przed manipulacjami 

polityczno-gospodarczymi rodem z minionego okresu.  Wiele kręgów naukowych uważa, 

że ekspertyzy w rodzaju raportów i prognoz OOS należą do koniunkturalnych i mało 

ambitnych.   

Obiektywną przyczyną może być oczywista okoliczność potrzeby długiego czasu na 

przeprowadzenie badań z zakresu rozpoznawania wpływu antropopresji na komponenty 

środowiska, zwłaszcza biotyczne. Przeważają opinie, że antropopresja, jako jeszcze jeden 

czynnik zmieniający przyrodniczą rzeczywistość, nadmiernie komplikuje i tak 

niedostatecznie rozpoznany świat, skłaniając badających do postaw agnostycznych.  

Prowadzi to do podważającej możliwość wydania obiektywnej decyzji (środowiskowej) 

skłonności do traktowania przedmiotu oceny jako nierozpoznawalnego lub co najmniej 

nierozpoznawalnego w czasie wyznaczonym na przeprowadzenia procedury. 

   

 

3. Metody rozpraszania zagrożeń i zanieczyszczeń 

 

Paradygmat związany z tymi metodami uzyskał trafne określenie „solution for pollution is 

dilution” i wcale nie został wycofany w miarę głębszego rozpoznawania procesów 

antropopresji oraz preferowania zasady odnajdywania źródła zagrożeń. Zasada 

formalnego zmniejszania zagrożenia powietrza, wód a także żywności i materiałów 

poprzez rozrzedzanie szkodliwych składników bywała fizycznie, ale i mentalnie 

stosowana w tzw. ochronie środowiska nie tylko w Polsce. Źródłem takiego podejścia 

były wspomniane wyżej regulacje  z lat realnego socjalizmu, gdy zakazywano 

udostępniać informacje o fatalnym stanie środowiska. Można było jedynie lokalnie 

donosić o punktowych niedopatrzeniach. Źle może być tylko lokalnie i epizodycznie. 

Średnio jest dobrze. Stąd brały się różne pomysły mieszania wód brudnych i czystych by 

uzyskać „jakie takie”, komponowania „akceptowalnych gruntów” z pomieszania różnych 
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odpadów, nakładania modelowanych zanieczyszczeń powietrza tak, by stężenia w rejonie 

recepcyjnym były zgodne z normami itd. 

Tymczasem jest oczywiste, że ocena zagrożenia środowiska powinna operować danymi o 

wysokości i frekwencji stanów ekstremalnie najgroźniejszych. Wymaga to odpowiedniej 

metodyki, w tym organizacji rozpoznania. Analiza stanów ekstremalnie złych powinna 

także mieć wsparcie społeczne. 

Jednym ze sposobów unikania tytułowego wykrętu jest ograniczanie liczby próbkowania 

na rzecz instalowania systemu wykrywającego tylko wartości najmniej korzystne, czytaj: 

najgorsze, przy czym decyzje powinny być wydawane z wykorzystywaniem takich 

ekstremalnych danych. Tak pracują najsprawniejsze służby ochrony środowiska, choć 

przytoczony paradygmat często jeszcze służy do bagatelizowania zagrożeń i dopuszczania 

do akceptacji stanów dalekich od poprawności. Dobrym, ale z drugiej strony złym 

przykładem są polskie manipulacje w ocenianiu tzw. niskiej emisji, czyli stężeń pyłu 

zawieszonego o granulacji PM 10 i PM 2,5.  

 

 

4. Konserwatorska ochrona przyrody 

 

Historia jej wprowadzania w Polsce zawiera zarówno postępowe przełomy, jak i 

kontrowersyjne manipulacje. Szereg posunięć, odnotowywanych jako sukces, miało 

charakter zastępczy, a nawet wsteczny w stosunku do obiektywnych potrzeb oraz 

oczekiwań społecznych. Postęp ilościowy, czyli obszarowy i obiektowy był często 

wymuszany, przy redukowaniu statusów chronionych obiektów. Tak toczyła się historia 

powstania największego polskiego parku narodowego w Dolinie Biebrzy oraz uzgadnianie 

statutów ochronnych parków krajobrazowych, które okazały się łagodniejsze od 

przyznanych obszarom chronionego krajobrazu. Wystarczy zauważyć, że dyrekcje parków 

krajobrazowych praktycznie nie są stroną w postepowaniach OOS na swych terenach.  

W efekcie, używając naostrzonego języka, można bardzo krytycznie ocenić polski system 

ochrony konserwatorskiej z punktu widzenia możliwości kontrolowania działalności 

gospodarczej mogącej środowisku szkodzić. Pomimo tego, że łączny udział obszarów 

chronionego krajobrazu i przyrody jest przyzwoity (około 30%). I tak: rezerwaty przyrody 

oraz stanowiska dokumentacyjne jawią się jak oazy na pustyni, bez stref ochronnych, 

małe, graniczące z terenami silnie zmienionymi. Parki narodowe są nieliczne, niewielkie i 

ostatnio nie powstają. Sukcesy dotyczące parków krajobrazowych skończyły się 20 lat 
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temu, od tego czasu powstał tylko jeden niewielki park koło Grudziądza. Oryginalnie 

pomyślana sieć ECONET okazała się  szansą niedokonaną, a sieć NATURA 2000, 

kreślona była w ukryciu równolegle przez rząd i organizacje pozarządowe. Niesprawny 

jest system nadzoru nad tą siecią i nadal niejasne zasady zatwierdzania planów ochrony, 

które powinny być zasadniczym orężem w walce z nietrafnymi inwestycjami 

niekorzystnie oddziaływującymi na ostoje.   Powtórzmy jeszcze zdziwienie dotyczące 

OCHK – czyli niespodziewaną skuteczność najsłabszej kategorii ochronnej i wyraźmy 

zadowolenie z wprowadzonej w Polsce kategorii Leśnych Kompleksów Promocyjnych. 

Inne formy okazały się w miarę udane (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) lub 

całkowicie nietrafione (użytki ekologiczne). Wreszcie pomniki przyrody są 

odzwierciedleniem aktywności wojewódzkich służb ochrony przyrody, a nie obrazem 

gęstości cennych obiektów, głównie drzew.  

Obok tego konsekwentne pomijana jest ochrona różnorodności biologicznej i 

lekceważone zobowiązania związane z Europejską Konwencją Krajobrazową. Ochrona 

krajobrazu zawsze była w Polsce niedoceniana i jednocześnie traktowana jak listek 

figowy kryjący ekologiczną mizerię. System ochrony przyrody przez lata budowany był 

na bardzo skąpej sieci ochrony konserwatorskiej obejmującej tereny nie przydatne do 

ważnych celów gospodarczych. Pomijane były zatem doliny dużych rzek, wybrzeża, 

obszary bagienne przewidziane do osuszenia, strefy przygraniczne i sąsiedztwa 

aglomeracji. Decyzje o powoływaniu obszarów chronionej przyrody były zawsze 

spóźnione, skąpe i wyposażone w słabe narzędzia restrykcyjne, w szczególności narzędzia 

korespondujące z systemem OOS, co mogłoby chronić te obszary przed 

nieprzemyślanymi inwestycjami. Obecny system jest rozbudowany, ale niespójny i 

niepełny. Jest też rozbieżnie nadzorowany. Nie ma sensownych hierarchicznych zasad 

gospodarowania na tych terenach, dotyczy to także sieci NATURA 2000. Paradoksem 

pozostaje fakt, że kontrola inwestycyjna na terenach chronionych i w ich sąsiedztwie 

bywa słabsza niż na obszarach nie objętych żadnym statusem ochrony konserwatorskiej. 
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5. Bufory, strefy ochronne i inne obszary izolujące  

 

Powyższa kategoria przestrzenna, mniej lub bardziej sankcjonowana przepisami z różnych 

ustaw była dość trwałym erzacem bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Formalnie 

najszerzej rozpowszechnione były tzw. strefy ochronne, kategoria planistyczno-

sozotechniczna wzorowana na rozwiązaniach radzieckich. Strefy takie wokół uciążliwych 

zakładów przemysłowych i obiektów infrastrukturalnych istniały do 2005 r. Potem, los 

takich terenów był różny, zwykle daleki od racjonalności. Wyznaczanie tego rodzaju 

buforów stosowano w procedurach OOS jako sposób na oddalenie zagrożeń imisyjnych 

różnego rodzaju, najczęściej aerosanitarnych i akustycznych.  

Równocześnie tworzono także strefy ochronne wokół terenów cennych przyrodniczo, w 

otoczeniu ujęć wód, wrażliwych stanowisk faunistycznych itd. Pojawiały się zatem strefy 

w strefach, czyli bezład nic nie znaczących granic nie wspartych poważną oceną 

ilościową. W związku z powyższym powszechnie odnotowywano paradoksy koincydencji 

strefy ochronnej uzdrowiska ze strefą ochronną kopalni głębinowej, czy obecność 

ogródków działkowych w obrębie strefy ochronnej huty lub rafinerii. Pojawiała się 

zdrowa żywność ze skażonej gleby, a nawet skierowania na leczenie do obiektów 

znajdujących się w formalnej strefie zagrożenia zdrowotnego. Niestety paradygmat 

buforowania przeżył i obecnie znalazł nowe  zastosowanie w energetyce wiatrowej, 

lokalizacji oczyszczalni ścieków, przebiegu linii kolei dużych prędkości itd.  

Obiekty uciążliwe, punktowe, liniowe i przestrzenne powinny zamykać swą uciążliwość 

w granicach własności. Jedynym sposobem na uwzględnianie kłopotliwego sąsiedztwa 

jest rozsądne planowanie przestrzenne wsparte autopsyjną analizą zagrożeń. W żadnym 

razie nie powinno występować nakładanie się (kumulowanie) zagrożeń z więcej niż 

jednego źródła.  

Strefy ochronne wokół (czy zawsze wokół?) obszarów ochrony przyrody powinny 

wynikać z funkcjonalnych miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania 

(mppz), w praktyce zatem nie muszą być wytyczane. Przestrzeń jest zbyt cenna by tracić 

ją na bufory. 
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6. Paradygmaty zagrożeń sozotechnicznych 

 

Kontrola procesu inwestycyjnego, a także dyscyplinowanie funkcjonowania instalacji, 

powinny uwzględniać cel kontrolowanej działalności techniczno-organizacyjnej. Inaczej 

oceniać należy oczyszczalnię ścieków i wytwórnię sztucznych ogni. Tymczasem w Polsce 

zbyt często udowadnia się zagrożenie zdrowia i życia przez oczyszczalnię ścieków, 

promuje gminy ekologiczne bez składowiska odpadów, dowodzi że można pogarszać 

jakość rzeki budową oczyszczalni itd. Przy okazji fetyszyzuje się zagrożenie wizualne, 

doprowadzając do paradoksu, kiedy komin jest groźniejszy od emisji, nawet wtedy, gdy 

nic z niego nie ulatuje.  

Z drugiej strony można odnotować szkodliwość niektórych rozwiązań realizowanych jako 

proekologiczne: hałasujące ekrany, melioracje leśne, nietrafne nasadzenia drzew, spalanie 

osadów ściekowych, wznoszenie jak najwyższych kominów, prowadzenie dróg 

tranzytowych przez miasta tunelami itd. 

Infrastruktura sozotechniczna może mieć dwojaki charakter z punktu widzenia powodów 

jej zainstalowania. Pierwsza grupa dotyczy sytuacji, gdy instalacja jest wymuszona, 

warunkowana zgodą na uruchomienie instalacji. Decydują tu przepisy krajowe i lokalne, 

czasami wewnątrzkorporacyjne. Druga grupa to urządzenia, zabiegi i rozwiązania 

nietechniczne powstałe w rezultacie negocjacji w czasie procesu OOS – to mitygacje. 

Problemem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy mitygacji jest maksymalnie dużo. 

Oczywiście dopuszczalne są tylko te, które rzeczywiście poprawiają stan środowiska, 

obniżając zagrożenia. To jeden z najważniejszych celów procedury OOS, niestety zbyt 

często niedostrzegany, a nawet wypaczany.  

 

 

7.  Pozorna wolność planowania przestrzennego 

 

Planowanie przestrzenne jest dość powszechnie uważane za najskuteczniejsze narzędzie 

ochrony środowiska. W sekwencji z prognozami skutków środowiskowych planów daje 

możliwość przeprowadzenia bodajże najważniejszego elementu ocen środowiskowych: 

wariantowania. Niestety rzeczywistość wciąż bardzo daleko odbiega od tych możliwości. 

Wytworzyły się zdeformowane, czasami patologiczne zwyczaje decyzyjne przynoszące 

skutki odwrotne od wspomnianych pozytywnych możliwości.  
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Podstawowym brakiem planowania przestrzennego jest mizeria planów i ograniczoność 

ich wizji oraz aplikacji. Okazuje się, że większość planów wykonywana jest na terenach, 

gdzie nie są one potrzebne, tereny z licznymi konfliktami zwykle są pozbawione 

aktualnych planów. Na znacznej części polskiego terytorium prace nad planami trwają 

tylko tam, gdzie przewiduje się konkretną inwestycję, a inwestor, z różnych powodów, 

decyduje się na wspieranie procesu przygotowania planu. W ten sposób rodzą się plany-

plamy, opracowania pozbawione koniecznej przestrzennej kontynuacji, wyrywkowe i 

bezwariantowe.   

Innym zastępczym postepowaniem jest faktyczne zastępowanie planów przestrzennego 

zagospodarowania przez studia uwarunkowań i kierunków rozwoju, czyli przez dokument 

ogólny i łatwiejszy do uzgodnienia. 

Z niepowodzeniem spotkała się udana propozycja ustanowienia poważnej roli 

opracowaniu ekofizjograficznemu, przede wszystkim dlatego, że ta wyczerpująca i bogata 

teologicznie dokumentacja jest niezwykle rzadko wykonywana w sposób zgodny ze 

stosownym rozporządzeniem.  

Z formalnego punktu widzenia mamy całą listę obszarów funkcjonalnych, dla których 

wykonanie mpzp jest obligatoryjne. Że wymienimy tylko tereny potencjalnie zagrożone 

powodzią oraz omówione wcześniej obszary ochrony konserwatorskiej. Różnymi 

sposobami skutecznie oddala się prace planistyczne na takich terenach dopuszczając 

daleko idące nieprawidłowości w zagospodarowywaniu. 

Pożądana sekwencja procesu inwestycyjnego powinna obejmować: wstępne opracowania 

oraz dokumenty strategiczne określające cele i kierunki rozwoju gospodarczo-

społecznego i przestrzennego terenu (np. gminy), mpzp z prognozą skutków 

środowiskowych, procedurę OOS i analizę porealizacyjną; bardzo rzadko tak się dzieje. 

Przyczyn hamowania, a czasami torpedowania takiej drogi jest wiele, wśród nich są 

zarówno obiektywne, jak i subiektywne, trwa dyskusja jak z nimi walczyć. Jak 

kontrolować ten proces? Kogo i jak karać? 
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8.  Konsekwentny łańcuch dokumentów strategicznych, czy plik opcji politycznych? 

 

Zarządzanie ochroną środowiska na obszarze działania w miarę samodzielnej jednostki, 

np. państwa, czy regionu o wydzielonej administracji, powinno zaczynać się od oceny i 

nieustannej weryfikacji dokumentów strategicznych traktujących całościowo, branżowo 

lub tylko pośrednio ochronę środowiska i/lub politykę zrównoważonego rozwoju. 

Działania takie mogą mieć charakter formalny, czyli ustawowy, w tym zgodny z tzw. 

strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko, ale mogą też być elementem 

zwyczajowej lub interwencyjnej kontroli. Efektem powinna być stale budująca się 

sekwencja coraz to bogatszych (dokładniejszych i lepszych) dokumentów. Po prostu 

proces ich wymiany, zamiany i uzupełniania powinien być supletyczny. Wydaje się, że w 

krajach będących dla nas wzorcem z zakresie ochrony środowiska tak to się dzieje.  

Polska niestety pozostaje w oparach niesupletyczności. Dokumenty strategiczne są 

generalnie słabe, co gorzej, w ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie coraz słabsze. 

Powszechnie uważa się że najpoważniejszym osiągnięciem była pierwsza Polityka 

Ekologiczna Państwa, przyjęta u zarania demokratycznej państwowości (1991).  

Ponadto utrzymuje się galimatias teleologiczny: nie do końca wiadomo czym jest 

polityka, strategia, program, plan. Brak czytelnych zasad ustanawiania i artykułowania 

kanonów, zasad, standardów i dobrych praktyk oraz obyczajów. Nie bardzo wiadomo  

gdzie je zapisujemy i jak obowiązują. Szczególnie mętnie przedstawiane są w istniejących 

strategicznych dokumentach ważne zasady subsydiarności, a w przypadku ochrony 

środowiska w szczególności zasady bezpieczeństwa, sprawiedliwości ekologicznej oraz 

zasady zrównoważonego rozwoju.   

Aktualny jest też problem wyższości praw: światowych, unijnych, krajowych, 

regionalnych, lokalnych, sektorowych. Tam, gdzie pojawia się potrzeba ogólnokrajowego 

uporządkowania zasad (np. jakość krajobrazu, ochrona przeciwpowodziowa, GMO, mała 

retencja, itd. itp.) prace strategiczne przedłużają się, a ich efekty są okresowo 

unieważniane. Oprócz oczywistych przyczyn merytorycznych i organizacyjnych, w tym 

kadrowych, można doszukiwać się tu przyczyn politycznych, czyli po prostu negowania 

dorobku poprzedników.   

System dokumentów strategicznych powinien być hierarchiczny przestrzennie i 

supletyczny, czyli kolejne wersje winny być lepsze od poprzednich. Lepsze z punktu 

widzenia zasad zrównoważonego rozwoju. Wydaje się, że pierwszeństwo w grupie 

dokumentów konkretnych, a nie tylko deklaratywnych (taka jest np. Konstytucja) mają 
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ratyfikowane konwencje, których jest około 20. Wciąż mamy problemy z tym, jak je 

ulokować w zapisach polskich strategii terytorialnych i branżowych. Kolejnym 

fundamentalnym problemem jest ustalenie jakie wolności strategiczne mają polskie 

samorządy, następnie obywatele. Czy ochrona środowiska jest dziedziną referendalną? 

Paradygmat strategicznej osnowy zarządzania ochroną środowiska i budowy 

zrównoważonego rozwoju, wymieniamy na ósmym miejscu, ale jest oczywiście 

najważniejszy. 

    

 

9. Taktyka i technika walki z trucicielami oraz celowe finansowe wspieranie ochrony 

środowiska   

 

Okres zdeterminowanego protestu w stosunku do zanieczyszczających środowisko 

przyniósł w końcu ubiegłego stulecia spektakularne, nieznane w innych krajach 

posunięcia jak ustanowienie obszarów ekologicznego zagrożenia oraz sporządzenie listy 

najpoważniejszych trucicieli, których na początku było 80. Z tego nurtu narodził się także 

polski system opłat i kar środowiskowych oraz też unikalny w skali świata celowy 

fundusz. Nie dziwi zatem konstatacja, że w Polsce istnieje formalnie sporo narzędzi 

pozwalających ostro dyscyplinować zidentyfikowanych trucicieli, ale też wspierać 

gotowych na zabiegi sozotechniczne. Pomijając trudności z tą identyfikacją, problem 

polega na sprawności służb, które powinny nakładać kary i egzekwować opłaty. 

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że znaczna część firm nie prowadzi sprawozdawczości 

środowiskowej, tym samym nie poczuwa się do obowiązku uiszczania opłat za 

korzystanie ze środowiska. Co do kar, to przez długie lata, ich poziom ustalano arbitralnie 

sugerując się kondycją branż. Pamięta się wielką amnestię, czyli obniżkę kar w 1992 roku 

uzasadnianą potrzebą ratowania przemysłu. Narzędzie pozwalające na likwidacje 

działalności z powodów ekologicznych (przegląd ekologiczny) stosuje się bardzo 

wyjątkowo, a takie wstrzymania wynikające z przepisów obejmujących pozwolenia 

zintegrowane odnotowano zaledwie parokrotnie. Zlikwidowane zostało także udane 

narzędzie ekologicznego programu dostosowawczego polegające na realizacji trójstronnej 

(operator, administracja, społeczność) umowy zapewniającej systematyczną i możliwie 

szybką likwidację zagrożeń.  

Logiczną perspektywą dla skutecznej kontroli poziomu dopuszczalnego zagrożenia 

powodowanego przez instalacje jest nadal  uczciwa współpraca służb ochrony 
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środowiska, społeczeństwa oraz właściciela instalacji. Wynika to z prostej konstatacji, że 

w przypadku dużych instalacji objętych zasadami BAT z wykorzystaniem brefów i 

konkluzji brefowskich operator ma zwykle zdecydowaną przewagę merytoryczną. Ramy 

tej współpracy powinno zarysować prawo.  

A więc potwierdzanie czynów zabronionych (nadmiernych emisji) oraz wymierzanie kar i 

wydawanie decyzji likwidacyjnych powinno odbywać się na drodze sądowej. Tymczasem 

droga ta jest w Polsce praktycznie nieużywana. Jeszcze więcej kontrowersji pojawiło się 

w związku z wdrażaniem tzw. dyrektywy szkodowej UE. Straty środowiskowe dokonane 

dawniej, niestety dobrze znane w krajach o rabunkowej gospodarce, wymagają zmiany w 

paradygmatach odpowiedzialności ekologicznej.  

Specyficznym, bo nie znajdującym do dziś kopii na świecie instrumentem ochrony 

środowiska jest fundusz celowy zorganizowany w postaci Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w różnych okresach działających 

funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Formalnie władze tych funduszy nie 

tworzyły programów wspierania ochrony środowiska, miały tylko zarządzać 

niebagatelnymi środkami zbieranymi z opłat i kar. W rzeczywistości specyficzna 

procedura przyznawania dotacji, pożyczek i kredytów wpływała i nadal wpływa na 

strukturę wspomagania sozotechniki. Teoretycznie NFOŚiGW posiłkował się także 

procedurą OOS jako kryterium przyznawania środków.  Ale przecież rozdający pieniądze 

zawsze ma możliwości wpływania na cel sponsorowanych przedsięwzięć.  Pełna ocena tej 

działalności, generalnie pozytywnej, prędko nie będzie przeprowadzona, choć byłoby to 

opracowanie bardzo kształcące. Znaczone pieniądze na ochronę środowiska chronią przed 

zakusami polityków, którzy chętnie kierują środki do sfer swojej aktywności. Fundusze 

celowe powinny działać jak przysłowiowa wędka – uruchamiać łańcuch pozytywnych 

efektów. I tak powinny inicjować działalność prośrodowiskową, która nie istnieje, rodzi 

się z trudem, zamiera lub jest ekonomicznie słaba. Powstaje pytanie: kto powinien tym 

wszystkim zarządzać i kto na bieżąco kontrolować? Jak mają być rozliczane pozytywne 

efekty ekonomiczne inwestycji prośrodowiskowych wspieranych z funduszy celowych?  
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10. Patologie procedury OOS dla przedsiębiorstw 

 

Lista braków, niedoskonałości, systematycznych błędów, poważnych indywidualnych 

pomyłek, świadomych wypaczeń i innych patologii i mankamentów dotyczących bardzo 

przecież złożonej procedury OOS jest w Polsce długa, podobnie zresztą jak i w innych 

krajach, nawet tych, które mozolnie kształtowały tę metodę. Należy przypomnieć, że 

procentowy udział decyzji OOS nietrafionych lub częściowo wadliwych jest bardzo 

wysoki (ca 1/3), a udział decyzji optymalnych bardzo niski (poniżej 10%). 

Niektóre z polskich specyficznych  uwarunkowań tych ułomności wskazano wyżej. Inne 

tkwią w samym systemie, który aczkolwiek zgodny z dyrektywą UE, kształtowany był z 

nie zawsze uzasadnionymi ambicjami odrębności. Odrębnością tą pozostaje wciąż trudny 

do operowania system prawny z potężną jego mobilnością i mnogością administracyjnych 

źródeł prawa. Wystarczy przypomnieć, że w resorcie środowiska praktycznie od momentu 

jego powstania, przygotowuje się mniej niż połowę aktów prawnych przydatnych w 

procesie OOS. W praktyce trudno sobie wyobrazić specjalistę od programowania 

procedury OOS, który na bieżąco znałby wszystkie akty prawne tyczące się tego 

postępowania.  

Poniżej wypunktowano tylko niektóre wątpliwości i jednocześnie przyczyny uchybień, 

które pomimo licznych nowelizacji nie zostały rozwiane.  

 Nadal wykonywane są raporty dla przedsięwzięć ewidentnie nie mających 

znaczącego wpływu na środowisko. Czy potrzebna jest grupa „zero” z listą 

przypadków, dla których wykonywanie raportu lub wydawanie decyzji jest 

zbędne? 

 Wciąż nie jest obiektywnie określone w jakich okolicznościach przestrzennych, a 

także społecznych  raport powinien być wymagany. 

 Nie ma czytelnych zasad transmisji uwarunkowań z raportu do decyzji 

środowiskowej. 

 Pojęcie mitygacji, a także adaptacji  i melioracji nie jest jednoznacznie stosowane 

w procedurze, co powoduje, że proste i bezwarunkowo obowiązujące zabiegi 

sozotechniczne uznawane są za argument za wyrażeniem zgody na inwestycję.  

 Zasada zmniejszającej się gęstości rozpoznania środowiska wraz ze zwiększaniem 

się fizycznej odległości od źródeł emisji, generalnie słuszna, w praktyce okazuje 

się pomocna przy manipulacji wnioskami.   
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 Fundamentalną kwestią wciąż pozostaje dylemat dotyczący pierwszeństwa zgody 

środowiskowej: czy model „kto pierwszy” czy „kto lepszy”. A może należy 

wprowadzać limity  przestrzenne dla wybranych kategorii przedsięwzięć lub 

rodzajów emisji? 

Możliwości modyfikacji obecnego systemu OOS oraz SOOS jest bardzo wiele, nawet 

przy założeniu, że daleko nie odejdziemy od obecnych przepisów i zasad, na co przecież 

nie pozwala nam horyzontalna zasada prawa środowiskowego UE. Wydaje się, że jednym 

ze skutecznie blokujących możliwości szybkiego postępu paradygmatów są zaszłości 

organizacyjno-kadrowe.  

  

 

11. Resortowe przepychanki i dylemat rzeczoznawcy 

 

Merytoryczna osnowa procesu OOS wymaga indywidualnej oraz zespołowej wiedzy, co 

praktycznie jest bardzo trudno uzyskać w warunkach oczywistych ograniczeń czasowych, 

finansowych oraz społecznych. Nieusuwalnym zagrożeniem jest też zapętlona 

odpowiedzialność wykonawcy raportu, ale też wystawcy decyzji w stosunku do inwestora 

oraz różnego rodzaju władz i grup nacisku. Nie działa tu niestety zasada stosowana wśród 

recenzentów tzw. „zmowy odmowy” eliminująca pomysły nieudane poprzez masową 

rezygnację z udziału w procedurze. W zasadzie jedyną, mozolną i wydłużoną drogą jest 

wymuszanie w każdym przypadku wypełnienia wszystkich etapów procesu OOS, od ocen 

strategicznych ogólnych i regionalnych, poprzez prognozy planów i wreszcie oceny 

przedsięwzięć na obu etapach, a także po realizacji. Niestety przypadków spełniających te 

zasady jest mało i liczba ta nie rośnie. 

Zwracamy jeszcze uwagę na trzy bardzo niekorzystne okoliczności opóźniające konieczny 

awans jakościowy procedury OOS. W polskiej ochronie środowiska za często decydują 

organy państwowe formalnie z nią nie związane, a nawet jej wrogie. W ostatnim okresie 

dziwacznie podzielony resort pozbył się ważnych działów, że wspomnimy tylko o 

gospodarce wodnej, utrzymując nadzór nad sektorami odległymi od celów 

zrównoważonego rozwoju (eksploatacja lasów, myślistwo). Nie ma też dokumentu 

strategicznego dyscyplinującego poczynania administracji w szeroko rozumianej 

dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Tzw. SOR (Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju) 

nie nadaje się do tego. Tzw. Nowa Polityka Ekologiczna Państwa jest bardzo słabym (w 
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obu znaczeniach tego słowa) dokumentem wewnętrznym nie niosącym istotnych 

ograniczeń w stronę całokształtu funkcjonowania kraju.  

Trwają dyskusje nad organizacją administracji ochrony środowiska w Polsce. Widoczne 

są dwie koncepcje: szerokiego resortu obejmującego służby oraz działy komponentalne i 

branżowe z wyraźnym objęciem sfery zasobowej (górnictwo, leśnictwo, gospodarka 

wodna) oraz zwartej agencji kontroli środowiska (bezpieczeństwa ekologicznego) na wzór 

instytucji unijnych. Obecny model jest stanem pośrednim, wydaje się, że najmniej 

trafionym. Stan ten prowadzi do nieporządku prawnego i trudności w egzekwowaniu 

najważniejszych zasad, a nawet przepisów. W oczywisty sposób wpływa to na mocne 

usadowienie procesu OOS w systemie narzędzi środowiskowych. 

O ochronie środowiska powinni wiedzieć i mówić wszyscy, ale decydować fachowcy. 

Mamy mnogość stanowisk i stołków: administracja centralna, regionalna i subsydiarna, 

ruch obywatelski, ruch społeczny w tym NGO ekologiczne i lokalne, mediatorzy, 

wiarygodne i kompetentne media, instytucje międzynarodowe afiliowane w Polsce, grupy 

ad hoc oraz pojedynczy ludzie, także internetowi, administracja UE – a wypracowanie 

trafnej, obiektywnej decyzji środowiskowej jest nadal trudne i zwykle budzi zastrzeżenia.  

Przyczyną jest niedostateczna baza kształceniowa i wspomniany już wcześniej brak 

dyscypliny naukowej pozwalający na budowę fundamentu autorytetów. Negatywnie 

działa też niedostatek atrakcyjnych finansowo miejsc pracy w administracji ochrony 

środowiska o szczególnie ważnych kompetencjach (np. WIOŚ).  

Pod uwagę należy brać możliwość powierzania szeroko rozumianych zadań kontrolnych 

wyspecjalizowanym agencjom prywatnym. Pożądane jest wznowienie działania 

społecznych ciał kontrolnych w rodzaju b. Straży Ochrony Przyrody. Wreszcie 

pożyteczne byłoby utworzenie niezależnych biur mediatorów ekologicznych do pomocy 

w rozwiązywaniu dużej liczby konfliktów z zakresu ochrony środowiska, zwykle 

narastających na etapie procedowania w systemie OOS. Wreszcie wzmocnić należy 

fachowy związek polskiej kadry z administracją ochrony środowiska UE.  
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12. Pouczające przykłady  

 

Zasygnalizowane wyżej paradygmaty znajdują ciekawe egzemplifikacje w dobrze 

pamiętanych przykładach zrealizowanych, zaniechanych i planowanych inwestycji i 

innych przedsięwzięć o dużym potencjalnym wpływie na środowisko. Wszystkie te, a 

także liczne inne przypadki, zawierają ponadto nieporuszany tu ważny aspekt społeczny – 

były lub są bowiem przedmiotem zażartej dysputy obywatelskiej, przy czym struktura 

tego głosu w sensie afiliacyjnym jest bardzo zróżnicowana. Polską specyfiką, może nawet 

kolejnym paradygmatem związanym z procedurą OOS,  jest okoliczność, że coraz 

częściej merytoryczne kwestie uciążliwości środowiskowej ustępują starciu stanowisk 

różnych grup społeczeństwa nie koniecznie mających na uwadze dobro środowiska.  

Na zakończenie wymieniamy kilkanaście takich przykładów, proponując zastanowienie 

się jakie mechanizmy proceduralne i decyzyjne zaważyły o takim lub innym zakończeniu 

sprawy lub zaważą na przyjętym rozwiązaniu.  

Z historii minionej przypominamy: odkrywkową kopalnię siarki pod Tarnobrzegiem wraz 

procesem jej likwidacji, funkcjonowanie i zamknięcie huty metali kolorowych Siechnice 

pod Wrocławiem, potężne ognisko aerosanitarne huty metali kolorowych w Miasteczku 

Śląskim, niesławne zakłady produkcji azbestu w Szczucinie, upadek polskiego przemysłu 

włókien wiskozowych: „Celwiskoza” w Jeleniej Górze i „Wistom” w Tomaszowie 

Mazowieckim, degradacja otoczenia Zakładów Azotowych w Puławach, potężne 

problemy ze składowiskiem odpadów przemysłowych w Tarnowskich Górach, losy 

propozycji budowy II elektrowni atomowej Karolewo-Skoki nad spiętrzeniem 

włocławskim, nieudana odbudowa Radiowego Centrum Nadawczego  Konstantynów-

Gąbin, dyskusyjna melioracja torfowisk Wizna, likwidacja huty aluminium w Skawinie, 

losy składowiska fosfogipsów k. Gdańska, koncepcja ośrodka wydobywczego surowców 

metalicznych Krzemianka k. Suwałk. 

Pouczające przykłady zza okna to :  górnictwo i energetyka węgla brunatnego, a więc  

Bełchatów – Szczerców – Złoczew, Konin i nowe odkrywki w rejonie Gopła,  wznoszona 

trzecia opalana węglem kamiennym elektrociepłownia w Ostrołęce, regulacja górnej 

Wisły: Kanał Gdańsk-Pińsk-Kijów-Chersoń oraz hydroelektrownia i stopień w Nieszawie- 

Siarzewie, przekopanie Mierzei Wiślanej i tor żeglugowy przez Zalew Wiślany do 

Elbląga, „szprychy”, czyli sieć szybkich połączeń drogowych i kolejowych  do Baranowa 

k. Skierniewic, czyli do Centralnego Portu Lotniczego, lotnisko w Radomiu, 

infrastruktura olimpijska w Zakopanem. 
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Każdy z tych przykładów przynosi garść konkretnych komentarzy nawiązujących do 

opisanych paradygmatów. 

 


