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Ekologia to jedna z najszybciej rozwijających się w ostatn ich  la tach  
dyscyplin badawczych. Interdyscyplinarny charak ter problemów ochrony 
środowiska powoduje, iż s ta ją  się one przedm iotem rozważań przedstaw i
cieli różnych dziedzin nauk i — od geologii, biologii i biochemii po filozo
fię, prawo, naukę o polityce czy socjologię. R ezultaty  badań  i analiz re 
prezentantów  kilku dyscyplin hum anistycznych, głównie praw a i polito
logii, zaw iera także książka Prawo i po lityka  w ochronie środowiska, po
święcona J. Sommerowi z okazji 40-lecia jego pracy naukowej.

K onstrukcja książki, stosownie do jej tytułu, jest dwudzielna. Osiem
naście artykułów  zamieszczonych w pierwszej części pracy zostało po
święconych szeroko rozum ianym  problemom praw a ochrony środowiska, 
dw anaście kolejnych zaś, składających się n a  część drugą, zaw iera cha
rak terystyk i i analizy społeczno-politycznych zagadnień i aspektów  eko
logii.

Jedynie cztery opracowania odbiegają nieco swoją tem atyką od proble
m atyki ochrony środowiska. A rtykuł P. Pabiańskiego zaw iera próbę iden
tyfikacji i charakterystyki wewnątrzsystemowych uw arunkow ań polityki. 
E. Nowicka przedstaw iła zm iany praw ne i instytucjonalne, jakie zaszły 
w ostatnich la tach w brytyjskim  samorządzie terytorialnym . D. Skrzypiń- 
ski ukazał nieczęsto w lite ra tu rze  naukowej podejm ow aną kw estię poli
tycznych uw arunkow ań, m echanizm ów i funkcji dokonywanego przez 
Sejm wyboru sędziów T rybunału Konstytucyjnego i Trybunału S tanu, 
wskazując w podsumowaniu na  polityczne korzyści, jakich przysparza on 
ugrupow aniom  parlam entarnym . Jacek  Sroka zaś podjął równie intere-
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sujący, co trudny  i złożony problem z pogranicza psychologii i teorii decy
zji, jakim  jest rola intuicji w procesie decyzyjnym.

Większość Autorów to badacze od la t zajmujący się prawnym i, filozo
ficznymi i politycznymi zagadnieniam i środowiska. Znajduje to swoje od
zwierciedlenie w wysokim poziomie merytorycznym artykułów, ich tem a
tyce i sposobie prow adzenia rozważań. Czyni też lek tu rę  książki in te re 
sującym i pożytecznym, choć niełatwym m om entam i zajęciem. Jes t to tym 
bardziej w arte  podkreślenia, gdyż m am y do czynienia, jak  już wcześniej 
stwierdziłem, z publikacją powstałą, by upam iętnić jubileusz pracy nauko
wej. Jej treść wyznacza bowiem zakres zainteresow ań badawczych osoby, 
której je st dedykowana, Autorzy zaś to zazwyczaj jej współpracownicy 
i uczniowie.

U kład publikacji je st logiczny i przejrzysty. Wielość będących przed
miotem rozważań problemów, różnorodność perspektyw i ujęć badawczych, 
zróżnicowany zasięg i zakres poruszanych kw estii czynią możliwymi ta k 
że inne niż przyjęty sposoby grupow ania tekstów. Choć większość z nich 
przedstaw ia zjaw iska i procesy o zasięgu ogólnokrajowym, pojaw iają się 
także tem aty  o wymiarze międzynarodowym, jak  choćby artykuły  W. R a
deckiego o międzynarodowej ochronie gatunków roślinnych i zwierzęcych, 
A. Wasilewskiego o odpowiedzialności publiczno-prawnej za zanieczyszcza
nie g run tu  w praw ie UE i polskim i A. Antoszewskiego o zachodnioeuro
pejskich partiach  ekologicznych. K. Kobielska i M. Tomaszewski uczynili 
dla odmiany przedm iotem  rozw ażań regionalne problemy polityki ochro
ny środowiska.

A utorzy podjęli problem y o bardzo ogólnym charakterze, jak  choćby 
pojęcie polityki ekologicznej czy zrównoważonego rozwoju, ale też szcze
gółowe, jak  wycena złóż kopalin  czy sytuacja p raw na przewoźników od
padów.

W racając zaś do podziału dokonanego przez redak torkę publikacji, 
w części pierwszej najwięcej tekstów  poświęconych zostało zarówno ogól
nym, jak  i szczegółowym problemom ochrony środowiska. Należy do nich 
artykuł M. Bojarskiego poruszający problem odpowiedzialności karnej za 
wykroczenia przeciwko środowisku. Autor ukazuje niejasności i niekonse
kwencje w kwestii stosowania kar za zanieczyszczenie środowiska. Na du
alizm prawnej ochrony ziemi zwrócił uwagę P. Bojarski, wskazując, iż może 
ona przybrać formę ilościową i jakościową. Kluczowe problemy praw a śro
dow iska w Republice Czeskiej i U nii Europejskiej scharakteryzow ał 
M. Damohorsky, który zwrócił uwagę n a  to, że model społeczeństwa ryn 
kowego nie liczy się z ograniczonością zasobów przyrodniczych, niewspół
m iernie m ałych do potrzeb i nierówno rozłożonych. J. Ciechanowicz- 
-McLean i D. Trzcińska przedstaw iły i scharakteryzow ały ograniczenia 
p raw a własności zaw arte  w praw ie ochrony środowiska. Międzynarodo-
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wa ochrona gatunków  roślinnych i zwierzęcych w polskim, czeskim i sło
wackim praw ie karnym  to tem at wspom nianego już artyku łu  W. Radec
kiego. Autor ukazał, jak  dalece niejasne i fragm entaryczne polskie prawo 
odbiega w tym  zakresie od rozwiązań przyjętych przez naszych sąsiadów. 
J. Rotko poświęcił artykuł, jak  sam  to określił w tytule, „linii rozwojowej 
polskiego praw a wodnego”. Opisał proces rozszerzania zakresu regulacji 
prawnych gospodarki wodnej w kolejnych poświęconych jej ustawach. Jako 
problem natu ry  konstytucyjnej przedstawił A. Lipiński utworzenie obsza
rów N atu ra  2000, w skazując, iż obecny sposób ich w yodrębniania „pod
w aża zasady konstytucyjne, a zwłaszcza zasadę dem okratycznego p ań 
stw a prawnego, zaufania do państw a i jego organów [...] wprowadzając 
niejaw ne nakazy o charakterystyce powszechnie obowiązującej” (s. 95— 
96). Regulacje dotyczące odpowiedzialności publicznoprawnej za skażenie 
g run tu  zaw arte w prawie polskim i europejskim scharakteryzował A. Wa
silewski. J. S telm asiak zaś omówił niektóre zagadnienia orzecznictwa są
dów adm inistracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Drugi obszar zainteresow ań badawczych autorów artykułów zam iesz
czonych w książce to odpady i gospodarka nimi. G. Dobrowolski przedsta
wił polskie regulacje praw ne i europejskie orzecznictwo w m aterii szcze
gólnego rodzaju odpadu, jakim  jest skała płonna. Sytuacja p raw na prze
woźników odpadów, zwłaszcza odpowiedzialność za ich s tan  i ubytki, za
interesow ała J. Jerzm ańskiego. Z. Bukowski przeanalizował praw ne wy
mogi planowej gospodarki odpadami jednostek sam orządu terytorialnego, 
skupiając uwagę na gminnych, powiatowych i wojewódzkich planach owej 
gospodarki, które na  mocy praw a ochrony środowiska i ustaw y o odpa
dach są  obligatoryjnymi aktam i praw a miejscowego. Podobny problem pod
jął M. Górski, który uczynił przedm iotem  rozw ażań upraw nienia praw o
twórcze gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

Dwa ostatnie teksty można postrzegać również jako analizy zadań sa
m orządu w sferze ochrony środowiska. Zagadnieniu tem u poświęcił a r ty 
kuł także N. Nowak, który podkreślił rolę gminy w tworzeniu nowych form 
obszarów ochrony przyrody. A. H abuda i J. Jendrośka podjęli problem de
cyzji w sferze ochrony środowiska. Pierwszy z autorów scharakteryzow ał 
cztery modele decyzji, jakie można wyróżnić w ekologii: deterministyczny, 
probabilistyczny, statystyczny i strategiczny, oraz ułożył obszerny k a ta 
log decyzji adm inistracyjnych, których w ydaw anie przew iduje ustaw a 
o ochronie przyrody. Drugi zaś przedstaw ił ocenę oddziaływ ania n a  śro
dowisko zaliczaną do tak  zwanej drugiej generacji instrum entów  polityki 
ekologicznej. „Zadaniem tego instrum entu  — jak pisze J. Jendrośka — było 
zagw arantow anie, że podejmując działalność m ogącą potencjalnie mieć 
znaczące oddziaływanie n a  środowisko, dysponuje się niezbędnym i in 
formacjami n a  tem at rodzaju, zakresu i skutków tego oddziaływania oraz
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uw zględnia się wynikające stąd  wnioski dla podejmowanej działalności” 
(s. 73).

Liczbę poruszanych tem atów  pow iększają artykuły: R. Paczuskiego 
poświęcony nauczaniu  praw a ochrony środowiska w szkołach wyższych, 
i R. Mikosza przedstawiający zagadnienie prawnej oceny złóż kopalin.

Nie mniej różnotematyczna jest druga część książki. Pomieszczone zo
stały  w niej między innym i artykuły  zaw ierające rozw ażania term inolo
giczne. Taki charakter m a tekst pióra A. Lisowskiej podający w wątpliwość 
zasadność używ ania term inu  „polityka ekologiczna”. Skoro, jak  dowodzi, 
ekologia jest n au k ą  o zależnościach między organizm am i i środowiskiem, 
to polityka jako obszar stosunków społecznych nie może dotyczyć zagad
nień ekologicznych. To dyskusyjny wniosek. Po pierwsze dlatego, że poję
cie środowiska od wielu la t obejmuje nie tylko otoczenie przyrodnicze, ale 
także społeczne. Otoczenie przyrodnicze zaś także po części je st dziełem 
ludzkich rąk  (o czym świadczą np. procesy zalesiania, budowa zbiorników 
retencyjnych, ochrona i zagospodarowanie terenów depresyjnych). Po wtó
re, celem owej polityki jest nie tylko i nie tyle środowisko samo w sobie, ile 
tak i jego stan, który pozwala na  zaspokajanie różnorodnych potrzeb spo
łecznych (czyste powietrze i woda, turystyka, rekreacja, ale także działal
ność gospodarcza). M ożna wieść spór, czy stosowniejszym term inem  jest 
„polityka ekologiczna” czy „polityka ochrony stanu  środowiska”. Ten ostatni 
term in  oznacza wszakże przede wszystkim przeciwdziałanie pogarszaniu 
się stanu  środowiska, przejawiające się w działaniach prewencyjnych i pre- 
zerwatywnych; trudno nim  objąć na  przykład zmniejszenie emisji gazów 
szkodliwych dla środowiska. Nazwa obszaru polityki ukierunkowanego na 
regulację s tan u  środowiska przyrodniczego i społecznego je st z resz tą  od 
wielu już la t przedmiotem dyskusji i sporów.

Ekonomiczny aspekt polityki ochrony środowiska przedstaw ia R. So
larz, ukazując w ydatki poniesione w ostatnich la tach  na  te  sferę w Polsce 
i pozostałych państw ach U nii Europejskiej. W ciągu ostatn ich dziesięciu 
la t spadały one w obydwu przypadkach, choć wyraźniej je st to widoczne 
w odniesieniu do naszego kraju . Wydajemy za to więcej na  inwestycje 
w ochronę środowiska, choć poczucie zadowolenia z tego powodu studzi 
różnica między stanem  środowiska w Polsce i w najbardziej rozwiniętych 
państw ach europejskich.

J. Zierkiewicz zajął się zak resem i metodami publicznego subsydiowa
n ia  przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w Polsce i n a  świecie. 
W skazał na  jego ekologiczne i ekonomiczne przesłanki i przedstaw ił na j
ważniejsze źródła: fundusze ekologiczne i środki Unii Europejskiej.

Kilku Autorów poświęciło rozważania ruchom i partiom  ekologicznym. 
H. Lisicka staw ia prowokującą, lecz in teresu jącą tezę o prawicowości pol
skich organizacji ekologicznych, stając w opozycji do powszechnego bez
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m ała poglądu o lewicowości ich celów i programów. A utorka uznając owe 
organizacje za prawicowe, odwołuje się do ich sprzeciwu wobec dom inują
cego paradygm atu rozwoju społeczno-ekonomicznego i nastaw ienia na  za
chowanie środowiska naturalnego. Rodzi to pytanie o możliwość istnienia 
lewicy kontestującej oświeceniowe ideały postępu i rozwoju, a także re la 
cje klasycznego i zrównoważonego modelu rozwoju.

Zainteresow anie i aktywność organizacji społecznych, w tym  zwłasz
cza ekologicznych, ogniskują konflikty ekologiczne, których dynamikę scha
rakteryzowała I. Macek. Po okresie wzrostu ich liczby i natężenia w osta t
nich la tach  zauw ażalny je st spadek, wynikający z trzech przyczyn: prze
jęcia i realizacji przez partie  polityczne części postulatów  ekologicznych, 
w zrostu liczby zadań z zakresu ochrony środowiska podejmowanych przez 
adm inistrację publiczną i poprawy stanu  samego środowiska.

R. Alberski analizując programy wyborcze polskich partii politycznych 
w la tach  2001—2005, zw raca uwagę n a  nieobecność w nich bądź m arg i
nalny  charak te r problem atyki ekologicznej. Jedynie Zieloni 2004, PSL 
i Sam oobrona nieco szerzej ją  podjęły, co je st zrozum iałe, zważywszy na 
ich charak te r i bazę wyborczą. A. A ntoszewski poświęcił uw agę partiom  
ekologicznym w Europie. Od la t siedem dziesiątych ubiegłego stulecia 
uczestniczą one w wyborach, lecz jedynie w elekcjach do Parlam entu  Euro
pejskiego przekroczyły 10-procentowy próg poparcia (w 2004 r. luksem 
burscy Zieloni zdobyli 19% głosów, austriaccy — 12,9% niemieccy zaś — 
11,9%; w sum ie partie  ekologiczne 25 państw  UE m iały 33 europosłów). 
Gorsze wyniki osiągają ugrupow ania ekologiczne w wyborach krajowych. 
Tylko w Luksem burgu, A ustrii, RFN i Belgii można mówić o zauw ażal
nych, przewyższających 5%, średnich wynikach w elekcjach parlam en tar
nych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. W konsekwencji tylko część tych 
partii przekracza próg reprezentacji parlam entarnej, w pięciu państw ach 
zaś współtworzyły one koalicje wyborcze.

Nie sposób polityki ekologicznej charakteryzow ać i wyjaśniać w ode
rw aniu od teorii zrównoważonego rozwoju, odmiennie od klasycznych teorii 
i modeli społeczno-gospodarczych definiującej cele rozwoju. Zagadnienie 
rozwoju zrównoważonego pojawia się w wielu artykułach zawartych w pu
blikacji, w trzech zaś stało się głównym przedm iotem rozważań. A. P apu
ziński przedstaw ił filozoficzny w ym iar zasady zrównoważonego rozwoju 
w ujęciu typologicznym. Wyróżnił pragm atyczną, konserw atorską i syste
mową filozofię zjawiska w spierające się na  odmiennych założeniach onto- 
logicznych, antropologicznych, aksjologicznych i historiozoficznych.

L. H abuda w interesującym artykule pod wiele mówiącym tytułem  Nie 
zrównoważony rozwój, lecz rozważne korzystanie ze środowiska. W  kierunku 
nowego ekologicznego paradygm atu  poddał krytyce założenia teorii zrów
noważonego rozwoju. Za dyskusyjne bądź w ątpliw e uznał jej podstawy



Prawo i polityka. 293

moralne, aksjologiczne i ideologiczne. W skazał też na  złudność przekona
n ia o możliwości kontroli środowiska przyrodniczego wobec jego ogromnej 
złożoności oraz gwałtowności i żywiołowości zachodzących w nim  zmian, 
których potęga bywa niejednokrotnie wyższa od społecznych zasobów.

L. Koćwin podjął zaś problem relacji między zrównoważonym rozwo
jem i równowagą ekologiczną makrootoczenia w konkurencyjności przed
siębiorstwa.

Nie zabrakło w publikacji także artykułów poświęconych polityce eko
logicznej władz regionalnych. K. Kobielska przedstawiła ujęcie problemów 
ochrony środowiska w Regionalnym Program ie Operacyjnym wojewódz
tw a dolnośląskiego na la ta  2007—2013. M. Tomaszewski ukazał natom iast 
znaczenie finansowe i polityczne funduszu spójności w finansow aniu re 
gionalnej polityki środowiska na  Dolnym Śląsku, wskazując n a  inw esty
cje, które zeń były współfinansowane.

J a k  ukazuje ta , z konieczności niezwykle krótka, prezentacja, tem a
tyka zaw artych w zbiorze artykułów  jest mocno zróżnicowana. Autorzy 
uczynili przedm iotem  rozw ażań najw ażniejsze praw ne, polityczne i filo
zoficzne problemy ochrony środowiska. Powstała książka poruszająca wiele 
ak tualnych  zagadnień ekologii, składająca się z tekstów  napisanych na 
dobrym, a w niektórych wypadkach wysokim, poziomie merytorycznym. 
Może ona zainteresować przede wszystkim znawców tem atyki, choć także 
osoby słabiej obeznane z kw estiam i ochrony środowiska znajdą w niej in 
teresująco i przystępnie wyłożone problemy ekologiczne.

Sylwester Wróbel


