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“ – Ludzie na Ziemi, prosz´ o uwag´ (…). Mówi Prostetnic Vogon Jeltz 
z Galaktycznej Rady Planowania Hiperprzestrzennego – ciàgnà∏ g∏os. 

– Jak bez wàtpienia wiecie, plany rozwoju odleg∏ych regionów Galaktyki 
wymagajà zbudowania hiperprzestrzennej trasy szybkiego ruchu przebiegajàcej

przez wasz system s∏oneczny i niestety wasza planeta zosta∏a przeznaczona 
do zniszczenia. Proces potrwa nieca∏e dwie ziemskie minuty. 

Dzi´kuj´ za uwag´. (…) 
Przera˝enie ogarn´∏o nic nie rozumiejàcych ludzi na Ziemi. Strach przesuwa∏ 
si´ powoli po zebranych t∏umach (…). Znowu wybuch∏a rozpaczliwa panika, 

lecz nie by∏o dokàd uciekaç. (…) 
– Nie ma sensu okazywaç teraz a˝ takiego zdziwienia. Wszystkie plany i rozkazy
zniszczenia by∏y wystawione w waszym miejscowym departamencie planowania

na Alfa Centauri, przez pi´çdziesiàt waszych ziemskich lat, wi´c mieliÊcie 
mnóstwo czasu, ˝eby wnieÊç jakàÊ formalnà skarg´. Teraz jest o wiele 

za póêno, ˝eby robiç z tego powodu zamieszanie. (…) 
W tym czasie ktoÊ gdzieÊ zmontowa∏ nadajnik radiowy, zlokalizowa∏ d∏ugoÊç fal 

i nada∏ wiadomoÊç do statków Vogonów, aby b∏agaç ich w imieniu planety. 
Nikt nigdy nie us∏ysza∏, co im powiedzia∏, us∏yszano tylko odpowiedê. 

Nadajnik Vogonów w∏àczy∏ si´ z trzaskiem, g∏os by∏ zirytowany: 
– Co to znaczy, ˝e nigdy nie byliÊcie na Alfa Centauri? Na przestrzeƒ! 

Ludzie, to tylko cztery lata Êwietlne stàd! Przykro mi, ale je˝eli nie obchodzi was
dzia∏alnoÊç lokalna, to ju˝ wasza sprawa. Wys∏aç promienie niszczàce.

– Âwiat∏o wystrzeli∏o z luków. Nie wiem – powiedzia∏ jeszcze g∏os – cholerna,
apatyczna planeta, wcale mi ich nie ˝al – i wy∏àczy∏ si´.

Zapad∏a okropna, upiorna cisza. Zapanowa∏ okropny, upiorny ha∏as. 
Zapad∏a okropna, upiorna cisza.”

cytat z ksià˝ki “Autostopem przez galaktyk´” Douglasa Adamsa





Dlaczego powsta∏ ten Raport?

Pomys∏, by przygotowaç opracowanie dotyczàce konsultacji spo∏ecznych jako
kluczowego elementu procesu podejmowania decyzji dotyczàcych Êrodowiska
zrodzi∏ si´ w roku 2006, w trakcie analiz krajowej praktyki ocen oddzia∏ywania 
na Êrodowisko1. Moment ku temu by∏ szczególny równie˝ ze wzgl´du na
wyjàtkowe zdarzenia, które mia∏y miejsce w zwiàzku z trwajàcym od lat sporem na
temat przebiegu obwodnicy Augustowa w ciàgu drogi krajowej nr 8. Oto konflikt
trwajàcy od wielu lat nabra∏ za sprawà mediów i tysi´cy ludzi nowego wymiaru –
przesta∏ byç sprawà lokalnà, sprowadzanà przez miejscowych polityków i w∏adze
regionalne do wyboru pomi´dzy ˝yciem ludzkim a ˝abkami i motylkami. Blisko
200 tysi´cy ludzi podpisa∏o si´ pod apelem o ratowanie unikatowej, bagiennej
doliny rzeki Rospudy. Akcj´ poparli przedstawiciele Êwiata kultury i nauki. T∏umy
gromadzi∏y si´ na spontanicznie zwo∏ywanych wiecach. Zielone wstà˝ki – symbol
walki o cennà przyrod´ – zdobi∏y ubrania i samochody. Sprawa odbi∏a si´
szerokim echem w ca∏ej Unii Europejskiej. Po raz pierwszy, tak licznie, Polacy
pokazali, ˝e przyroda jest dla nich wa˝na, ˝e chcà rozwijaç kraj w zrównowa˝ony
sposób a miejsca przyrodniczo cenne zachowaç dla przysz∏ych pokoleƒ.
Spo∏eczeƒstwo obywatelskie zabra∏o g∏os w sprawie Êrodowiska – w imieniu
swoim i przyrody.

Konsultowanie ze spo∏eczeƒstwem decyzji dotyczàcych Êrodowiska ma si´
przyczyniaç do podejmowania decyzji optymalnych – wypracowanych w oparciu
o najlepszà dost´pnà wiedz´, tak˝e wiedz´ uczestników procesu; decyzji
akceptowanych spo∏ecznie, bo podejmowanych wspólnie z obywatelami, przy ich
aktywnym udziale. Udzia∏ w podejmowaniu tego typu decyzji pozwala
obywatelom, o ile oczywiÊcie stosowne w∏adze podchodzà do ca∏ego procesu
rzetelnie, realnie wp∏ywaç na jakoÊç Êrodowiska, a przez to i na jakoÊç ich ˝ycia.
Spo∏eczeƒstwo nie tylko wspó∏decyduje, ale i sprawuje rol´ bezpoÊredniego
kontrolera poczynaƒ w∏adz w sferze Êrodowiska.

Niestety, polska praktyka konsultacji spo∏ecznych odbiega daleko od wymagaƒ
prawa krajowego, wspólnotowego oraz mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ.
Perypetie z udzia∏em spo∏ecznym wyst´pujà od samego poczàtku procesu
decyzyjnego. Partnerskie traktowanie uczestników procesu pozostawia wiele do
˝yczenia. Sytuacji, w której inwestor bàdê odpowiedni organ wykazuje aktywnà
postaw´ i dociera do zainteresowanych praktycznie si´ nie spotyka. Informacje 
o przedsi´wzi´ciu trzeba najcz´Êciej „wydzieraç”, z niema∏ym trudem lokalizujàc
uprzednio miejsce, gdzie si´ znajdujà. Na zg∏aszanie uwag pozostawia si´
niewiele czasu, nie mówiàc o przygotowaniu pog∏´bionych analiz czy
opracowaniu i zaproponowaniu wariantów alternatywnych lub modyfikacji
rozwiàzaƒ. Zg∏aszane uwagi, poza nielicznymi wyjàtkami, nie sà uwzgl´dniane 
w wydawanych decyzjach, a uzasadnienia ich odrzucenia nie ma lub jest
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lakoniczne. Przedstawiciele spo∏eczeƒstwa traktowani sà raczej jako niemi
widzowie a nie wartoÊciowi i równoprawni uczestnicy procesu. Poczucie
bezsilnoÊci wobec „wszechmogàcej w∏adzy” powoduje, ˝e aktywne postawy 
w sprawach dotyczàcych Êrodowiska sà u nas nadal rzadkie.
I dopóki to si´ nie zmieni, trudno b´dzie mówiç o rzeczywistym uspo∏ecznieniu
procesu decyzyjnego, efektywnym funkcjonowaniu mechanizmu konsultacji
spo∏ecznych czy skutecznej wspó∏pracy obywateli i organizacji pozarzàdowych 
z przedstawicielami administracji i inwestora w podejmowaniu decyzji
dotyczàcych Êrodowiska.

Chcemy, by niniejszy raport sk∏oni∏ do przemyÊleƒ wszystkich uczestników
procesu wspólnego, demokratycznego zarzàdzania zasobami Êrodowiskowymi 
i byç mo˝e zawstydzi∏ po trochu nas wszystkich; decydentów i inwestorów – za
cz´ste ignorowanie obywateli i technokratyczne, beznadziejnie krótkowzroczne
podejÊcie do zasobów naturalnych; a obywateli – za niejednokrotnie zbyt biernà
postaw´, b´dàcà spuÊciznà po czasach, gdy wspólne oznacza∏o niczyje. 
To ostatnie, przypominajàc sobie mnogoÊç zielonych wstà˝ek latem 2006 roku,
b´dzie pewnie naj∏atwiej zmieniç. Czas na dzia∏anie – na rzecz Êrodowiska 
i ochrony cennej przyrody dla nas i dla naszych dzieci, by sytuacja do której nie
musia∏o dojÊç – absurdalnego i niepotrzebnie podsycanego konfliktu nad
Rospudà – nigdy nie powtórzy∏a si´ w innym miejscu.
Konsultacje spo∏eczne nie stanowià panaceum na wszystkie k∏opoty z ochronà
przyrody. Bez nich jednak nigdy nie poczujemy, ˝e Êrodowisko jest dobrem
wspólnym, którego obowiàzek ochrony obcià˝a na równi decydentów, jak 
i obywateli. Organizujmy je i bierzmy w nich udzia∏, pytajmy, odpowiadajmy 
i s∏uchajmy odpowiedzi, wspó∏twórzmy rozwiàzania do realizacji. To nie boli 
(a przynajmniej nie musi), a na pewno przyniesie korzyÊci nam wszystkim.
Jednego mo˝emy byç pewni – jeÊli si´ tego nie nauczymy, to fatalne
konsekwencje naszych zaniedbaƒ, krótkowzrocznoÊci, chciejstwa lub lenistwa
obcià˝à po równo dzieci tych co teraz decydujà, jak i tych co uwa˝ajà, ˝e aktywna
ochrona przyrody i Êrodowiska to nie ich problem.
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Ca∏e spo∏eczeƒstwa oraz mniejsze grupy podejmujà cz´sto katastrofalne decyzje
co do Êrodowiska, w którym ˝yjà, i co do swojej przysz∏oÊci. Jest wiele powodów
takiej sytuacji: nie umiejà przewidzieç problemu, nie potrafià dostrzec go kiedy 
ju˝ si´ pojawi, nie próbujà rozwiàzaç, nawet jeÊli go dostrzegà albo ponoszà 
pora˝k´ podczas prób jego rozwiàzania2. 
Wydaje si´, ˝e Europejczycy, i mieszkaƒcy krajów rozwini´tych, dawno dostrzegli
ju˝ koniecznoÊç zahamowania technokratycznego traktowania Êrodowiska i jego
zasobów pomimo, ˝e zachodnie postawy wobec natury wyros∏y z tradycji czynià-
cej istoty ludzkie centrum moralnego wszechÊwiata3. Idea zrównowa˝onego 
rozwoju zdaje si´ byç odpowiedzià na problem kurczenia si´ zasobów natural-
nych, zmian klimatu czy pogarszajàcej si´ jakoÊci powietrza i wody. Czy i my 
poniesiemy pora˝k´ przy próbie rozwiàzania kluczowych problemów Êrodowisko-
wych zale˝y od decyzji dotyczàcych Êrodowiska, jakie podejmujemy tu i teraz 
i jakie podejmowaç b´dziemy w przysz∏oÊci. Decydenci i spo∏eczeƒstwo sà tak
samo za to odpowiedzialni.

Sprawy Êrodowiska – jego zachowania oraz ochrony, tak˝e miejsca w nim 
cz∏owieka, od dziesiàtków lat stanowi∏y przedmiot powa˝nej troski Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Najpierw Konferencja Sztokholmska w 1972 roku 
a potem w Rio de Janeiro w roku 1992 podnosi∏y te kwestie w przyjmowanych 
deklaracjach. Druga z nich mia∏a kluczowe znaczenie dla wià˝àcych ustaleƒ 
mi´dzynarodowych, aktualnie obowiàzujàcego prawa wspólnotowego 
i krajowego. Za szczególnie istotne mo˝na uznaç zapisy stwierdzajàce, ˝e istoty
ludzkie sà w centrum zainteresowania w procesie zrównowa˝onego rozwoju oraz
majà prawo do zdrowego i twórczego ˝ycia w harmonii z przyrodà. Aby osiàgnàç
zrównowa˝ony rozwój, ochrona Êrodowiska powinna stanowiç nieroz∏àcznà cz´Êç
procesu rozwoju gospodarczego i nie mo˝e byç rozpatrywana oddzielnie od 
niego. Kluczowà cz´Êcià Deklaracji, uj´tej w formie zasad, by∏ jednak 
nast´pujàcy zapis:
„Zagadnienia Êrodowiskowe sà najlepiej rozwiàzywane, na odpowiednim 
poziomie, z udzia∏em wszystkich zainteresowanych obywateli. Na poziomie 
narodowym ka˝da jednostka powinna mieç zapewniony odpowiedni dost´p 
do informacji dotyczàcej Êrodowiska, w której posiadaniu jest w∏adza publiczna.
Obejmuje to informacje dotyczàce substancji niebezpiecznych i dzia∏alnoÊci 
w obr´bie spo∏ecznoÊci, jak równie˝ mo˝liwoÊç udzia∏u w procesie podejmowania
decyzji. Paƒstwa powinny u∏atwiç, jak równie˝ podnieÊç ÊwiadomoÊç i udzia∏ 
spo∏eczeƒstwa przez stworzenie szerokiego dost´pu do informacji. Powinien 
zostaç zapewniony efektywny i rzeczywisty dost´p do prawnych i administracyjnych
Êrodków, w∏àczajàc w to Êrodki kompensujàce i zaradcze.”4
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Konsekwencjà Deklaracji z Rio i wyrazem troski paƒstw europejskich 
o uspo∏ecznienie procesu decyzyjnego by∏o przyj´cie przez Europejski Komitet
Gospodarczy ONZ Konwencji o dost´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych
Êrodowiska (Konwencja z Aarhus).
Dokument ten, ratyfikowany przez Polsk´ w roku 2001, dotyczy g∏ównie praw
cz∏owieka do czystego Êrodowiska – bardziej ni˝ samej ochrony Êrodowiska 
– i opiera si´ na trzech zasadach:
• Masz prawo wiedzieç

Ka˝dy ma prawo do informacji na temat Êrodowiska (jego jakoÊci, stanu 
zasobów itp.). Ka˝dy - bez wzgl´du na miejsce zamieszkania, obywatelstwo,
wiek czy wykonywany zawód. Osoba, która zwraca si´ o udost´pnienie 
informacji dotyczàcych Êrodowiska nie musi udowadniaç, ˝e sà one jej 
potrzebne ani wyjaÊniaç, do jakich celów zamierza ich u˝yç.

• Masz prawo braç udzia∏
Ka˝dy, poza prawem do informacji, ma te˝ prawo wypowiadaç si´ na temat
planowanych dzia∏aƒ i inwestycji oraz opracowywanych planów i programów,
które mogà mieç wp∏yw na Êrodowisko.

• Masz prawo do sprawiedliwoÊci
Za ka˝dym razem, gdy utrudniany jest dost´p do informacji o Êrodowisku lub
nie zosta∏a zapewniona mo˝liwoÊç pe∏nego uczestnictwa w podejmowaniu 
decyzji dotyczàcych Êrodowiska mo˝na domagaç si´ swoich praw przed 
sàdem lub innà bezstronnà instytucjà. Równie˝, jeÊli nie zgadzamy si´ 
z podj´tà przez w∏adze decyzjà, mamy prawo domagaç si´ jej zmiany lub 
uniewa˝nienia odwo∏ujàc si´ do organów sprawiedliwoÊci.

Aktywne anga˝owanie spo∏eczeƒstwa w procesy decyzyjne dotyczàce spraw 
Êrodowiska (na poziomie planów, programów, polityk i jednostkowych decyzji) 
zapewnia przejrzystoÊç dzia∏aƒ w∏adz publicznych i wi´kszà ÊwiadomoÊç konse-
kwencji podejmowanych przez te w∏adze decyzji. Rzetelne podejÊcie do analizy
wariantów danego przedsi´wzi´cia, oddzia∏ywania poszczególnych wariantów na
Êrodowisko oraz wzi´cie pod uwag´ zdania spo∏eczeƒstwa – stanowià warunki
wyboru najlepszego rozwiàzania. Daje to równie˝ gwarancj´, ˝e realizacja 
zamierzeƒ gospodarczych, na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, odbywa si´ 
w harmonii z prawem oraz w spójnoÊci z uwarunkowaniami przyrodniczymi, 
a walory Êrodowiska oraz jakoÊç ˝ycia ludzi nie ulegnà pogorszeniu.
Aktywne anga˝owanie si´ w podejmowanie decyzji dotyczàcych Êrodowiska 
– korzystanie z prawa do informacji i udzia∏u spo∏ecznego – przynosi korzyÊci
przeci´tnemu obywatelowi, czyli nam wszystkim. Przygotowywane przez w∏adze
plany, programy i strategie, a póêniej konkretne inwestycje prowadzone w ramach
ich realizacji wp∏ywajà bowiem na nasze bezpoÊrednie otoczenie, a zarazem 
i jakoÊç naszego ˝ycia. Zwiàzek pomi´dzy jakoÊcià Êrodowiska, a jakoÊcià naszego
˝ycia, m.in. oczekiwanà iloÊcià lat dalszego ˝ycia w zdrowiu, zauwa˝any jest 
coraz powszechniej.
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Uspo∏ecznianie podejmowania decyzji dotyczàcych Êrodowiska, tak˝e procesu 
inwestycyjnego, opiera si´ na nast´pujàcych dzia∏aniach na rzecz spo∏eczeƒstwa:
• informowaniu o planowanych przedsi´wzi´ciach, poddaniu ich procedurze

oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, a tak˝e o organach udzielajàcych 
informacji i zbierajàcych uwagi oraz wydajàcych decyzje,

• podawaniu do publicznej wiadomoÊci zasad prowadzenia konsultacji (miejsca,
terminów i trybu udost´pniania informacji o zamierzeniach, których decyzja 
ma dotyczyç, zasadach sk∏adania uwag, trybu odpowiadania na nie itp.),

• udost´pnianiu wszystkim zainteresowanym wszelkich informacji (dostarczonych
przez inwestora i zebranych przez w∏aÊciwe organy) na temat przedsi´wzi´cia,
planu czy programu, jego alternatyw, Êrodowiska na które inwestycja mo˝e
mieç wp∏yw, mo˝liwych oddzia∏ywaƒ b´dàcych skutkiem realizacji zamierzeƒ,
zaplanowanych Êrodków ∏agodzàcych itp.,

• dostatecznie wczesnym informowaniu na temat mo˝liwoÊci udzia∏u w procesie
podejmowania decyzji, g∏ównie procedurze oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
i zapewnieniu wystarczajàcej iloÊci czasu, by zainteresowani mogli efektywnie
w tym procesie uczestniczyç,

• podawaniu do publicznej wiadomoÊci podj´tej decyzji wraz z uzasadnieniem,
w tym powodami uwzgl´dnienia lub/i odrzucenia sk∏adanych w konsultacjach
uwag.

Poprzez aktywne, wykorzystujàce demokratyczne normy prawne, anga˝owanie
spo∏eczeƒstwa w decyzje dotyczàce Êrodowiska, budujemy spo∏eczeƒstwo 
obywatelskie. ZnajomoÊç prawa i korzystanie z niego, czyni obywateli równorz´dnymi
i Êwiadomymi partnerami w dzia∏aniach na rzecz zrównowa˝onego rozwoju. 
Uto˝samiajà si´ z dzia∏aniami w∏adz, poprzez wspólne podejmowanie decyzji, 
co czyni te decyzje bardziej efektywnymi, tak˝e w sferze pozyskiwania i wydatko-
wania Êrodków finansowych, w tym i funduszy unijnych. Te ostatnie, zgodnie 
z za∏o˝eniem, mogà byç przeznaczane na przedsi´wzi´cia realizowane przy
uwzgl´dnieniu zasady zrównowa˝onego rozwoju5.

W niniejszym Raporcie omówiono mi´dzynarodowe i wspólnotowe ramy udzia∏u
spo∏ecznego w podejmowaniu decyzji dotyczàcych Êrodowiska, krajowe uwarun-
kowania prawne udzia∏u spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz nagminnie
pope∏niane b∏´dy. Czytelnik znajdzie tu te˝ przyk∏ady z ˝ycia wzi´te, kilka z nich
omówiono szczegó∏owo w aneksach. TreÊç Raportu ma daç do myÊlenia i zmusiç
do dzia∏ania na rzecz poprawy praktyki w tym zakresie nie tylko osoby podejmu-
jàce decyzje z urz´du, organizatorów konsultacji czy inwestorów, ale i przeci´tnych
obywateli. Tych ostatnich ma sk∏oniç do przyjmowania aktywnych postaw 
w podejmowaniu decyzji dotyczàcych Êrodowiska – bycia cz´Êcià demokracji
wspó∏uczestniczàcej.
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5 Art. 17 Rozporzàdzenia Rady 1083/2006/WE ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz
Funduszu SpójnoÊci: „Cele funduszy osiàgane sà w ramach zrównowa˝onego rozwoju oraz
propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakoÊci Êrodowiska
naturalnego, okreÊlonego w Art. 6 Traktatu.”





Mi´dzynarodowe i wspólnotowe ramy udzia∏u
spo∏ecznego w podejmowaniu decyzji

dotyczàcych Êrodowiska





Konwencja z Aarhus

èróde∏ Konwencji o dost´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu
decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych Êrodowiska, 
zwanej Konwencjà z Aarhus, nale˝y upatrywaç w wielu dzia∏aniach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ). Zaowocowa∏y one zarówno Konferencjà 
Sztokholmskà i Deklaracjà w sprawie Êrodowiska cz∏owieka, jak i Konferencjà 
w Rio de Janeiro i Deklaracjà w sprawie Êrodowiska i rozwoju. Szczególne znaczenie
mia∏y paneuropejskie konferencje ministrów pod has∏em „Ârodowisko dla Europy”,
a zw∏aszcza deklaracja i wytyczne przyj´te na trzeciej konferencji w Sofii 25 
paêdziernika 1995 roku6.
Wytyczne dotyczy∏y dost´pu do informacji i udzia∏u spo∏ecznego w procesie 
decyzyjnym w dziedzinie Êrodowiska. Sformu∏owano w nich obowiàzki paƒstw
i w∏adz publicznych dotyczàce gromadzenia informacji, zakresu informacji na temat
Êrodowiska oraz warunków odmowy udzielenia informacji. Zgodnie z Wytycznymi,
obowiàzkiem paƒstw jest u∏atwienie organizacjom pozarzàdowym udzia∏u w procesie
podejmowania decyzji, oraz przestrzeganie procedur zwiàzanych z ocenami
oddzia∏ywania na Êrodowisko. Wskazano tam równie˝ koniecznoÊç konsultacji 
na jak najwczeÊniejszym etapie procesu decyzyjnego oraz uwzgl´dniania g∏osów
spo∏eczeƒstwa przy podejmowaniu decyzji. Ponadto, dzia∏ania paƒstw na rzecz
udzia∏u spo∏ecznego i dost´pu do informacji powinny byç efektywne, dlatego te˝
ka˝de z paƒstw ma prowadziç monitoring wdra˝ania opisanych Wytycznych. 
Zalecenia mia∏y wi´c szczegó∏owy charakter i wskazywa∏y na potrzeb´ 
demokratyzacji procesów podejmowania decyzji w sprawach zwiàzanych ze
Êrodowiskiem. 
W czasie czwartej ministerialnej konferencji „Ârodowisko dla Europy”, która 
odbywa∏a si´ w Aarhus w czerwcu 1998 roku, przed∏o˝ono do podpisu pe∏ny
tekst Konwencji7.

W przedmowie do przewodnika implementacji Konwencji, ówczesny Sekretarz
Generalny ONZ Kofi A. Annan napisa∏: „Chocia˝ konwencja jest regionalna co do
zakresu, jej znaczenie ma charakter globalny. Jest to najbardziej imponujàce
opracowanie dotyczàce zasady 10 Deklaracji z Rio, wskazujàce na potrzeb´
udzia∏u obywateli w sprawach dotyczàcych Êrodowiska oraz dost´pu do informacji
pozostajàcej w gestii w∏adz publicznych. Jako taka jest ona jak dotàd najbardziej
ambitnym przedsi´wzi´ciem w obszarze demokracji Êrodowiska pod auspicjami
Narodów Zjednoczonych”8.
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6 Déjéant-Pons M., Pallemaerts M. (2002). Human rights and environment, str. 258-266
7 Konwencja ratyfikowana przez Rzeczypospolità Polskà na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca

2001 roku o ratyfikacji Konwencji o dost´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych Êrodowiska
(Dz. U. Nr 89, poz. 970). Tekst polski Konwencji opublikowany w Dz. U. z 2003 r., Nr 78, poz. 706.

8 United Nations (2000). The Aarhus Convention an implementation Guide



Nale˝y podkreÊliç, ˝e wiele wczeÊniejszych dokumentów o wià˝àcym, jak i niewià-
˝àcym charakterze torowa∏o drog´ konwencji z Aarhus. Wystarczy choçby wymieniç
Afrykaƒskà Kart´ Praw Cz∏owieka z 1981 roku czy konwencj´ Rady Europy 
dotyczàcà odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkod´ spowodowanà dzia∏alnoÊcià
niebezpiecznà dla Êrodowiska z roku 1993.
Proces powstawania Konwencji z Aarhus by∏ wi´c wynikiem wielu dzia∏aƒ prawo-
dawczych podejmowanych przez organizacje mi´dzynarodowe, Wspólnot´ 
Europejskà oraz organizacje pozarzàdowe na przestrzeni ponad 25 lat.

Cel Konwencji

Preambu∏a Konwencji podkreÊla zwiàzek mí dzy zapewnieniem odpowiedniej ochrony
Êrodowiska oraz korzystaniem z podstawowych praw cz∏owieka, w tym prawa do ˝ycia.
Konwencja z Aarhus znaczàco wzmacnia (w Art. 1) zwiàzek praw cz∏owieka z prawem
do ˝ycia w Êrodowisku odpowiednim dla jego zdrowia i pomyÊlnoÊci9. Instrumentami
realizacji tego zapisu ma byç prawo dost´pu do informacji, udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w podejmowaniu decyzji oraz dost´pu do sprawiedliwoÊci.

Definicje poj´ç u˝ytych w Konwencji

Zakres regulacji wyznaczajà zawarte w Konwencji definicje: w∏adzy publicznej, 
informacji dotyczàcej Êrodowiska, spo∏eczeƒstwa oraz zainteresowanej 
spo∏ecznoÊci.
W∏adza publiczna to w∏adze ka˝dego szczebla i inne podmioty, a wi´c osoby 
fizyczne i prawne pe∏niàce funkcje publiczne, wykonujàce us∏ugi zwiàzane ze 
Êrodowiskiem, ale równie˝ organy regionalnej organizacji integracji gospodarczej,
czyli np. Wspólnoty Europejskiej czy te˝ ich organy np. Komitet Regionów. 
Jedynie w∏adze ustawodawcze i sàdownictwo wy∏àczono z tej definicji.
Poj´ciu informacja nadano bardzo szeroki zakres, poczàwszy od informacji 
o stanie elementów Êrodowiska (w∏àczajàc w to bioró˝norodnoÊç z uwzgl´dnieniem
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO10)), czynnikach wp∏ywajàcych
na stan Êrodowiska, warunkach ˝ycia ludzi itd., a˝ po informacje o miejscach
o znaczeniu kulturowym. Dotyczy ono wszelkich informacji w postaci opracowaƒ,
planów i programów dotyczàcych Êrodowiska itp.
Spo∏eczeƒstwo i zainteresowane spo∏ecznoÊci to poj´cia definiowane oddzielnie.
Spo∏eczeƒstwo oznacza jednà osob´, grup´ czy grupy osób oraz stowarzyszenia.
Zainteresowana spo∏ecznoÊç to ci, na których decyzje dotyczàce Êrodowiska 
majà wp∏yw lub np. organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ jego ochronà.

18

9 W toku debaty dotyczàcej rozszerzania katalogu praw cz∏owieka podkreÊlano, ˝e prawo do
Êrodowiska nie jest powszechnie uznawanym prawem cz∏owieka. Mimo wielu dzia∏aƒ
podejmowanych m.in. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby do Europejskiej
Konwencji Praw Cz∏owieka wprowadziç dodatkowy protokó∏ obejmujàcy prawo do Êrodowiska
inicjatywa ta nie uzyska∏a akceptacji.

10 z ang. genetically modified organisms



Postanowienia ogólne Konwencji

Zgodnie z postanowieniami ogólnymi Konwencji okreÊlony w niej poziom dost´pu
do informacji, udzia∏u w podejmowaniu decyzji oraz dost´pu do sprawiedliwoÊci
w sprawach dotyczàcych Êrodowiska stanowi minimum, jakie paƒstwa-strony 
majà obowiàzek zapewniç11. 
Ponadto, strony Konwencji majà obowiàzek: wdro˝enia odpowiednich przepisów
realizujàcych zapisy Konwencji, promowania zasad z niej wynikajàcych, w tym
równie˝ w ramach prac organizacji mi´dzynarodowych, promowania edukacji,
wspierania organizacji pozarzàdowych oraz zapewnienia dost´pu do informacji,
mo˝liwoÊci udzia∏u w podejmowaniu decyzji i dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci
ka˝demu bez wzgl´du na obywatelstwo, narodowoÊç, miejsce zamieszkania czy
siedzib´ osoby prawnej.

Trzy filary Konwencji

Konwencja z Aarhus zbudowana jest na trzech filarach, sà to:

• dost´p do informacji, 
• udzia∏ spo∏eczeƒstwa w procesach decyzyjnych,
• dost´p do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych Êrodowiska.

Dost´p do informacji regulowany jest w wielu traktatach mi´dzynarodowych 
np. w konwencji Rady Europy z Lugano czy Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka
oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka. Konwencja z Aarhus
reguluje jednak t´ kwesti´ w najbardziej szczegó∏owy sposób przewidujàc zarówno
bierny, jak i czynny dost´p do informacji. 
Art. 4 Konwencji stanowi, ˝e strony zapewnià, i˝ w∏adze publiczne na ˝àdanie
udost´pnià informacje (bierna forma udost´pniania) ka˝demu, bez koniecznoÊci
wykazywania interesu, i zasadniczo w ˝àdanej formie. W∏adze publiczne mogà
udost´pniç informacje w innej formie, ale po podaniu wyjaÊnieƒ.
Niezwykle wa˝ny jest czas udost´pniania informacji. Konwencja mówi o udzielaniu
informacji tak szybko, jak to jest mo˝liwe, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 1 miesiàca,
z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia do dwóch miesi´cy (ze wzgl´du na skomplikowany
charakter sprawy).
Konwencja w Art. 4 ust. 3 i 4 reguluje sytuacje odmowy udzielenia informacji, 
stanowiàc, i˝ powody odmowy nale˝y interpretowaç w sposób wàski i ka˝dorazowo
badaç spo∏eczny interes zwiàzany z ujawnieniem informacji i jej przedmiot. 
Do powodów odmowy Konwencja zalicza: brak ˝àdanej informacji, bezzasadnoÊç
˝àdania bàdê zbyt ogólne jego sformu∏owanie, wp∏yw informacji na poufnoÊç 
post´powania w∏adz publicznych, stosunki mi´dzynarodowe, obron´ narodowà,
prawa w∏asnoÊci intelektualnej lub dobro Êrodowiska np. informacja o miejscach 
wyst´powania lub rozrodu rzadkich gatunków roÊlin i zwierzàt itd. 
Konwencja okreÊla jednolite zasady proceduralne zwiàzane z odmowà udzielenia
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11 zgodnie z Art. 3 ust. 5 mogà one zastosowaç szerszy dost´p do informacji i sprawiedliwoÊci, 
jak i wi´kszy udzia∏ spo∏eczeƒstwa w sprawach dotyczàcych Êrodowiska



informacji, a wi´c – jak wspomniano wczeÊniej – czas do 1 miesiàca (najpóêniej
2 miesi´cy). Odmowie musi towarzyszyç uzasadnienie. Konwencja stanowi te˝,
˝e op∏aty za jej dostarczenie nie mogà przekraczaç okreÊlonych, rozsàdnych 
i publicznie znanych stawek.
Oprócz biernego dost´pu do informacji Konwencja reguluje te˝ w Art. 5 czynne
jej udost´pnianie. OkreÊla obowiàzki stron Konwencji w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji. Obowiàzkiem jest zapewnienie przez w∏adze 
publiczne gromadzenia informacji dotyczàcych Êrodowiska oraz zorganizowanie
systemu informacji o przedsi´wzi´ciach, które mogà oddzia∏ywaç na Êrodowisko.
Obowiàzkiem stron jest równie˝ stworzenie przepisów umo˝liwiajàcych spo∏e-
czeƒstwu ∏atwy dost´p do informacji oraz transparentnoÊç w tym zakresie. Infor-
macje majà byç gromadzone w ogólnodost´pnych bazach danych (elektronicz-
nych). Ich zakres obejmuje raporty o stanie Êrodowiska, akty prawne, plany 
i programy oraz inne istotne informacje. W szczególnoÊci, strony majà obowiàzek
tworzenia ogólnokrajowych rejestrów zanieczyszczeƒ.
Jak stanowi Art. 5 ust. 4 Konwencji, strony co 3-4 lata b´dà uaktualniaç, publikowaç
i rozpowszechniaç informacje dotyczàce Êrodowiska. Artyku∏ ten obliguje te˝ 
do przekazywania spo∏eczeƒstwu informacji w przypadku istnienia zagro˝enia
dla zdrowia lub Êrodowiska. Dotyczy to wszelkich niebezpiecznych zdarzeƒ czy
katastrof.
Generalnie wi´c, chodzi o stworzenie w pe∏ni dost´pnego systemu informacji 
dotyczàcych Êrodowiska (Art. 5 ust. 2a). 

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w procesach decyzyjnych
Dost´p do informacji jest podstawà partycypacji spo∏ecznej w procesach 
decyzyjnych, która stanowi drugi filar Konwencji. Zapisy w tym zakresie regulujà
udzia∏ spo∏eczeƒstwa w realizowanych bàdê planowanych przedsi´wzi´ciach,
w przygotowaniu planów, programów i wytycznych polityk w dziedzinie Êrodowiska
oraz w przygotowaniu aktów normatywnych i przepisów wykonawczych. Zapisy
Konwencji gwarantujà efektywny udzia∏ spo∏eczeƒstwa, który powinien byç 
zapewniony od momentu poinformowania spo∏eczeƒstwa o planowanych przed-
si´wzi´ciach, o ró˝nych mo˝liwoÊciach rozstrzygni´ç, o kompetencjach w∏adzy
publicznej w danej sprawie i procedurze.
W myÊl Konwencji na przeprowadzenie procedury udzia∏u spo∏ecznego trzeba
przeznaczyç wystarczajàcà (rozsàdnà) iloÊç czasu. Wa˝ne jest w∏àczenie spo∏e-
czeƒstwa na mo˝liwie wczesnym etapie procesu decyzyjnego, przed z∏o˝eniem
wniosku o pozwolenie na realizacj´ danego przedsi´wzi´cia.
Zakres informacji, do których zainteresowana spo∏ecznoÊç b´dzie mia∏a dost´p
obejmuje opis zamierzeƒ, oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko, podejmowanych Êrodków
ograniczajàcych negatywne oddzia∏ywania oraz prezentacj´ alternatywnych 
rozwiàzaƒ i – jako niezb´dny element – streszczenie w j´zyku nietechnicznym. 
Aby zapewniç skuteczny udzia∏ w podejmowaniu decyzji, Konwencja stanowi
o dwóch rodzajach informowania spo∏eczeƒstwa: poprzez publiczne og∏oszenie
(np. pras´, radio, telewizj´) bàdê og∏oszenie indywidualne, adresowane do okre-
Êlonej grupy zainteresowanych osób.
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W myÊl Konwencji od obowiàzku stosowania procedury udzia∏u spo∏ecznego
mo˝na odstàpiç, jeÊli rozpatrywana sprawa dotyczy kwestii obrony narodowej, jak
równie˝ decyzji o wydaniu pozwoleƒ na zamierzone uwolnienie GMO. Jednocze-
Ênie Art. 6 ust. 11 zobowiàzuje wyraênie strony do stosowania procedury udzia∏u
spo∏ecznego w przypadku decyzji dotyczàcych uwalniania GMO zawsze, gdy to
tylko mo˝liwe.
Udzia∏ spo∏eczeƒstwa obejmuje równie˝ przygotowanie planów, programów 
i wytycznych dotyczàcych Êrodowiska, co jest w pe∏ni uzasadnione, bioràc pod
uwag´ rol´, jakà dokumenty te pe∏nià w kszta∏towaniu systemu prawnego. Logicznà
kontynuacjà udzia∏u spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji jest wp∏yw na system
prawa, co dokonywaç si´ mo˝e poprzez udzia∏ w przygotowaniu aktów prawnych
i przepisów wykonawczych. Równie˝ w tym przypadku mowa jest o efektywnym
udziale, który zagwarantowany jest odpowiednimi ramami czasowymi, dost´pnoÊcià
publicznà projektów aktów prawnych oraz mo˝liwoÊcià zg∏aszania uwag. 
Dodatkowa gwarancja efektywnoÊci polega na uwzgl´dnianiu rezultatów udzia∏u
spo∏eczeƒstwa tak dalece, jak to mo˝liwe (Art. 8). 

Dost´p do sprawiedliwoÊci
Trzeci filar Konwencji to dost´p do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych 
Êrodowiska. Dost´p do sprawiedliwoÊci w rozumieniu Konwencji oznacza, 
i˝ podmioty lub jednostki mogà korzystaç z istniejàcych prawnych mechanizmów
umo˝liwiajàcych odwo∏anie si´ do sàdu lub innego niezale˝nego organu 
w przypadku naruszenia przepisów zwiàzanych z dost´pem do informacji czy
uczestnictwem spo∏ecznym12. Konwencja mówi o szerokim dost´pie do sprawiedliwo-
Êci w przypadku nie rozpatrzenia, nies∏usznego odrzucenia lub nieodpowiedniego
za∏atwienia ˝àdania informacji. Ponadto, strona Konwencji ma obowiàzek zapewnienia
dost´pu do skutecznej procedury odwo∏awczej, pozwalajàcej na domaganie si´
ponownego rozpatrzenia skargi (Art. 9 ust. 1). 
Do procedury odwo∏awczej, w zwiàzku z naruszeniem przepisów o uczestnictwie
spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji, majà dost´p osoby, które wyka˝à 
wystarczajàcy interes (Art. 9 ust. 1 lit. a) lub wskazujà naruszenie uprawnieƒ 
(Art. 9 ust. 1 lit. b)13.
Konwencja nak∏ada równie˝ na strony obowiàzek zapewnienia dost´pu do 
procedur sàdowych i administracyjnych w przypadku dzia∏aƒ naruszajàcych 
Êrodowisko oraz podejmowania Êrodków w postaci wstrzymania wykonania 
okreÊlonego dzia∏ania.
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12 United Nations (2000)… op. cit.
13 Art. 9 ust. 2 Konwencji przyjmuje, ˝e „okreÊlenie tego, co stanowi wystarczajàcy interes oraz

naruszenie uprawnieƒ, nast´puje zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i stosownie do celu,
jakim jest przyznanie zainteresowanej spo∏ecznoÊci szerokiego dost´pu do wymiaru
sprawiedliwoÊci w zakresie okreÊlonym niniejszà konwencjà”. Z punktu widzenia organizacji
pozarzàdowych istotne jest, i˝ Konwencja zdejmuje z nich ci´˝ar dowodzenia, czy w konkretnej
sprawie zaistnia∏y omawiane przes∏anki stwierdzajàc, ˝e interes organizacji pozarzàdowej uwa˝a
si´ za wystarczajàcy w rozumieniu Art. 9 ust. 1 lit a, a tak˝e, ˝e przyjmuje si´, i˝ takà organizacj´
uwa˝a si´ za posiadajàcà uprawnienia mogàce byç przedmiotem naruszeƒ w rozumieniu litery
art. 9 ust. 1 lit b Konwencji.



Dost´p do sprawiedliwoÊci musi cechowaç rzetelnoÊç, terminowoÊç, równoÊç
i równe traktowanie (brak dyskryminacji) w zakresie kosztów. 
Rodzaje przedsi´wzi´ç, w przypadku których konieczne jest umo˝liwienie udzia∏u
spo∏eczeƒstwa w procesie decyzyjnym (zgonie z Art. 6 ust. 1a) wymieniono
w Aneksie I Konwencji. 

Niezwyk∏e znaczenie Konwencji z Aarhus zwiàzane jest z nowym postrzeganiem
relacji pomi´dzy w∏adzà publicznà a spo∏eczeƒstwem. Konwencja projektuje 
regulacje prawne w systemach paƒstw-stron, wskazujàc na potrzeb´ aktywnego
w∏àczenia jednostki i/lub grup jednostek w proces tworzenia planów i programów,
regulacji prawnych oraz w podejmowanie decyzji dotyczàcych Êrodowiska. 
Podstawowà zasadà jest tu pe∏ne partnerstwo, a wi´c dzielenie odpowiedzialnoÊci
za sposób korzystania ze Êrodowiska mi´dzy w∏adze i spo∏eczeƒstwo. 
PodkreÊliç raz jeszcze nale˝y, ˝e Konwencja wprowadzi∏a i upowszechni∏a prawo
cz∏owieka do ˝ycia w Êrodowisku o odpowiedniej jakoÊci. Prawo to, zapisane
w traktacie mi´dzynarodowym, jest wskazaniem do stosowania nowego podejÊcia
w regulacjach o charakterze regionalnym, wspólnotowym czy te˝ krajowym.
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Europejska Konwencja Praw Cz∏owieka 
a problem udzia∏u spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji

Europejska Konwencja Praw Cz∏owieka14 nie odnosi si´ wprost do problemów 
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska. Nie znaczy to jednak, ˝e kwestie Êrodowiskowe
nie wyst´pujà w orzecznictwie Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka. W ponad
50 orzeczeniach Trybuna∏ odnosi∏ si´ do problemów zanieczyszczenia Êrodowiska
w kontekÊcie wielu praw gwarantowanych przez Konwencj´, m. in. prawa do ˝ycia
(Art. 2), prawa do poszanowania ˝ycia prywatnego i rodzinnego oraz domu (Art. 8),
ochrony w∏asnoÊci (Art. 1 Protoko∏u 1), wolnoÊci wyra˝ania opinii (Art. 10), dost´pu
do sàdu (Art. 6), skutecznego Êrodka odwo∏awczego (Art. 13) itd. Szczególnie
istotnym zagadnieniem jest udzia∏ spo∏eczeƒstwa w procesach podejmowania
decyzji.
W sprawie Hatton i inni przeciwko Wielkiej Brytanii Trybuna∏ podkreÊli∏, ˝e „podczas
podejmowania decyzji w sprawach odnoszàcych si´ do kwestii ochrony 
Êrodowiska w∏adze publiczne muszà braç pod uwag´ interes jednostek, których
te decyzje mogà dotyczyç. W tym kontekÊcie wa˝nym aspektem jest zapewnienie
reprezentacji spo∏eczeƒstwa we w∏adzach publicznych”.
W cz´stych przypadkach, badanych przez Trybuna∏, problemów o charakterze
gospodarczym zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, niezb´dne jest badanie i prze-
prowadzanie analiz, które pozwolà oceniç skutki danego dzia∏ania na Êrodowisko
i znaleêç optymalne rozwiàzanie. Niezb´dne jest zapewnienie dost´pu opinii 
publicznej do wszelkich badaƒ i analiz pozwalajàcych na ocen´ stopnia zagro˝enia
zdrowia i Êrodowiska wskutek realizacji planowanych zamierzeƒ.15

Problem dost´pu do informacji jest kluczowy w procesie udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w publicznej debacie oraz udziale w procesie podejmowania decyzji. Art. 10 
Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka, odnoszàcy si´ do wolnoÊci wyra˝ania
opinii, odnosi si´ równie˝ do prawa otrzymywania i przekazywania informacji 
dotyczàcych Êrodowiska. Wszelkie ograniczenia wydawane przez w∏adze publiczne
w zakresie otrzymywania i przekazywania informacji muszà byç przewidziane
przez ustaw´ oraz realizowaç uprawniony cel. Ârodki ingerujàce zaÊ w to prawo
muszà byç proporcjonalne do realizowanego uprawnionego celu oraz musi byç
zachowana równowaga pomi´dzy interesem jednostki a interesem ca∏ego spo∏e-
czeƒstwa.16

Ponadto, na paƒstwie cià˝y prawny obowiàzek udost´pniania informacji, zw∏aszcza
w przypadku dzia∏aƒ niebezpiecznych dla zdrowia i ˝ycia oraz zagro˝enia dla 
˝ycia rodzinnego, prywatnego i domowego.17

Stanowisko Trybuna∏u uzupe∏nia orzeczenie w sprawie Guerra i inni przeciwko
W∏ochom, w którym Trybuna∏ stwierdza, ˝e „Art. 10 nie mo˝e oznaczaç, i˝ na 
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14 Konwencja o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, sporzàdzona w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 roku (zmieniona nast´pnie Protoko∏ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe∏niona
Protoko∏em nr 2); tekst polski opublikowany w Dz. U. z 1993 roku, Nr 61, poz. 284, z póên. zm.

15 Taskin i inni przeciwko Turcji
16 Vides Aizsardzibas Klubs przeciwko ¸otwie
17 m.in. Onerytlidiz przeciwko Turcji



w∏adze publiczne na∏o˝ony jest ogólny obowiàzek zbierania i upowszechniania 
informacji na temat Êrodowiska z ich w∏asnej inicjatywy”. To stanowisko Trybuna∏u
musi budziç jednak wiele wàtpliwoÊci, gdy˝ zasadniczo tendencja wyra˝ona
w prawie Unii Europejskiej wskazuje na obowiàzki paƒstwa w zakresie udost´p-
niania informacji oraz niezb´dnà aktywnoÊç organów paƒstwa w przygotowaniu
informacji dotyczàcych ochrony Êrodowiska.
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Udzia∏ spo∏eczny w sprawach zwiàzanych 
z ochronà krajobrazu

Europejska Konwencja Krajobrazowa18 jest pierwszym i jedynym traktatem dotyczà-
cym ochrony gospodarki i planowania krajobrazów. Stanowi ona regulacj´ prawno-
-mi´dzynarodowà ÊciÊle zwiàzanà z Konwencjà z Aarhus. Jej celem jest, jak stanowi
Art. 3, promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a tak˝e organizo-
wanie wspó∏pracy europejskiej w zakresie zagadnieƒ dotyczàcych krajobrazu. 
Krajobraz rozumiany jest tu jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter
jest wynikiem dzia∏ania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich.
Konwencja ta jest wyrazem implementacji przepisów Konwencji z Aarhus. OkreÊla
ona bowiem Êrodki ogólne, stanowiàce obowiàzki stron, do których zalicza si´ 
m. in. ustanowienie procedur udzia∏u ogó∏u spo∏eczeƒstwa, organów lokalnych
i regionalnych oraz innych podmiotów w kszta∏towaniu polityki krajobrazowej 
(Art. 5c). Ârodki specjalne zaÊ to podejmowane dzia∏ania, obejmujàce ró˝ne 
dziedziny, w tym dzia∏ania na rzecz zdefiniowania celów jakoÊci krajobrazu (Art. 6d):
„Cel jakoÊci krajobrazu to sformu∏owanie przez organy publiczne aspiracji spo∏e-
czeƒstwa w odniesieniu do cech krajobrazu”. Koniecznym elementem procedury
zdefiniowania celów jest przeprowadzenie konsultacji spo∏ecznych.
Konwencja ta w najszerszym zakresie dotyka spo∏eczeƒstwa jako ca∏oÊci. Stàd
przewiduje – jako generalnà zasad´ – udzia∏ spo∏eczeƒstwa na ka˝dym etapie 
zarzàdzania krajobrazem.
W Raporcie19 z 2004 roku stanowiàcym studium porównawcze legislacji paƒstw
w zakresie udzia∏u publicznego w sprawach dotyczàcych krajobrazu zwrócono
uwag´, i˝ na ogó∏ w paƒstwach-stronach Konwencji uczestnictwo publiczne nie
jest zasadà wià˝àcà. Zalecenie Komitetu Ministrów20 (95)9 dotyczàce zapewnienia
uczestnictwa w procesie zarzàdzania krajobrazem podkreÊla z ca∏à mocà, 
˝e uczestnictwo powinno byç skuteczne21. Aby by∏o skuteczne, niezb´dne jest
w∏àczenie spo∏eczeƒstwa na mo˝liwie najwczeÊniejszym etapie formu∏owania 
planów i programów – zgodnie z przepisami Konwencji z Aarhus. 
Przeglàd regulacji prawnych wybranych paƒstw dostarczy∏ wielu negatywnych
przyk∏adów niedostatecznego uczestnictwa spo∏eczeƒstwa w formu∏owaniu 
i implementacji polityki krajobrazowej. Dlatego te˝, w studium, zaproponowano
podj´cie przez paƒstwa wielu dzia∏aƒ na rzecz wzmocnienia publicznej partycy-
pacji, poczynajàc od rozwijania ÊwiadomoÊci, edukacji na rzecz krajobrazu, a˝ po
propozycj´ rozszerzenia procedur oceniajàcych projekty wywierajàce wp∏yw na
krajobraz czy ustanowienie bàdê wzmocnienie procedur rozwiàzywania konfliktów
przy pomocy alternatywnych sposobów typu mediacyjnego.
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18 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporzàdzona we Florencji dnia 20 paêdziernika 2000 roku;
tekst polski opublikowany w Dz. U. z 2006 roku, Nr 14, poz. 98

19 Comparative study of legislation on public participation in landscape matters in the context of
implementation of the European Landscape convention, Strasbourg, 10 January 2004, T – FLOR
3 (2004)6

20 Komitet Ministrów jest organem decyzyjnym Rady Europy 
21 Comparative study of legislation on public participation in landscape matters… op. cit.



Dokumenty niewià˝àce Rady Europy

Rada Europy, za∏o˝ona w 1949 roku, skupiajàca 47 paƒstw europejskich jest 
organizacjà politycznà, odr´bnà od Unii Europejskiej. Zosta∏a utworzona, aby
chroniç prawa cz∏owieka, broniç demokracji parlamentarnej i rzàdów prawa, 
rozwijaç porozumienia o zasi´gu kontynentalnym w celu ujednolicania praktyki
spo∏ecznej i prawnej poszczególnych paƒstw, promowaç ÊwiadomoÊç europejskiej
to˝samoÊci opartej na wspólnych wartoÊciach i obecnej w ró˝nych kulturach22. 
Niezwykle aktywnym organem Rady Europy w dziedzinie ochrony Êrodowiska 
by∏o i nadal jest Zgromadzenie Parlamentarne.

W 1999 roku Zgromadzenie wyda∏o zalecenie dotyczàce implementacji Konwencji
z Aarhus skierowane do Komitetu Ministrów. Zgodnie z zaleceniem Komitet 
ma w swoich pracach uwzgl´dniaç zapisy Konwencji z Aarhus oraz prowadziç
monitoring aktualnego stanu implementacji Konwencji i przedk∏adaç wyniki
wszystkim organom Rady Europy23. Zgromadzenie zaleca równie˝ Komitetowi 
Ministrów w∏àczanie zasad konwencji do opracowywanych instrumentów 
prawnych. W zwiàzku z tym warto podkreÊliç, ˝e w projekcie konwencji Rady 
Europy, dotyczàcej dost´pu do oficjalnych dokumentów, w pe∏ni uwzgl´dnia si´
zasady wynikajàce z konwencji z Aarhus24. Zalecenie wzywa równie˝ rzàdy paƒstw
do podpisania i ratyfikowania Konwencji, zapewnienia pe∏nej jej implementacji
oraz uwzgl´dnienia wymagaƒ dotyczàcych udzia∏u publicznego w opracowywanych
projektach aktów prawnych, polityk i programów dotyczàcych Êrodowiska.
Dwie kwestie budzà jednak zaniepokojenie Zgromadzenia. Po pierwsze, Art. 6 § 11
Konwencji z Aarhus, który pozostawia paƒstwom-stronom wolnoÊç wyboru 
w zakresie publicznego udzia∏u w procedurze uwalniania GMO oraz po drugie –
Art. 4 § 4d dotyczàcy odmowy udzielenia informacji z powodu tajemnicy o charakterze
handlowym. Zgromadzenie obawia si´ nadu˝ywania tych przepisów. Stàd podkreÊla
si´, ˝e konieczne jest wprowadzenie bardziej precyzyjnej definicji terminu 
„tajemnicy handlowej” w regulacjach krajowych.
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22 Dorobek Rady Europy to ponad 200 wià˝àcych prawnie paƒstwa-cz∏onków Rady traktatów lub
konwencji, dotyczàcych zagadnieƒ rozciàgajàcych si´ od praw cz∏owieka do walki ze zorganizowanà
przest´pczoÊcià i od zapobiegania torturom do ochrony danych czy wspó∏pracy kulturalnej.
G∏ównymi organami i instytucjami Rady Europy sà: Komitet Ministrów (z∏o˝ony z 47 ministrów
spraw zagranicznych lub ich zast´pców rezydujàcych w Strasburgu (ambasadorów lub sta∏ych
przedstawicieli) – b´dàcy organem decyzyjnym, Zgromadzenie Parlamentarne (skupiajàce 636
cz∏onków z 47 parlamentów krajowych) oraz Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka w Strasburgu,
realizujàcy ustanowiony w Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka mi´dzynarodowy mechanizm
kontroli przestrzegania postanowieƒ w niej zawartych (paƒstwa i jednostki - niezale˝nie od ich
obywatelstwa - mogà wnosiç przed Trybuna∏ skargi o naruszenie przez paƒstwa-strony praw
gwarantowanych w Konwencji).

23 Parliamentary Assembly Recommendation 1430 (1999). Access to information, public
participation in environmental decision-making and access to justice – implementation of the
Aarhus convention

24 Group of Specialist on access to Official documents (DH – S – AC). Draft interim report



Problem zagwarantowania praw proceduralnych jednostce, w tym dost´pu do 
informacji, jak równie˝ publicznego uczestnictwa w procesie podejmowania 
decyzji i dost´pu do sprawiedliwoÊci zgodnie z przepisami Konwencji z Aarhus,
by∏ równie˝ przedmiotem Zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy25 z 2003 roku. Zalecenie to skierowane jest do rzàdów paƒstw cz∏onkow-
skich oraz Komitetu Ministrów. Jego g∏ównym przes∏aniem jest wzmocnienie 
prawa do Êrodowiska, widzianego w kontekÊcie praw cz∏owieka. 
Zgromadzenie zwraca si´ do rzàdów paƒstw o uznanie prawa do zdrowego, 
odpowiedniej jakoÊci Êrodowiska jako prawa cz∏owieka oraz o stworzenie 
podstaw prawnych w zakresie indywidualnych praw proceduralnych, dotyczàcych
prawa do informacji, publicznego udzia∏u w procesach decyzyjnych i dost´pu 
do sprawiedliwoÊci zgodnie z Konwencjà z Aarhus. 
Zgromadzenie zaleca Komitetowi Ministrów opracowanie dodatkowego protoko∏u
do Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka, zawierajàcego prawa proceduralne 
wymienione w Konwencji z Aarhus. 

Rada Europy podejmuje wiele aktywnych dzia∏aƒ majàcych na celu implementacj´
Konwencji z Aarhus i jest jednym z najwa˝niejszych jej or´downików. Wa˝nymi
instrumentami, choç niewià˝àcymi prawnie, sà jej zalecenia, które wskazujà 
paƒstwom kierunek dzia∏aƒ Rady, ale równie˝ zalecajà podj´cie okreÊlonych 
kroków prawnych, jak to mia∏o miejsce w przypadku propozycji opracowania 
projektu dodatkowego protoko∏u do Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka, 
implementujàcego wprost Konwencj´ z Aarhus. 
Niezwykle wa˝ne znaczenie dla paƒstw, jak i jednostek, ma równie˝ orzecznictwo
Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka. Trybuna∏ ustalajàc standardy w zakresie
dost´pu do informacji, partycypacji publicznej oraz sprawiedliwoÊci, wskazuje 
bowiem drog´ w sferze stanowienia prawa i praktyki jego stosowania.26

27

25 Parliamentary Assembly Recommendation 1614 (2003). Environment and human rights
26 Biuro Informacji Rady Europy (2006). Poradnik o prawach cz∏owieka i Êrodowisku



Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w procesach decyzyjnych 
a wybrane regulacje Unii Europejskiej

Oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko planów i programów w dyrektywie
2001/42/WE27

Art. 1 Dyrektywy stanowi, i˝ jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
Êrodowiska oraz dzia∏anie na rzecz w∏àczenia aspektów Êrodowiska do przygotowy-
wanych planów i programów. W preambule Dyrektywy podkreÊla si´ proceduralny 
jej charakter. Kluczowymi poj´ciami sà „plany” i „programy” lub ich modyfikacje, które: 

• sà wspó∏finansowane przez Wspólnot´,
• przygotowywane sà na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym na podstawie

procedury ustawodawczej lub przyj´te przez rzàd,
• wymagane sà przez przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne.

Ocen´ wp∏ywu na Êrodowisko przeprowadza si´ w toku przygotowania planu 
lub programu (Art. 4) w celu uwzgl´dnienia aspektów Êrodowiskowych. Przyj´cie
procedur w zakresie post´powania w sprawie oceny wp∏ywu na Êrodowisko 
na poziomie planowania i programowania powinno przynieÊç korzyÊci przedsí wzí -
ciom, zapewniajàc bardziej spójne ramy dzia∏ania poprzez w∏àczenie odpowiednich 
informacji dotyczàcych Êrodowiska do procesu podejmowania decyzji. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Dyrektywy ocena jest sporzàdzana w odniesieniu do planów
i programów, które mogà spowodowaç znaczàcy wp∏yw na Êrodowisko i które
sà przygotowane dla rolnictwa, leÊnictwa, rybo∏ówstwa, energetyki, przemys∏u,
transportu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki,
planów zagospodarowania przestrzennego lub u˝ytkowania gruntu i które ustalajà
ramy dla przysz∏ego zezwolenia na inwestycj´, dotyczàcego projektów wymienionych
w za∏àcznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG, lub które ze wzgl´du na potencjalny
wp∏yw na tereny, zosta∏y uznane za wymagajàce oceny na podstawie Art. 6 lub
7 dyrektywy 92/43/EWG. 

Zakres uprawnieƒ paƒstwa, co do kwalifikowania obowiàzku przeprowadzenia oceny
planów i programów reguluje Art. 3. Wyjàtki dotyczà planów i programów obrony 
narodowej, planów i programów finansowych lub bud˝etowych. Niezb´dnym 
elementem oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko sà konsultacje. Dotyczà one zarówno
zainteresowanych organów i instytucji, jak równie˝ spo∏eczeƒstwa. 
Art. 6 ust. 4 stanowi, ˝e paƒstwo okreÊli spo∏eczeƒstwo, w tym organizacje poza-
rzàdowe, które b´dzie konsultowane, jak równie˝ tych, których proces decyzyjny
mo˝e dotyczyç lub mogà mieç interes prawny. OkreÊlony w dyrektywie zakres
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27 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie
oceny wp∏ywu niektórych planów i programów na Êrodowisko; Dz. U. L 197 z dnia 21 lipca 2001 roku



podmiotów uczestniczàcych w procedurze konsultacji jest wi´c bardzo szeroki.
W przypadku transgranicznego oddzia∏ywania konsultacje dotyczyç majà 
wszystkich potencjalnie zagro˝onych. 

Obowiàzkiem paƒstwa jest szerokie informowanie o przyj´tej decyzji i udost´pnienie
dokumentów w formie planów i programów, opinii, wyników konsultacji i oÊwiadczeƒ
podsumowujàcych, jak równie˝ uzasadnienia wyboru z punktu widzenia 
rozwiàzaƒ alternatywnych.
Warto zaznaczyç, ˝e zgodnie z Art. 5 Dyrektywy w raporcie oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, czyli dokumencie koƒcowym procesu oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
nale˝y podaç zidentyfikowany, opisany i oszacowany potencjalny znaczàcy
wp∏yw na Êrodowisko wynikajàcy z realizacji planu lub programu oraz rozsàdne
rozwiàzania alternatywne uwzgl´dniajàce cele i geograficzny zasi´g planu lub
programu. Szczegó∏owe informacje, które w tym celu majà byç podane, okreÊla
za∏àcznik I do Dyrektywy. W Art. 5 ust. 2 podkreÊla si´, ˝e raport powinien zawieraç 
informacje, które mogà byç racjonalnie wymagane, z uwzgl´dnieniem obecnego 
stanu wiedzy i metod oceny, zawartoÊci i poziomu szczegó∏owoÊci planu lub 
programu, jego stadium w procesie podejmowania decyzji oraz zakresu, w jakim
niektóre sprawy mogà zostaç w∏aÊciwiej ocenione na ró˝nych etapach tego 
procesu, w celu unikni´cia powielania oceny.

Paƒstwa mogà zapewniç skoordynowane lub wspólne procedury krajowe 
spe∏niajàce wymagania odnoÊnego prawodawstwa wspólnotowego w celu, 
mi´dzy innymi, unikni´cia powielania oceny, w przypadku obowiàzku przepro-
wadzenia ocen wp∏ywu na Êrodowisko w ramach wi´cej ni˝ jednej dyrektywy,
np. omawianej dyrektywy oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej28.

Dyrektywa ustala generalne zasady przeprowadzenia ocen wp∏ywu na Êrodowisko.
Paƒstwa cz∏onkowskie powinny zaÊ wprowadziç odpowiednie rozwiàzania 
szczegó∏owe. Konsultacje i udzia∏ spo∏eczeƒstwa majà przyczyniç si´ do transpa-
rentnoÊci procesu podejmowania decyzji i przyj´cia optymalnych rozwiàzaƒ. 
Ponadto, paƒstwa zosta∏y zobligowane do monitorowania wp∏ywu na Êrodowisko
wdra˝anych planów i programów, i w razie stwierdzenia znaczàcych oddzia∏ywaƒ
na etapie realizacji wprowadzenie niezb´dnych zmian. Wszystkie te rozwiàzania
majà na celu zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa w proces decyzyjny oraz minimalizacj´
negatywnych oddzia∏ywaƒ realizacji planów i programów.
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28 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika 2000 roku
ustanawiajàca ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie polityki wodnej; Dz. U. L 327 z dnia 
22 grudnia 2000 roku



Rozporzàdzenie 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeƒ, zmieniajàce dyrektyw´ Rady 91/689/EWG i 96/61/WE29

Rozporzàdzenie implementuje Konwencj´ z Aarhus, rozszerzajàc sprawozdaw-
czoÊç dotyczàcà zakresu rodzajów zanieczyszczeƒ, zwi´kszajàc zakres 
dzia∏alnoÊci podlegajàcej sprawozdawczoÊci i ujmujàc uwolnienia ze êróde∏ 
rozproszonych. Europejski rejestr, który pierwotnie ustanowiony by∏ na podstawie
decyzji Komisji Europejskiej Nr 2000/479 spe∏nia bardzo wa˝nà rol´, umo˝liwiajàc
spo∏eczeƒstwu skuteczne uczestnictwo w procesach decyzyjnych.

Zgodnie z Rozporzàdzeniem prowadzàca Rejestr Europejska Agencja Ochrony
Ârodowiska ma obowiàzek zagwarantowania publicznego, bezp∏atnego dost´pu
do niego, wed∏ug harmonogramu okreÊlonego w Art. 7 ust. 3. W Rozporzàdzeniu
zagwarantowano równie˝ udzia∏ spo∏eczeƒstwa w rozwoju Rejestru. Spo∏eczeƒstwo
mo˝e przedk∏adaç analizy, informacje, itd.; innymi s∏owy – przyczyniaç si´ do
ulepszenia funkcjonowania Rejestru. Komisja zaÊ ma obowiàzek poinformowania
spo∏eczeƒstwa o uwzgl´dnieniu wszelkich opinii i analiz.
Rozporzàdzenie okreÊla struktur´ Rejestru, obowiàzki operatorów, obowiàzki paƒstw
i obowiàzki Komisji. PodkreÊliç nale˝y, i̋  zasadà jest nieograniczony dost´p do 
gromadzonych w Rejestrze informacji, bez koniecznoÊci wykazywania interesu 
prawnego. Niezb´dne jest zapewnienie efektywnego udzia∏u spo∏eczeƒstwa w rozwoju
Rejestru oraz zapewnienie prawa dost´pu do sàdu lub innego organu w przypadku 
niew∏aÊciwych dzia∏aƒ lub braku dzia∏aƒ w∏adzy publicznej.

Dyrektywa 2003/35/WE przewidujàca udzia∏ spo∏eczeƒstwa 
w odniesieniu do sporzàdzania niektórych planów i programów
w zakresie Êrodowiska oraz zmieniajàca w odniesieniu do udzia∏u
spo∏eczeƒstwa i dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci dyrektywy
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE30

W roku 1985 w dyrektywie w sprawie ocen skutków niektórych publicznych i prywatnych
przedsí wzí ç dla Êrodowiska ustanowiono podstawowy standard przeprowadzania
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko oraz w∏àczania opinii publicznej do procedury 
dotyczàcej udzielania zezwolenia na inwestycje. Dyrektywa wprowadzi∏a równie˝ szczegó-
∏owe regulacje zwiàzane z udost´pnianiem informacji i przeprowadzaniem konsultacji
spo∏ecznych w zwiàzku z ubieganiem sí  o zezwolenie na realizacj́  okreÊlonej inwestycji.
Dyrektywa by∏a jednà z pierwszych regulacji kszta∏tujàcych system prawa wspól-
notowego w dziedzinie ochrony Êrodowiska. Jej niezwykle ogólna treÊç przynios∏a
jednak paƒstwom cz∏onkowskim wiele problemów na etapie implementacji.
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29 Rozporzàdzenie 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 roku w sprawie
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ, zmieniajàce dyrektyw´
Rady 91/689/EWG i 96/61/WE; Dz. U. L 33 z dnia 4 lutego 2006 roku 

30 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 roku przewidujàca udzia∏
spo∏eczeƒstwa w odniesieniu do sporzàdzania niektórych planów i programów w zakresie Êrodowiska
oraz zmieniajàca w odniesieniu do udzia∏u spo∏eczeƒstwa i dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE; Dz. U. L 156 z dnia 25 czerwca 2003 roku



Stàd te˝, niew∏aÊciwe stosowanie Dyrektywy przez paƒstwa cz∏onkowskie spowodowa∏o
wiele interwencji Komisji Europejskiej przed Europejskim Trybuna∏em SprawiedliwoÊci.
KoniecznoÊç wprowadzenia w ˝ycie Konwencji z Aarhus, a wí c uwzgĺ dnienia udzia∏u
spo∏eczeƒstwa w sporzàdzaniu planów i programów dotyczàcych Êrodowiska oraz
wzmocnienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa w dost´pie do systemu sprawiedliwoÊci 
spowodowa∏o przyj´cie dyrektywy 2003/35/WE przewidujàcej udzia∏ spo∏eczeƒstwa
w odniesieniu do sporzàdzania niektórych planów i programów w zakresie Êrodowiska
oraz zmieniajàcej w odniesieniu do udzia∏u spo∏eczeƒstwa i dost´pu do wymiaru 
sprawiedliwoÊci dyrektywy Rady 85/333 i 96/61. 

Dyrektywa 2003/35/WE reguluje dwa zasadnicze problemy, jakimi sà udzia∏ 
spo∏eczeƒstwa w sporzàdzaniu planów i programów dotyczàcych Êrodowiska
oraz wzmocnienie partycypacji w kwestiach zwiàzanych z dost´pem do wymiaru
sprawiedliwoÊci. W myÊl Dyrektywy udzia∏ spo∏eczeƒstwa ma byç skuteczny,
a wi´c niezb´dnym jest zapewnienie pe∏nego dost´pu do informacji, m. in. za 
poÊrednictwem mediów elektronicznych. SkutecznoÊç to równie˝ mo˝liwoÊç 
podejmowania decyzji w sytuacji pe∏nej wiedzy dotyczàcej ró˝nych opcji – rozwiàzaƒ
alternatywnych. W∏àczenie spo∏eczeƒstwa w proces decyzyjny musi wi´c mieç
miejsce przed zakoƒczeniem analiz mo˝liwych wariantów inwestycji. Ponadto 
konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ram czasowych, zapewniajàcych
pe∏ny udzia∏ spo∏eczeƒstwa.

Dyrektywa precyzuje udzia∏ spo∏eczeƒstwa w odniesieniu do decyzji indywidualnych
oraz planów i programów. W odniesieniu do decyzji indywidualnych przepisy przewi-
dujà obowiàzek udzia∏u spo∏eczeƒstwa tam, gdzie istnieje wymóg sporzàdzenia
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko bàdê wydawane jest zintegrowane pozwolenie,
ale równie˝ m. in. w zwiàzku z zamierzonym uwalnianiem GMO31. 
Dyrektywa precyzuje zakres informowania spo∏eczeƒstwa mi´dzy innymi o:

• z∏o˝eniu wniosku o zezwolenie na inwestycj´,
• poddaniu przedsi´wzi´cia procedurze oceny wp∏ywu na Êrodowisko,
• danych dotyczàcych w∏adz podejmujàcych decyzje,
• wskazaniu czasu i miejsca udost´pniania zwiàzanych ze sprawà dokumentów,
• charakterze mo˝liwych decyzji.

Zainteresowanej spo∏ecznoÊci zapewnia si´ skuteczny udzia∏ w procedurach 
decyzyjnych, zwiàzanych ze Êrodowiskiem. Spo∏eczeƒstwo informowane jest
o podejmowanych dzia∏aniach poprzez plakaty, publikacje itp., majàce na celu
umo˝liwienie pe∏nego zapoznania si´ z informacjami.
W przypadku przedsi´wzi´cia wywo∏ujàcego znaczàce skutki dla Êrodowiska
w innym paƒstwie, informacje nale˝y przekazaç równie˝ spo∏eczeƒstwu tego 
paƒstwa.
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31 Dyrektywa nie przewiduje wi´c mo˝liwoÊci odstàpienia od udzia∏u spo∏eczeƒstwa w przypadku
zamierzonego uwolnienia GMO, mimo ˝e dopuszczono takà sytuacj´ w konwencji z Aarhus.
Zapisy dyrektywy sà wi´c bardziej rygorystyczne ni˝ implementowanej Konwencji.



Dyrektywa precyzuje zakres informacji przekazywanych spo∏eczeƒstwu przy 
decyzji o przyznaniu lub odmowie zezwolenia na inwestycj´. Mówi si´ te˝ tu
o obowiàzku wzi´cia pod uwag´ opinii zainteresowanej spo∏ecznoÊci.

W Êlad za regulacjami Konwencji z Aarhus, do obu zmienianych dyrektyw wprowa-
dzono zapisami dyrektywy 2003/35/WE nowe definicje: „zainteresowana spo∏ecz-
noÊç” i „spo∏eczeƒstwo”. Dyrektywa spowodowa∏a zmiany w dyrektywach 85/337
oraz 96/61 wprowadzajàc obowiàzek zapewnienia procedury odwo∏awczej dost´pnej
dla cz∏onków zainteresowanej spo∏ecznoÊci majàcych interes prawny lub podno-
szàcych wadliwoÊç prawa, ale tylko wtedy, gdy prawo paƒstwa przewiduje ten 
warunek32. Procedura odwo∏awcza w odniesieniu do obu dyrektyw musi byç uczciwa,
sprawiedliwa, niezbyt droga i przebiegaç bez zb´dnej zw∏oki.

W odniesieniu do planów i programów wa˝ne jest, aby udzia∏ spo∏eczeƒstwa mia∏ 
charakter efektywny. Oznacza to zapewnienie uczestnictwa na wczesnym etapie 
przygotowywania planów, w∏aÊciwego informowania spo∏eczeƒstwa poprzez og∏oszenia,
media elektroniczne itp., zapewnienie mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków. 
Organizacje pozarzàdowe zajmujàce sí  ochronà Êrodowiska powinny byç uznane
przez paƒstwa jako podmioty uprawnione do uczestnictwa w procesie planowania.
Dyrektywa stanowi, i˝ udzia∏ spo∏eczeƒstwa przewidziany jest m. in. w procedurach
uregulowanych w:

• dyrektywie 75/442/EWG w sprawie odpadów33,
• dyrektywie 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierajàcych niektóre

substancje niebezpieczne34,
• dyrektywie 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych35,
• dyrektywie 94/62/WE w sprawie opakowaƒ i odpadów opakowaniowych36,
• dyrektywie 96/62/WE w sprawie ocen i zarzàdzania jakoÊcià powietrza37,

32

32 Dyrektywa Art. 3 wprowadzi∏a w dyrektywie 85/337/EWG nowy art. 10a. Z jego treÊci wynika, 
˝e paƒstwa cz∏onkowskie wed∏ug w∏asnego uznania ustalajà, co stanowi wystarczajàcy interes
lub wadliwoÊç prawa, ale - zgodnie z celem udzielenia zainteresowanej spo∏ecznoÊci szerokiego
dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci. 

33 Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku o odpadach; Dz. U. L 194 z dnia 25 lipca
1975 roku

34 Dyrektywa 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 roku w sprawie baterii i akumulatorów
zawierajàcych niektóre substancje niebezpieczne; Dz.U. L 78 z 26 marca 1991 roku. Dyrektywa 
ta zosta∏a uchylona przez dyrektyw´ 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 wrzeÊnia 2006 roku w sprawie baterii i akumulatorów oraz zu˝ytych baterii i akumulatorów 
oraz uchylajàcà dyrektyw´ 91/157/EWG; Dz. U. L 266 z 26 wrzeÊnia 2006 roku.

35 Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie odpadów niebezpiecznych
(Dz. U. L 377 z 31 grudnia 1991roku) zmienionà dyrektywà Rady 94/31/WE z dnia 27 czerwca
1994 roku zmieniajàcà Dyrektyw´ 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych; Dz. U. L
168 z 2 lipca 1994 roku

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych; Dz. U. L 365 z dnia 31 grudnia 1994 roku. Dyrektywa zmieniona
rozporzàdzeniem Nr 1882/2003 oraz dyrektywà Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE.

37 Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie ocen i zarzàdzania jakoÊcià powietrza; Dz. U. L 296 z dnia
21 listopada 1996 roku



• dyrektywie 2001/42/WE w sprawie oceny wp∏ywu niektórych planów i programów,
• dyrektywie 2000/60/WE, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej.
Jakà rol´ spe∏nia dyrektywa 2003/35/WE? Odpowiadajàc na to pytanie mo˝na
ograniczyç si´ do powtórzenia stwierdzenia, i˝ dostosowuje ona regulacje 
wspólnotowe do Konwencji z Aarhus. Jednak podkreÊliç nale˝y, ˝e owo dostosowanie
to demokratyzowanie procesów zarzàdzania Êrodowiskiem i w∏àczanie spo∏eczeƒstwa
do tych procesów w duchu wspó∏odpowiedzialnoÊci za stan Êrodowiska i – jak 
podkreÊla preambu∏a – przyczyniania si´ do ochrony prawa do ˝ycia w Êrodowisku
odpowiednim dla zdrowia i pomyÊlnoÊci jednostek.

Ramowa Dyrektywa Wodna

Celem dyrektywy ustanawiajàcej wspólnotowe dzia∏ania w dziedzinie polityki 
wodnej jest stworzenie okreÊlonych ram dla ochrony wód Êródlàdowych, 
powierzchniowych, przejÊciowych, przybrze˝nych oraz podziemnych, 
co przyczyni si´ do zapobiegania pogorszeniu stanu wód, sprzyjaç b´dzie 
promowaniu zrównowa˝onego wykorzystania wód, wzmocni ochron´ wód 
oraz przyczyni si´ do zmniejszenia szkód zwiàzanych z wyst´powaniem 
powodzi i susz. Ochrona Êrodowiska wodnego wymaga przyj´cia zró˝nicowanych
rozwiàzaƒ, poczàwszy od planowania dzia∏aƒ, przyj´cia spójnej polityki 
w dziedzinie prawa oraz zrównowa˝onego zarzàdzania. Wymaga to podj´cia
wielu dzia∏aƒ na poziomie Wspólnoty, paƒstw, na szczeblu lokalnym oraz 
konsultacji i zaanga˝owania spo∏eczeƒstwa, ∏àcznie z u˝ytkownikami wód. 
Ten aspekt zwiàzany z konsultacjami, dost´pem do informacji i w∏àczeniem
opinii publicznej w procesy decyzyjne dotyczàce gospodarki wodami, podniesiony
zosta∏ w punkcie 14 Preambu∏y. Ponadto podkreÊla si´, ˝e dla zapewnienia
udzia∏u ogó∏u spo∏eczeƒstwa, w∏àczajàc w to u˝ytkowników wód, w ustanawianiu
i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach niezb´dne jest
dostarczenie odpowiedniej informacji o planowanych dzia∏aniach, przedstawienie
sprawozdaƒ o post´pach w ich wdra˝aniu i w∏àczeniu spo∏eczeƒstwa przed
podj´ciem ostatecznej decyzji co do wdro˝enia Êrodków niezb´dnych do realizacji
za∏o˝onych celów (pkt. 46 Preambu∏y).

Zagadnienia informowania spo∏eczeƒstwa i przeprowadzania konsultacji reguluje
Art. 14 Dyrektywy, który odnosi si´ do cià˝àcego na paƒstwach cz∏onkowskich
obowiàzku publikowania i udost´pniania spo∏eczeƒstwu, w tym u˝ytkownikom
wód, informacji dotyczàcych:

• harmonogramu i programu prac zwiàzanych z tworzeniem planu gospodarowania
w dorzeczu; konsultacje nale˝y przeprowadziç trzy lata przed rozpocz´ciem 
okresu, do którego odnosi si´ plan,

• przeglàdu problemów gospodarki wodnej odnoszàcych si´ do danego 
dorzecza; w tym przypadku konsultacje nale˝y przeprowadziç dwa lata przed
rozpocz´ciem okresu, do którego odnosi si´ plan,
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• projektów planów gospodarowania wodami w dorzeczu; konsultacje na rok
przed rozpocz´ciem okresu, którego plan dotyczy.

Na stosowny wniosek muszà byç udost´pniane dokumenty êród∏owe i informacje 
s∏u˝àce do przygotowania projektów planów gospodarowania wodami w dorzeczu. 
Dyrektywa stwarza wí c gwarancje prawne dost´pu do informacji, przeprowadzania
konsultacji ze spo∏eczeƒstwem oraz udzia∏u spo∏ecznego w procesie implementacji 
Dyrektywy.

Praktyczne wskazania dotyczàce udzia∏u spo∏eczeƒstwa zawiera za∏àcznik 
VII Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wymienia on obj´te tym udzia∏em elementy
planów gospodarowania wodami w dorzeczu, co jest wa˝nym wskazaniem
w procesie realizowania udzia∏u spo∏eczeƒstwa. Precyzyjne ustalenie zakresu
co do treÊci planu oraz jego wewn´trznej systematyki determinuje wspó∏dzia∏anie
administracji i spo∏eczeƒstwa w okreÊlonych obszarach problemowych, 
ukierunkowujàc konsultacje na osiàgni´cie wspólnych, efektywnych ustaleƒ 
dotyczàcych konkretnych rozwiàzaƒ, zapisów i ocen.

Dyrektywa 96/61/WE dotyczàca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli38

Dyrektywa, potocznie zwana dyrektywà IPPC39 stanowi wyraz nowego podejÊcia do
ochrony Êrodowiska. Jej celem jest bowiem osiàgni´cie mo˝liwie kompletnego
zapobiegania zanieczyszczeniu Êrodowiska oraz kontroli zanieczyszczeƒ poprzez
wydawanie tzw. zintegrowanych pozwoleƒ na prowadzenie okreÊlonej dzia∏alnoÊci,
wskazujàcych jednoczeÊnie dopuszczalne emisje ha∏asu i promieniowania, zanie-
czyszczeƒ wód, atmosfery itp. zwiàzane z funkcjonowaniem danej instalacji. Tego
typu „∏àczne” podejÊcie do prowadzenia dzia∏alnoÊci pozwala na minimalizacj´
zanieczyszczeƒ odprowadzanych do Êrodowiska poprzez odpowiednie planowanie
i zarzàdzanie. 

Wa˝nym elementem Dyrektywy jest informowanie opinii publicznej o funkcjonowaniu
instalacji oraz ich oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (pkt. 23 Preambu∏y). Istotà regu-
lacji jest wprowadzanie zintegrowanych pozwoleƒ z zapewnieniem dost´pu do 
informacji i udzia∏u spo∏eczeƒstwa w procedurze udzielania pozwoleƒ, co jak 
stanowi Art. 15, sprowadza si´ do udost´pniania opinii publicznej wniosków 
o pozwolenia i decyzji o udzieleniu pozwolenia na nowe lub istotnie modyfikowane
instalacje. W przypadku instalacji o transgranicznym oddzia∏ywaniu, paƒstwo ma
obowiàzek informowania obywateli innych potencjalnie zagro˝onych oddzia∏ywa-
niem paƒstw. Informacje te sà podstawà przeprowadzenia konsultacji.

34

38 Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzeÊnia 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, zmieniona przez dyrektywy 2003/35 i 2003/87 oraz
rozporzàdzenie 188/2003; Dz. U. L 257 z dnia 10 paêdziernika 1996 roku
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Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji reguluje za∏àcznik V Dyrektywy.
Zapisano w nim obowiàzek informowania spo∏eczeƒstwa w odpowiednim czasie
m. in. o z∏o˝eniu wniosku o pozwolenie zintegrowane, podania danych organów
odpowiedzialnych za wydanie decyzji, zakresu decyzji, czasu i miejsca udost´p-
nienia decyzji, okreÊlenia sposobu informowania itd. dla umo˝liwienia efektywnego
udzia∏u spo∏eczeƒstwa w procesie wydawania pozwoleƒ.

Gwarancje prawne uczestnictwa spo∏eczeƒstwa wynikajàce 
z przepisów dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów40

Dyrektywa w sprawie spalania odpadów ma na celu minimalizowanie negatywnych
skutków zanieczyszczenia Êrodowiska, wynikajàcego ze spalania i wspó∏spalania 
odpadów. Ze wzgĺ du na potencjalnà ucià l̋iwoÊç spalarni i mo l̋iwe oddzia∏ywania 
na zdrowie ludzi, lokalna spo∏ecznoÊç musi uczestniczyç w procesie podejmowania 
decyzji dotyczàcych wydawania pozwoleƒ w tym zakresie. Art. 12 Dyrektywy gwarantuje
dost´p do informacji, a wí c umo l̋iwia spo∏eczeƒstwu zapoznanie sí  z wnioskami
o nowe pozwolenia. Spo∏eczeƒstwo zapoznawszy sí  z informacjami ma prawo do 
zaj´cia stanowiska przed podj´ciem przez w∏adze ostatecznej decyzji.
W∏adze majà obowiàzek publikowaç raporty z monitoringu dzia∏ania spalarni i wspó∏-
spalarni, których zdolnoÊç przerabiania wynosi co najmniej 2 tony na godzin´. 
Co do spalarni i wspó∏spalarni o wydajnoÊci poni˝ej 2 ton na godzin´, w∏adze 
sà zobowiàzane przekazaç publicznie ich wykazy41. 
Gwarancjà skutecznoÊci dost´pu do informacji ma byç w∏aÊciwy czas, pozwalajàcy na
zapoznanie si´ z wnioskami o nowe pozwolenia oraz wieloÊç miejsc ich dystrybucji42.

Dyrektywa 2001/18/WE43 w sprawie zamierzonego uwalniania do 
Êrodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylajàca
dyrektyw´ Rady 90/220/EWG

Zgodnie z Art. 9 tej Dyrektywy paƒstwa cz∏onkowskie majà obowiàzek informowania
opinii publicznej o zamierzonym uwolnieniu GMO oraz konsultowanie tego typu
dzia∏aƒ z ró˝nymi grupami spo∏ecznymi. 
Obowiàzek informowania oraz prowadzenia konsultacji dotyczy zamierzonego
uwolnienia GMO do Êrodowiska, dopuszczenia do obrotu produktów GMO, 
jak i wszelkich planowanych modyfikacji w sk∏adzie dopuszczonych produktów, 
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40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 roku w sprawie
spalania odpadów; Dz. U. L 332 z dnia 28 grudnia 2000 roku

41 warto podkreÊliç, ˝e punkt 31 Preambu∏y okreÊla odmiennie ni˝ jej przepisy prawo do informacji
stanowiàc, ˝e dost´p spo∏eczeƒstwa do raportów w sprawie funkcjonowania i monitorowania
spalarni odnosi si´ do tych zak∏adów, które spalajà ponad 3 tony na godzin´

42 Art. 12 ust. 2 Dyrektywy stanowi o obowiàzku publikacji w jednym lub wi´cej miejscach
dost´pnych dla spo∏eczeƒstwa (np. w siedzibie w∏adz lokalnych) wniosków o wydanie nowych
pozwoleƒ na eksploatacj´ zak∏adów spalajàcych i wspó∏spalajàcych, celem zapewnienia przez
odpowiedni okres mo˝liwoÊci wyra˝enia o nich opinii przed wydaniem decyzji

43 Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie
zamierzonego uwalniania do Êrodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylajàca
dyrektyw´ Rady 90/220/EWG; Dz. U. L 106 z 17 kwietnia 2001 roku 



które mog∏yby mieç wp∏yw na zdrowie ludzi i Êrodowisko. 
Dyrektywa okreÊla równie˝ rygorystyczne warunki wprowadzenia do obrotu GMO, w tym
przedstawienie analizy skutków dla Êrodowiska, planu monitorowania czy systemu
oznakowania produktów. W∏adze majà obowiàzek udost´pniania opinii publicznej 
informacji na temat wprowadzanych na rynek produktów GMO. Równie˝ odmowa 
wydania zezwoleƒ na wprowadzanie GMO wià˝e sí  z takim obowiàzkiem. 

Informowanie i udzia∏ spo∏eczeƒstwa w sprawach dotyczàcych 
oceny i zarzàdzania poziomem ha∏asu w Êrodowisku

Dyrektywa 2002/49/WE44 formu∏uje dwa podstawowe cele: stworzenie wspólnego 
stanowiska w zakresie eliminowania, zapobiegania lub zmniejszania skutków ha∏asu
oraz umo l̋iwienie rozwoju Êrodków zmierzajàcych do ograniczenia ha∏asu. 

Zasadniczym instrumentem sprzyjajàcym w∏aÊciwemu zarzàdzaniu poziomem
ha∏asu sà plany dzia∏ania. Przy ich tworzeniu niezb´dny jest udzia∏ spo∏eczeƒstwa.
W punkcie 11 Preambu∏y podkreÊla si´ wag´ konsultacji spo∏ecznych.
Plan dzia∏ania na rzecz ograniczenia ha∏asu obejmowaç powinien diagnoz´ sytuacji, opis
regulacji prawnych, proponowane dzia∏ania, prognozowane koszty ich realizacji, opis 
iloÊciowy dotyczàcy osób nara˝onych na ha∏as, szacunki w zakresie zmniejszenia liczby
nara˝onych osób w skutek realizacji planu. Ponadto plan dzia∏ania powinien zawieraç opis
przebiegu i wnioski z przeprowadzonych konsultacji spo∏ecznych (za∏àcznik V).
Dyrektywa przewiduje udzia∏ spo∏eczeƒstwa na etapie projektowania i tworzenia
planów dzia∏aƒ (Art. 8 ust. 7). EfektywnoÊç tego uczestnictwa gwarantowana 
ma byç racjonalnym harmonogramem, pozwalajàcym na faktyczny udzia∏ spo∏e-
czeƒstwa, jak i skutecznym dost´pem do informacji. 

Wa˝nym instrumentem oceny nara˝enia na ha∏as, uwzgl´dnionym w Dyrektywie, 
sà strategiczne mapy ha∏asu. Art. 7 Dyrektywy stanowi, ˝e paƒstwa majà 
obowiàzek ich opracowania. Dotyczy to aglomeracji ponad 250 tys. mieszkaƒców 
oraz g∏oÊnych dróg, których obcià˝enie wynosi ponad 6 milionów pojazdów rocznie, 
linii kolejowych – ponad 60 tys. przejazdów sk∏adów pociàgów oraz lotnisk.
Mapy ha∏asu nale˝y udost´pniç spo∏eczeƒstwu oraz oprzeç na nich plany dzia∏ania.
Zakres informacji podawanych spo∏eczeƒstwu obejmuje dane dotyczàce 
przekroczenia wartoÊci progowej, wartoÊci wskaênika ha∏asu itp. Dzi´ki temu 
oraz informacjom obejmujàcym prezentacje warunków rozwoju sytuacji akustycznej
istnieje pe∏na gwarancja zapewnienia wszechstronnej informacji. Nale˝y podkreÊliç, 
˝e Dyrektywa w Preambule zaleca wybieraç najbardziej skuteczne kana∏y przekazu45.
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44 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie
oceny i zarzàdzania poziomem ha∏asu w Êrodowisku; Dz. U. L 189 z 18 lipca 2002 roku

45 W Art. 9 Dyrektywa zapis ten konkretyzuje, obligujàc paƒstwa cz∏onkowskie, aby mapy ha∏asu oraz plany
dzia∏aƒ zosta∏y udost´pnione spo∏eczeƒstwu i rozpowszechnione, w szczególnoÊci zgodnie z Dyrektywà
Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 roku w sprawie swobody dost´pu do informacji o Êrodowisku m.in.
przy u˝yciu dost´pnych technik informacji (z za∏àczników IV i V do Dyrektywy wynika, ˝e przede wszystkim
chodzi o techniki informatyczne). Dyrektywa podkreÊla, ˝e informacja powinna byç przejrzysta, zrozumia∏a 
i przyst´pna. Powinna te˝ zawieraç podsumowanie z wyszczególnieniem najwa˝niejszych zagadnieƒ.



Dyrektywa 2003/87/WE46 ustanawiajàca system handlu przydzia∏ami
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniajàca 
dyrektyw´ Rady 96/61/WE

Dyrektywa 2003/87/WE jest ukierunkowana na zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych.

W preambule podkreÊla si´, ˝e spo∏eczeƒstwu nale˝y zagwarantowaç 
dost´p do informacji w zakresie rozdzia∏u przydzia∏ów emisji oraz ich monito-
rowania. Warto zwróciç uwag´ na odwo∏anie Preambu∏y dyrektywy
2003/87/WE do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.47 Odwo∏anie 
takie oznacza potwierdzenie katalogu praw zawartych w tym dokumencie.48

Dyrektywa gwarantuje udzia∏ spo∏eczeƒstwa w procedurze rozdzielania 
i wydawania przydzia∏ów pozwoleƒ na emisj´ gazów cieplarnianych. Przy 
podejmowaniu decyzji dotyczàcej pozwolenia na emisj´ konieczne jest
uwzgl´dnienie opinii spo∏eczeƒstwa, a jej ostateczna treÊç musi byç podana
do publicznej wiadomoÊci.

Uczestnictwo spo∏eczeƒstwa w procesach decyzyjnych dotyczàcych Êrodowiska
jest niezwykle wa˝nym wyzwaniem dla spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowych, w tym
i Unii Europejskiej. Istotà procesu w∏àczania spo∏eczeƒstwa w proces zarzàdzania
Êrodowiskiem jest efektywny dost´p do informacji, konsultacje spo∏eczne 
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46 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paêdziernika 2003 roku
ustanawiajàca system handlu przydzia∏ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniajàca dyrektyw´ Rady 96/61/WE; Dz. U. L 275 z 25 paêdziernika 2003 roku.

47 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zosta∏a przyj´ta na szczycie w Nicei 7 grudnia 2000 roku.
Karta zostanie proklamowana wraz z Traktatem Reformujàcym UE na szczycie w Lizbonie, odpowiednio
– w grudniu 2007 roku.

48 Karta Praw Podstawowych w Preambule stwierdza, ˝e „Unia (...) dà˝y do wspierania
zrównowa˝onego i sta∏ego rozwoju (...)”. W Rozdziale IV „SolidarnoÊç” Karta podkreÊla wag´
ochrony Êrodowiska i przywo∏uje zasad´ zrównowa˝onego rozwoju stanowiàc, ˝e „Wysoki
poziom ochrony Êrodowiska i poprawa jego jakoÊci muszà byç zintegrowane z politykami Unii 
i zapewnione zgodnie z zasadà sta∏ego rozwoju” (Art. 37 Karty). Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e Polska
przyst´pujàc na szczycie UE w dniach 18-19 paêdziernika 2007 roku do tzw. protoko∏u
brytyjskiego wy∏àczy∏a obowiàzywanie Rozdzia∏u IV Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
a wi´c i Art. 37 wobec Polski. Protokó∏ brytyjski stwierdza: „Karta nie rozszerza mo˝liwoÊci
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej ani ˝adnego sàdu lub trybuna∏u Polski lub
Zjednoczonego Królestwa do uznania, ˝e przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne,
praktyki lub dzia∏ania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa sà niezgodne 
z podstawowymi prawami, wolnoÊciami i zasadami, które sà w niej potwierdzone. 
W szczególnoÊci i w celu unikni´cia wàtpliwoÊci nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie stwarza
praw, które mogà byç dochodzone na drodze sàdowej, majàcych zastosowanie do Polski 
lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjàtkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo
przewidzia∏y takie prawa w swoim prawie krajowym. JeÊli dane postanowienie Karty odnosi si´ 
do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego
Królestwa wy∏àcznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu 
sà uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.”



i obowiàzek uwzgl´dniania ich wyników przy podejmowaniu decyzji oraz 
zagwarantowanie dost´pu do sàdu w sprawach dotyczàcych Êrodowiska. Przepisy
prawa Unii Europejskiej wyraênie wskazujà na formy uczestnictwa spo∏eczeƒstwa
w ró˝nych procedurach, gwarantujàc prawnà skutecznoÊç tego procesu. 
Mimo to Komisja Europejska monitorujàc wdra˝anie prawa wspólnotowego 
cz´sto stwierdza nieprawid∏owoÊci w tym zakresie.49

Przepisy prawa Unii Europejskiej stanowià o wczesnych i skutecznych mo˝liwo-
Êciach udzia∏u w procedurach decyzyjnych, tak, by proces w∏àczania spo∏eczeƒ-
stwa nie mia∏ charakteru pozorowanego. Niew∏aÊciwie przeprowadzona procedura
uczestnictwa spo∏eczeƒstwa skutkuje licznymi konfliktami, które rozstrzyga cz´sto
Sàd Pierwszej Instancji i Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci. Organy te jednak
nigdy nie zwalniajà paƒstwa z odpowiedzialnoÊci za niew∏aÊciwe wdro˝enie 
dyrektyw, które powsta∏o na skutek braku konsultacji spo∏ecznych. Dlatego 
w interesie ka˝dego paƒstwa jest transparentnoÊç dzia∏ania, a wi´c ujawnianie 
informacji na temat wszelkich zamierzeƒ, które mogà mieç wp∏yw na Êrodowisko
oraz umo˝liwianie pe∏nego udzia∏u spo∏eczeƒstwa w procesie decyzyjnym. 
Dotyczy to nie tylko inwestycji, ale równie˝ planów i programów, jak stanowi 
dyrektywa 2003/35/WE.50

Wa˝nym elementem efektywnego wdra˝ania prawa, w pe∏ni respektujàcego rol´
spo∏eczeƒstwa w procesach decyzyjnych w sprawach, które dotyczà ˝ycia i zdrowia
spo∏eczeƒstwa jest przebudowa postaw decydentów, którzy t´ rol´ spo∏eczeƒstwa
powinni postrzegaç jako filar procesu decyzyjnego, wzmacniajàcy skutecznoÊç 
prawa w dziedzinie ochrony Êrodowiska.

Zmiany, które dokonujà si´ w regulacjach Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony
Êrodowiska mo˝na okreÊliç jako proces demokratyzowania prawa, który znaczàco
wp∏ywa na aktywnoÊç spo∏eczeƒstwa w sprawach publicznych. Obserwujàc 
tendencje rozwoju prawa unijnego mo˝na stwierdziç, ˝e obecny model udzia∏u
spo∏ecznego nie jest docelowym, lecz b´dzie ewoluowa∏ ku zwi´kszaniu roli 
spo∏eczeƒstwa we wszelkich procesach decyzyjnych, w tym i tych zwiàzanych 
ze Êrodowiskiem.
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49 W 2006 roku Komisja wszcz´∏a post´powanie przeciwko 10 paƒstwom, w tym Polsce, w zwiàzku 
z naruszeniami przepisów dotyczàcych ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko. Stwierdzone zosta∏y
liczne uchybienia, w tym dotyczàce udzia∏u obywateli w ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Press release, JP 106/905, 03/07/2006.

50 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku przewidujàca
udzia∏ spo∏eczeƒstwa w odniesieniu do sporzàdzania niektórych planów i programów w zakresie
Êrodowiska oraz zmieniajàca w odniesieniu do udzia∏u spo∏eczeƒstwa i dost´pu do wymiaru
sprawiedliwoÊci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE; Dz. U. L 156 z dnia 26 maja 2003 roku



Krajowe ramy udzia∏u spo∏ecznego 
w procesie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko

oraz przy podejmowaniu innych decyzji
dotyczàcych Êrodowiska





Warunkiem skutecznego udzia∏u w podejmowaniu decyzji dotyczàcych Êrodowiska
jest niewàtpliwie udost´pnienie zainteresowanym pe∏nej i aktualnej informacji
o planowanym przedsi´wzi´ciu. Informacja ta musi byç ponadto udost´pniona
odpowiednio wczeÊnie, tak by ka˝dy mia∏ realnà mo˝liwoÊç zapoznania si´ 
z materia∏ami dotyczàcymi przedsi´wzi´cia. 
Prawo dost´pu do informacji publicznej uregulowane jest w ustawie z 6 wrzeÊnia
2001 roku o dost´pie do informacji publicznej51, zaÊ zasady udost´pniania 
informacji o Êrodowisku okreÊla ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony Êrodowiska (POÂ)52. 

Dopiero posiadajàc informacj´ o planowanym przedsi´wzi´ciu mo˝emy wypo-
wiedzieç si´ na jego temat i wspó∏decydowaç o jego ostatecznym kszta∏cie, 
korzystajàc z przys∏ugujàcego nam prawa udzia∏u spo∏ecznego. Daje ono 
mo˝liwoÊç uczestniczenia w post´powaniu majàcym na celu wydanie decyzji 
dotyczàcej planowanego przedsi´wzi´cia i jego wp∏ywu na Êrodowisko. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e prawo udzia∏u w post´powaniu w sprawie ochrony Êrodowiska53

przys∏uguje ka˝demu, bez koniecznoÊci wykazywania swojego interesu prawnego
bàdê faktycznego w tym post´powaniu, czyli nawet w przypadku, gdy planowane
przedsi´wzi´cie ma byç realizowane na obszarze oddalonym o setki kilometrów
od miejsca, w którym ˝yje osoba zg∏aszajàca uwagi lub wnioski.
Prawo udzia∏u spo∏ecznego mo˝e odnosiç si´ nie tylko do post´powania admini-
stracyjnego, w którym wydawane sà decyzje administracyjne, ale równie˝ do 
post´powania legislacyjnego, w którym powstajà plany, programy itd. 
JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, ˝e krajowe prawo udzia∏u spo∏ecznego nie jest
zagwarantowane we wszystkich post´powaniach, które mogà dotyczyç Êrodowiska
(np. mo˝liwoÊç taka jest wy∏àczona w post´powaniu w sprawie pozwolenia 
na budow´). 
W niektórych post´powaniach organizacje spo∏eczne dzia∏ajàce w sferze ochrony
Êrodowiska posiadajà szczególne uprawnienia.

Dost´p do informacji

W Êwietle Ustawy o dost´pie do informacji publicznej, informacjà publicznà jest
ka˝da informacja dotyczàca spraw publicznych. 
Ka˝dy ma prawo do niezw∏ocznego uzyskania takiej informacji bez koniecznoÊci
uzasadniania wniosku, a ograniczenia w dost´pie przewidziane sà wy∏àcznie 
ze wzgl´du na ochron´ informacji niejawnych, ochron´ innych tajemnic ustawowo
chronionych oraz ochron´ danych osobowych54. Informacji mo˝na ˝àdaç od
w∏adz publicznych i innych podmiotów wykonujàcych zadania publiczne. 
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51 Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.
52 Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z póên. zm.
53 Dzia∏ V Prawa ochrony Êrodowiska
54 Art. 5 ust. 1 Ustawy



Zasadà jest, i˝ informacja publiczna udost´pniana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP), a nie ujawnione tam informacje udost´pnia si´ na wniosek55. 
Osoba, która wbrew cià˝àcemu na niej obowiàzkowi, nie udost´pnia informacji
publicznej nara˝a si´ na odpowiedzialnoÊç karnà (w myÊl Art. 23 ustawy).

Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska gwarantuje ka˝demu udost´pnienie takich 
informacji o Êrodowisku i jego ochronie, jak np. projekty polityki ekologicznej 
paƒstwa, a tak˝e projekty wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony Êrodowiska czy te˝ wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach (Art. 19 Ustawy). 
Dane o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie, gromadzi
sí  w publicznie dost´pnych wykazach danych, prowadzonych w formie elektronicznej
i udost´pnianych w BIP. Ponadto, w BIP lub w odr´bnych dost´pnych elektronicznych 
bazach danych, udost´pniana musi byç pe∏na treÊç niektórych dokumentów albo infor-
macje o Êrodowisku zawarte w tych dokumentach56. Informacje o dokumentach, same 
dokumenty i przetworzone informacje o Êrodowisku, nieudost´pnione w BIP lub w innych
dost´pnych bazach danych, udost´pnia sí  na pisemny wniosek.

Poniewa˝ cz´Êç informacji o Êrodowisku nale˝y jednoczeÊnie do kategorii informacji
publicznych mo˝na korzystaç z obu ustaw jako podstawy ˝àdania informacji57. 

Udzia∏ w post´powaniach

Post´powania legislacyjne

Post´powania, w toku których powstajà dokumenty zawierajàce rozstrzygni´cia
w sprawach strategicznych, ustalajàce ramy dla póêniejszej realizacji przedsi´wzi´ç
to post´powania legislacyjne. Dokumenty w ramach nich powstajàce to plany,
programy, polityki, strategie, koncepcje itd. (np. Narodowy Plan Rozwoju).
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55 Biuletyn Informacji Publicznej to „urz´dowy publikator teleinformatyczny w postaci
ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (internet) utworzony w celu
powszechnego udost´pniania informacji publicznej (Art. 8 ust. 1 ustawy o dost´pie do informacji
publicznej). Ustawa o dost´pie do informacji publicznej wprowadza podzia∏ informacji publicznej
na dwie kategorie: 1) podlegajàcà bezwzgl´dnemu obowiàzkowi publikacji w BIP, 
2) udost´pnianà wed∏ug uznania organów administracji publicznej - albo w BIP, albo na wniosek.

56 Szczegó∏owà kwalifikacj´ dokumentów do obowiàzkowej publikacji w dost´pnych bazach danych
innych ni˝ w BIP lub w BIP, zakres danych do publikacji, sposób ich przetworzenia oraz zasady
udost´pniania okreÊla Art. 30 POÂ oraz rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 18 czerwca 2007
roku w sprawie sposobu udost´pniania informacji o Êrodowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 828).

57 przy czym wniosek powinien opieraç si´ na jednej z nich; w przeciwnym razie organ wezwie do
sprecyzowania ˝àdania



Polityka ekologiczna paƒstwa i programy ochrony Êrodowiska

G∏ównym dokumentem wytyczajàcym strategí  dzia∏ania w dziedzinie ochrony Êrodowi-
ska w Polsce jest Polityka ekologiczna paƒstwa, dokument uchwalany przez Sejm raz 
na  4 lata. OkreÊla sí  w niej m. in. cele i priorytety ekologiczne, harmonogram dzia∏aƒ 
proekologicznych a tak˝e Êrodki do osiàgní cia celów, w tym mechanizmy prawno-
ekonomiczne i Êrodki finansowe. Projekt Polityki ekologicznej paƒstwa opracowuje 
minister Êrodowiska, po zasí gní ciu opinii marsza∏ków województw. W post´powaniu,
w ramach którego powstaje projekt, zapewniona jest mo l̋iwoÊç udzia∏u spo∏ecznego.
W celu realizacji Polityki ekologicznej paƒstwa uchwalane sà wojewódzkie, powiatowe
i gminne programy ochrony Êrodowiska. W post´powaniu, w którym sporzàdzany jest
program ochrony Êrodowiska tak˝e zapewnia si´ mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏ecznego. 

Realizacja obowiàzku zapewnienia mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏ecznego w tych post´-
powaniach obejmuje szereg dzia∏aƒ. Organ w∏aÊciwy do opracowania projektu
dokumentu58 podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o zamieszczeniu 
w publicznie dost´pnym wykazie59 danych na temat projektu oraz o mo˝liwoÊci
sk∏adania uwag i wniosków, wskazujàc jednoczeÊnie miejsce i co najmniej 
21-dniowy termin ich sk∏adania, a potem rozpatruje zg∏oszone uwagi i wnioski.
Nast´pnie podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o zamieszczeniu w publicznie
dost´pnym wykazie danych o sporzàdzonym dokumencie. Do przygotowanych
programów nale˝y obowiàzkowo za∏àczyç informacje o zg∏oszonych uwagach,
wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania.

Przez podanie do publicznej wiadomoÊci rozumie si´ og∏oszenie informacji:

• w sposób zwyczajowo przyj´ty, w siedzibie organu w∏aÊciwego w sprawie (zwykle
na tablicy og∏oszeƒ),

• poprzez obwieszczenie w pobli̋ u miejsca planowanego przedsi´wzi´cia (miejsca
ucz´szczane przez ludzi np. sklep, przystanek), 

• przez og∏oszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyj´ty w miejscowoÊci 
lub miejscowoÊciach w∏aÊciwych ze wzgl´du na przedmiot og∏oszenia 
(w sytuacji gdy siedziba w∏aÊciwego organu mieÊci si´ na terenie innej gminy 
ni˝ gmina w∏aÊciwa miejscowo ze wzgl´du na przedmiot og∏oszenia). 

Plany i programy. Wykonywanie ocen strategicznych – post´powanie w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko skutków realizacji planów i programów

W celu okreÊlenia Êrodowiskowych skutków realizacji rozwiàzaƒ strategicznych,
zapadajàcych na szczeblu polityki sektorowej, planowania i programowania, 
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58 w przypadku projektu polityki ekologicznej paƒstwa – minister, a w przypadku projektów
programów „lokalnych” - burmistrz czy starosta

59 katalog dokumentów zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie, istniejàcy na
podstawie Art. 19 POÂ i rozporzàdzenia ministra w∏aÊciwego ds. Êrodowiska; daje mo˝liwoÊç
szybkiego zidentyfikowania i zlokalizowania dokumentu



i majàcych form´ okreÊlonych dokumentów, wykonuje si´ tzw. ocen´ strategicznà, 
która jest jednà z form oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

Przeprowadzenie oceny strategicznej pozwala na uwzgl´dnienie oddzia∏ywaƒ 
na Êrodowisko w skali szerszej ni˝ jeden projekt, co pozwala na oszcz´dnoÊç
czasu i nak∏adów, eliminujàc koniecznoÊç wielokrotnego rozpatrywania tego 
samego zagadnienia w ramach ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko poszczególnych
inwestycji.
Oceny strategiczne pozwalajà na uwzgl´dnienie oddzia∏ywaƒ kumulujàcych si´,
szczególnie w odniesieniu do wielu zamierzeƒ inwestycyjnych, z których ka˝de
osobno powoduje znikome oddzia∏ywanie, lecz wszystkie razem – ju˝ znaczàce.
Pozwalajà tak˝e na okreÊlenie pewnych preferencji czy ograniczeƒ dla danego 
regionu czy rodzaju dzia∏alnoÊci (np. okreÊlenie przeznaczenia gruntów w planie
zagospodarowania przestrzennego na danym terenie pozwala na rozproszenie
dzia∏alnoÊci zak∏adów emitujàcych zanieczyszczenia).
Rozpatrujàc potencjalne oddzia∏ywanie na etapie ocen strategicznych mo˝liwe
jest uwzgl´dnienie w analizie wariantów, które nie bywajà uwzgl´dnione na etapie
pojedynczych projektów: np. zamiast porównywania ró˝nych wariantów przebiegu
autostrady mo˝liwe jest porównanie wykorzystania ró˝nych Êrodków transportu,
np. kolejowego z samochodowym. W praktyce, oceny strategiczne mo˝na podzieliç
na nast´pujàce grupy:

• oceny strategiczne dotyczàce poszczególnych sektorów gospodarki (rolnictwo,
przemys∏, mieszkalnictwo itd.),

• oceny strategiczne dotyczàce pewnego obszaru geograficznego (np. krainy
geograficznej, zlewni rzeki itd.),

• oceny strategiczne dotyczàce jednego/kilku sektorów gospodarki i/lub dotyczàce
jednego/kilku obszarów geograficznych60.

Istnieje kilka rodzajów dokumentów, które wymagajà przeprowadzenia post´powania
w sprawie strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko61. Sà to: 

• projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego;

• projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemys∏u, 
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami, leÊnictwa, rolnictwa, rybo∏ówstwa, turystyki i wykorzystywania 
terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalajàce ramy dla póêniejszej
realizacji przedsi´wzi´ç, mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko; 

• inne projekty polityk, strategii, planów lub programów, które nie sà bezpoÊrednio
zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej ochrony, je˝eli
realizacja postanowieƒ tych polityk, strategii, planów lub programów mo˝e 
znaczàco oddzia∏ywaç na ten obszar.
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60 za: Gra˝yna Hadjiraftis - Prawo Unii Europejskiej w zakresie swobodnego dost´pu spo∏eczeƒstwa
do informacji o Êrodowisku

61 dotyczy to przygotowywania dokumentu a tak˝e zmian we wczeÊniej przyj´tych dokumentach



Wykonywanie ocen strategicznych regulowane jest przez POÂ, które zawiera
przepisy o post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko realizacji
planów i programów (Art. 40 i n.).
Wyjàtkiem jest tryb post´powania dla oceny strategicznej miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, który regulowany jest w ustawie z 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (PZP). 

W Êwietle przepisów Prawa ochrony Êrodowiska organ, który opracowuje projekt
dokumentu ma obowiàzek zapewniç mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏ecznego poprzedza-
jàcego jego przyj´cie. 
Organ sporzàdza najpierw prognoz´ oddzia∏ywania na Êrodowisko, czyli doku-
ment zawierajàcy wnioski p∏ynàce z przeprowadzanego procesu strategicznej
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. Ocena ta jest procedurà z udzia∏em spo∏e-
czeƒstwa i kompetentnych organów, w toku której w odpowiedni sposób wykorzy-
stuje si´ prognoz´ kszta∏tujàc ostatecznà treÊç przyjmowanego dokumentu. 
Nieodzownymi elementami prognozy oddzia∏ywania na Êrodowisko sà:

• informacje o zawartoÊci i g∏ównych celach projektowanego dokumentu;
• opis i ocena istniejàcego stanu Êrodowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu

w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu; 
• opis i ocena istniejàcych problemów ochrony Êrodowiska istotnych z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu, przede wszystkim dotyczàcych obszarów
podlegajàcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody, a tak˝e przewidywanych znaczàcych oddzia∏ywaƒ,
w szczególnoÊci: na ró˝norodnoÊç biologicznà, ludzi, zwierz´ta, roÊliny, wod´,
powietrze, krajobraz, klimat, zabytki; 

• przedstawienie rozwiàzaƒ majàcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacj´ przyrodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko, mogàcych
byç rezultatem realizacji projektowanego dokumentu; 

• przedstawienie rozwiàzaƒ alternatywnych do rozwiàzaƒ zawartych w projekto-
wanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod doko-
nania oceny prowadzàcej do tego wyboru, w tym tak˝e wskazania napotkanych
trudnoÊci wynikajàcych z niedostatków techniki lub luk we wspó∏czesnej wiedzy; 

• informacje o metodach zastosowanych przy sporzàdzaniu prognozy oraz
o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowieƒ projektowanego
dokumentu oraz cz´stotliwoÊci jej przeprowadzania;

• streszczenie w j´zyku niespecjalistycznym. 
Organ poddaje projekt dokumentu wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko
opiniowaniu przez organ ochrony Êrodowiska i inspektora sanitarnego. 
W ramach zapewnienia mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko tych projektów, organ podaje do
publicznej wiadomoÊci informacj´ o zamieszczeniu w publicznie dost´pnym 
wykazie danych o projekcie oraz mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków, wskazujàc
jednoczeÊnie miejsce i co najmniej 21-dniowy termin ich sk∏adania. 
Organ opracowujàcy projekt ma obowiàzek wziàç pod uwag´ ustalenia zawarte
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w prognozie oddzia∏ywania na Êrodowisko, opini´ organu ochrony Êrodowiska
oraz inspektora sanitarnego, a tak˝e rozpatrzyç uwagi i wnioski zg∏oszone w ramach
udzia∏u spo∏ecznego przez zainteresowane podmioty. Dlatego do przyj´tego 
dokumentu trzeba obowiàzkowo za∏àczyç pisemne informacje o sposobie 
wykorzystania ustaleƒ prognozy oddzia∏ywania na Êrodowisko, opinii i uzgodnieƒ
z organem ochrony Êrodowiska i inspektorem sanitarnym oraz wyników udzia∏u
spo∏eczeƒstwa (informacje o zg∏oszonych uwagach i wnioskach oraz sposobie
ich wykorzystania). W przypadku odrzucenia cz´Êci zg∏oszonych uwag, niezb´dne
jest wyjaÊnienie z jakich powodów ich nie uwzgl´dniono.
Organ ma równie˝ obowiàzek podaç do publicznej wiadomoÊci informacj´ 
o zamieszczeniu w publicznie dost´pnym wykazie danych o przyj´tym dokumencie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w Ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest dokumentem, który uchwala
rada gminy w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz okreÊlenia sposobów 
ich zagospodarowania i zabudowy. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odgrywa kluczowà rol´ dla
kszta∏towania naszego najbli˝szego otoczenia, m. in. okreÊla które grunty zostanà
przeznaczone na rozwój przemys∏u, dróg czy budownictwa mieszkaniowego oraz
ich charakterystyk´ jak np. rodzaj mo˝liwej dzia∏alnoÊci przemys∏owej, parametry
nowopowstajàcych dróg czy dopuszczalnà iloÊç kondygnacji w nowopowstajàcych
budynkach mieszkalnych itp. 
Proces opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego jest wielostopniowy. 
Po podj´ciu przez rad´ gminy uchwa∏y o przystàpieniu do sporzàdzania planu
miejscowego wójt, burmistrz albo prezydent miasta og∏asza (w miejscowej 
prasie, przez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej miej-
scowoÊci) o podj´ciu tej uchwa∏y okreÊlajàc jednoczeÊnie form´, miejsce i termin
(minimum 21 dni od dnia og∏oszenia) sk∏adania wniosków do planu. Ponadto 
zawiadamia, na piÊmie, o podj´ciu uchwa∏y instytucje i organy w∏aÊciwe 
do uzgadniania i opiniowania planu, m. in. gminnà komisj´ urbanistyczno-archi-
tektonicznà, zarzàd województwa – w zakresie jego zgodnoÊci z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w∏aÊciwego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 
Organ rozpatruje zg∏oszone wnioski w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 21 dni od dnia 
up∏ywu terminu ich sk∏adania i sporzàdza projekt planu miejscowego wraz z prognozà
oddzia∏ywania na Êrodowisko. Warunki, jakim powinna odpowiadaç prognoza 
oddzia∏ywania na Êrodowisko ma okreÊliç Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska. 
Po wprowadzeniu zmian w projekcie wynikajàcych z uzyskanych opinii i uzgodnieƒ
w∏aÊciwych instytucji i organów wójt, burmistrz albo prezydent miasta informuje
o wy∏o˝eniu projektu planu do publicznego wglàdu (na co najmniej 7 dni przed
dniem wy∏o˝enia). 
Organ wyk∏ada ten projekt do publicznego wglàdu wraz z prognozà oddzia∏ywania
na Êrodowisko na okres co najmniej 21 dni i organizuje w tym czasie dyskusj´ 
publicznà. Ponadto wyznacza w og∏oszeniu termin, w którym ka˝dy (w tym 
organizacje spo∏eczne) mo˝e wnosiç uwagi do projektu (nie krótszy ni˝ 14 dni 
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od dnia zakoƒczenia okresu wy∏o˝enia planu). Uwagi nale˝y z∏o˝yç na piÊmie62. 
Organ rozpatruje te uwagi w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 21 dni od dnia up∏ywu 
terminu ich sk∏adania i kolejno – wprowadza zmiany do projektu planu wynikajàce
z rozpatrzenia tych uwag oraz ponawia uzgodnienia w niezb´dnym zakresie.
Nast´pnie wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia radzie gminy do
uchwalenia projekt planu wraz z listà nieuwzgl´dnionych uwag. Uchwalajàc plan
miejscowy rada gminy rozstrzyga jednoczeÊnie o sposobie rozpatrzenia tych 
nieuwzgl´dnionych uwag do projektu. 
Ka˝dy ma prawo wglàdu do uchwalonego planu miejscowego oraz otrzymania
z niego wypisów i wyrysów.

Post´powania administracyjne

Realizacja procesu inwestycyjnego, który mo˝e mieç wp∏yw na Êrodowisko 
przebiega w kilku etapach, w ramach których wydawanych jest szereg decyzji 
administracyjnych. Decyzja administracyjna jest rozstrzygni´ciem w∏aÊciwego 
organu w okreÊlonej formie, które reguluje sfer´ indywidualnych praw i obowiàzków
obywateli (przyznaje je, zmienia lub odbiera). 

Lokalizacja inwestycji

Zasadà jest, ˝e lokalizacja inwestycji nast´puje na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Tam, gdzie planu nie uchwalono – lokalizacja taka 
nast´puje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanej przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek inwestora. W przypadku inwestycji celu
publicznego czyli takich, które maja s∏u˝yç realizacji celów publicznych (np. budowa
oczyszczalni Êcieków, mostów) – w razie braku planu miejscowego lokalizacja nast´puje
na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanej na wniosek
inwestora przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w przypadku inwestycji 
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – w uzgodnieniu z marsza∏kiem województwa.
Organizacja spo∏eczna mo˝e ˝àdaç dopuszczenia do udzia∏u w tym post´powaniu,
je˝eli jest to uzasadnione jej celami statutowymi i gdy przemawia za tym 
interes spo∏eczny. W przypadku, gdy organ uzna ˝àdanie organizacji za uzasad-
nione i wyda postanowienie o dopuszczeniu jej do udzia∏u w post´powaniu, 
organizacja uczestniczy w nim na prawach strony. Oznacza to, ˝e mo˝e m. in. z∏o˝yç
odwo∏anie od decyzji, a tak˝e skarg´ do wojewódzkiego sàdu administracyjnego
(WSA), a w przypadku niekorzystnego rozstrzygni´cia tego sàdu – skarg´ 
kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Administracyjnego (NSA). 
Niektóre inwestycje lokalizowane sà wed∏ug szczególnych zasad63.
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62 jako takie uznaje si´ równie˝ uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym

63 dotyczy to na przyk∏ad dróg publicznych, lokalizowanych i realizowanych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z póên. zm.) oraz tzw. „przedsí wzí ç Euro 2012"
lokalizowanych i realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 2007 roku o przygotowaniu
fina∏owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1219)



Uzyskanie przez inwestora wymaganych pozwoleƒ, uzgodnieƒ lub opinii organów

◆ Decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´ 
przedsi´wzi´cia 

Realizacja inwestycji, która mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko jest 
mo˝liwa dopiero po uzyskaniu tzw. decyzji Êrodowiskowej64. W takim przypadku
przeprowadza si´ post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko,
w którym analizuje si´ i ocenia wp∏yw planowanej inwestycji na Êrodowisko, 
zdrowie i warunki ˝ycia ludzi, a tak˝e mo˝liwoÊci oraz sposoby zapobiegania
i ograniczania negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Wojewódzki Sàd Administracyjny w Warszawie (WSA) uzna∏, ˝e inwestor mo˝e
wystàpiç o decyzj´ Êrodowiskowà po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy
(lokalizacyjnej) czy równoczeÊnie z wnioskiem o jej wydanie, a organ orzekajàcy
w sprawie decyzji Êrodowiskowej nie jest zwiàzany ustaleniami decyzji lokalizacyjnej
(w tym odnoÊnie np. Êrodków ∏agodzàcych). WSA podkreÊli∏ tak˝e, ˝e w sytuacji
gdy inwestor nie mo˝e uzyskaç pozytywnej decyzji o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach dla wariantu realizacji przedsi´wzi´cia zaakceptowanego w decyzji loka-
lizacyjnej, musi zaniechaç realizacji przedsi´wzi´cia w wariancie przewidzianym
w decyzji lokalizacyjnej65. 
Kompetencja do wydania decyzji Êrodowiskowej zale˝y od rodzaju przedsí wzí cia.
W wí kszoÊci przypadków wydaje jà wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dla przedsí -
wzí ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko o szczególnym charakterze – 
wojewoda lub inne organy (starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych).
Dla inwestycji, dla których nie mo˝na wykluczyç znaczàcych oddzia∏ywaƒ na Êrodo-
wisko na wst´pnym etapie post´powania, sporzàdza si´ dodatkowo raport o oddzia-
∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko.
W post´powaniu, w ramach którego sporzàdzany jest ten raport, organ ma 
obowiàzek zapewniç mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa (Art. 53 POÂ). 
Zasada udzia∏u spo∏ecznego, realizowana jest wed∏ug okreÊlonej procedury.
Organ, po otrzymaniu wniosku inwestora o wszcz´cie post´powania, zamieszcza o tym
dane w publicznie dost´pnym wykazie oraz podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´
o mo l̋iwoÊci sk∏adania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty publikacji wiadomoÊci. 
Organ powinien podaç te informacje do publicznej wiadomoÊci tak˝e na swojej
stronie internetowej, jeÊli jà posiada oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)66. 
Ka˝dy ma prawo: 

• sprawdziç w wykazie, jakie dokumenty sà dost´pne,
• wystàpiç z ˝àdaniem udost´pnienia dokumentów67,
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64 decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia
65 wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 roku (sygn. IV Sa/Wa 2319/06, prawomocny)
66 zgodnie z ustawà o dost´pie do informacji publicznej ka˝dy organ administracji ma obowiàzek

posiadaç swojà stron´ BIP
67 podstawà ˝àdania jest Art. 19 POÂ (prawo dost´pu do informacji o Êrodowisku); dokumenty

zawarte w wykazie udost´pnia si´ bez op∏at w dniu z∏o˝enia wniosku o ich udost´pnienie



• zapoznaç si´ z dokumentacjà sprawy68, 
• zg∏osiç uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiado-

moÊci informacji o umieszczeniu danych o wniosku w publicznie dost´pnym
wykazie. Organ ma obowiàzek rozpatrzyç zg∏oszone uwagi i wnioski. Uwagi 
lub wnioski z∏o˝one po up∏ywie tego terminu, pozostawia si´ bez rozpatrzenia;
do otrzymanych uwag i wniosków nie stosuje si´ przepisów Kodeksu post´po-
wania administracyjnego (KPA) dotyczàcych skarg i wniosków (a wi´c m. in. organ
nie ma obowiàzku indywidualnego odpowiadania na uwagi i wnioski, a formà
takiej odpowiedzi jest informacja o sposobie ich wykorzystania, która musi byç
zawarta w uzasadnieniu wydanej póêniej decyzji),

• wziàç udzia∏ w rozprawie administracyjnej, otwartej dla spo∏eczeƒstwa, którà
organ mo˝e przeprowadziç w danej sprawie; na rozprawie ka˝dy ma prawo
sk∏adania wszelkiego rodzaju wniosków.

Dodatkowe uprawnienia majà organizacje ekologiczne69. Je˝eli uzasadniajàc to
miejscem swojego dzia∏ania70, zg∏oszà one ch´ç uczestniczenia w tym post´po-
waniu administracyjnym (wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa tj. w ramach, 
którego sporzàdzany jest raport) i z∏o˝y∏y uwagi lub wnioski w ramach tego post´-
powania uczestniczà w nim na prawach strony (Art. 33 POÂ). Zg∏oszenie przez 
organizacje ekologiczne ch´ci uczestniczenia w post´powaniu powinno nastàpiç
równoczeÊnie ze z∏o˝eniem uwag lub wniosków, zg∏oszenia dokonanego po 
z∏o˝eniu uwag lub wniosków nie uwzgl´dnia si´. Na postanowienie o odmowie
dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu organizacji s∏u˝y za˝alenie. Organ 
wszczynajàc post´powanie w sprawie dotyczàcej innej osoby nie ma obowiàzku
zawiadamiania o tym organizacji ekologicznych, nawet je˝eli uzna ˝e mogà one
byç zainteresowane udzia∏em w tym post´powaniu ze wzgl´du na swoje cele 
statutowe i gdy przemawia za tym interes spo∏eczny. 
Organ wydaje decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodnoÊci lokalizacji przedsi´wzi´cia z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, je˝eli plan ten zosta∏ uchwalony.
W∏aÊciwy organ dane o wydaniu decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
zamieszcza w publicznie dost´pnym wykazie oraz podaje do publicznej wiado-
moÊci informacj´ o tym fakcie (jak opisano wczeÊniej).
Ka˝dy ma prawo zapoznaç si´ z treÊcià decyzji, informacjà o zg∏oszonych 
uwagach i wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania przez organ. Organizacji
ekologicznej, która uczestniczy∏a w post´powaniu na prawach strony, organ jest
zobowiàzany dor´czyç wydanà decyzj´. W terminie 14 dni od dnia dor´czenia 
decyzji organizacja ekologiczna mo˝e z∏o˝yç od niej odwo∏anie, a nast´pnie 
skarg´ do WSA, a w dalszej kolejnoÊci – skarg´ kasacyjnà do NSA. 
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68 stanowiàce informacj´ o Êrodowisku lub jego ochronie
69 definicja wg POÂ: organizacje spo∏eczne, których statutowym celem jest ochrona Êrodowiska
70 chodzi tu nie o siedzib´, ale o miejsce, którego b´dzie dotyczy∏a decyzja o Êrodowiskowych

uwarunkowaniach, czyli miejsce po∏o˝enia planowanego przedsi´wzi´cia i fakt czy miejsce to le˝y
w obszarze dzia∏ania organizacji okreÊlonym w statucie



◆ Decyzja ustalajàca warunki prowadzenia robót

Po uzyskaniu decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach inwestor powinien
uzyskaç decyzj´ ustalajàcà warunki prowadzenia robót, o ile majà one polegaç
na regulacji wód oraz budowie wa∏ów przeciwpowodziowych, lub wykonywaniu
robót melioracyjnych, dokonywaniu odwodnieƒ budowlanych i innych robót 
ziemnych zmieniajàcych stosunki wodne, na terenach o szczególnych warto-
Êciach przyrodniczych, zw∏aszcza gdy roboty majà byç prowadzone na terenach,
na których znajdujà si´ skupienia roÊlinnoÊci o szczególnej wartoÊci z punktu 
widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych,
terenach masowych l´gów ptactwa, wyst´powania skupieƒ gatunków chronionych
oraz tarlisk, zimowisk, przep∏awek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów
wodnych. Decyzj´ wydaje wojewoda.
W post´powaniu w sprawie decyzji ustalajàcej warunki prowadzenia robót mogà
uczestniczyç organizacje spo∏eczne na zasadach okreÊlonych w Art. 31 KPA 
tj. organ wszczynajàcy post´powanie w sprawie dotyczàcej innej osoby ma 
obowiàzek zawiadomienia o tym organizacji spo∏ecznej, je˝eli uzna, ˝e mo˝e ona
byç zainteresowana udzia∏em w tym post´powaniu ze wzgl´du na swoje cele 
statutowe, i gdy przemawia za tym interes spo∏eczny. Ponadto organizacja 
spo∏eczna mo˝e ˝àdaç, w sprawach dotyczàcych innych osób:

• wszcz´cia post´powania,
• wszcz´cia post´powania i dopuszczenia do udzia∏u w tym post´powaniu,
• dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu ju˝ toczàcym si´, je˝eli jest to uzasad-

nione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes spo∏eczny. 
Organ, uznajàc ˝àdanie organizacji spo∏ecznej za uzasadnione albo wszczyna
post´powanie z urz´du albo wszczyna post´powanie i dopuszcza organizacj´ 
do udzia∏u w tym post´powaniu albo dopuszcza organizacj´ do udzia∏u w toczàcym
si´ post´powaniu. 
W dwóch ostatnich przypadkach, po wydaniu przez organ administracji publicznej
stosownego postanowienia, organizacja spo∏eczna uczestniczy w post´powaniu 
na prawach strony, co oznacza, ˝e mo˝e korzystaç niemal˝e ze wszystkich 
uprawnieƒ przys∏ugujàcych stronie tj. m. in. z∏o˝yç odwo∏anie od decyzji wydanej
w sprawie.

◆ Pozwolenie na budow´

Wi´kszoÊç przedsi´wzi´ç, które mogà wywieraç szkodliwy wp∏yw na Êrodowisko
jest zwiàzanych z prowadzeniem robót budowlanych. Rozpocz´cie robót
budowlanych jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu przez inwestora
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow´ (w przypadku mniej znaczàcych
przedsi´wzi´ç – po zg∏oszeniu budowy).
Pozwolenie na budow´ wydaje si´ na wniosek inwestora. Organem w∏aÊciwym 
do jego wydania, w zale˝noÊci od rodzaju inwestycji jest starosta lub wojewoda.
JeÊli przy danym przedsi´wzi´ciu wymagane sà decyzje omówione wczeÊniej,
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inwestor musi je uzyskaç przed uzyskaniem pozwolenia na budow´. 
W post´powaniu w sprawie pozwolenia na budow´ nie mo˝e braç udzia∏u nikt
poza stronami tego post´powania (Art. 28 ust. 3 ustawy Prawo budowlane)71. Stronami
w post´powaniu w sprawie pozwolenia na budow´ sà: inwestor oraz w∏aÊciciele,
u˝ytkownicy wieczyÊci lub zarzàdcy nieruchomoÊci znajdujàcych si´ w obszarze
oddzia∏ywania obiektu (teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odr´bnych, wprowadzajàcych zwiàzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu). 
W post´powaniu tym nie ma zastosowania Art. 31 KPA, co oznacza, ˝e organizacje
spo∏eczne nie mogà braç udzia∏u w tym post´powaniu (nie mogà np. z∏o˝yç
odwo∏ania od decyzji – pozwolenia na budow´).
W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przepisów prawa budowlanego
przez inwestora (np. wykonujàcego roboty budowlane bez pozwolenia
budowlanego – samowola budowlana lub w sposób niezgodny z tym
pozwoleniem) inspektor nadzoru budowlanego powinien przeprowadziç
post´powanie kontrolne i zbadaç sytuacj´. Dlatego ka˝dy mo˝e i powinien
zawiadomiç inspektorat o podejrzeniu naruszenia przepisów przez inwestora. 
W przypadku potwierdzenia tego podejrzenia inspekcja budowlana ma bowiem
obowiàzek wszczàç post´powanie w sprawie samowoli budowlanej lub innego
naruszenia przepisów prawa budowlanego. Post´powanie przed organem
nadzoru budowlanego jest wszczynane z urz´du i podmiot, który zawiadomi∏ 
o nieprawid∏owoÊciach nie bierze w nim udzia∏u. 

Opisane procedury regulujà ponadto udzia∏ spo∏eczny w wielu post´powaniach
koƒczàcych si´ wydaniem innych, ni˝ wymienione, decyzji administracyjnych, 
dotyczàcych Êrodowiska i jego ochrony, przy czym, nale˝y pami´taç, ˝e przepisy
szczególne w wielu przypadkach modyfikujà sposób post´powania.
Z uwagi na wieloÊç decyzji dotyczàcych Êrodowiska nie jest mo˝liwe wyczerpujàce
ich przedstawienie w niniejszym raporcie.
Tytu∏em przyk∏adu mo˝na wymieniç jednak pewne post´powania, które koƒczà
si´ wydaniem decyzji b´dàcych przedmiotem szczególnego zainteresowania 
opinii publicznej, w tym i organizacji pozarzàdowych, uwzgl´dniajàc zarysowany
wczeÊniej podzia∏ decyzji na takie, które:
• zak∏adajà udzia∏ spo∏eczny na zasadach okreÊlonych w Art. 31-39 Prawa ochrony

Êrodowiska: „ka˝dy” mo˝e z∏o˝yç wnioski i uwagi, a organizacje spo∏eczne
oprócz tego – wziàç udzia∏ w post´powaniu na prawach strony (wy∏àcznie 
po z∏o˝eniu wniosku o dopuszczenie do post´powania, bez koniecznoÊci 
uzyskania potwierdzenia o dopuszczeniu do post´powania),

• przewidujà udzia∏ spo∏eczny wed∏ug przepisów KPA (wy∏àcznie dla organizacji
spo∏ecznych na podstawie Art. 31),

• nie wymagajà udzia∏u spo∏ecznego.
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71 ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.)



W grupie pierwszej mo˝na wskazaç mi´dzy innymi pozwolenia na zamkni´te 
u˝ycie GMO. Wed∏ug Art. 29 Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych72

– udzia∏ spo∏eczeƒstwa w post´powaniu, którego przedmiotem jest wydanie tej
decyzji regulujà przepisy o udziale spo∏eczeƒstwa w post´powaniu w sprawie
ochrony Êrodowiska.

Organizacje spo∏eczne, na zasadach okreÊlonych w Art. 31 KPA mogà braç udzia∏
w post´powaniach koƒczàcych si´ wydaniem m.in. nast´pujàcych decyzji: 
• na podstawie Prawa ochrony Êrodowiska: dopuszczalny poziom ha∏asu 

przenikajàcego do Êrodowiska (Art. 115 a);
• na podstawie Ustawy o ochronie przyrody73: zezwolenia na pozyskiwanie roÊlin

i zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà (Art. 56), zezwolenia na usuni´cie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomoÊci (Art. 83), okreÊlenie warunków prowadzenia
robót polegajàcych na regulacji wód oraz budowie wa∏ów przeciwpowodziowych, 
a tak˝e robót melioracyjnych, odwodnieƒ budowlanych, oraz innych robót ziemnych
zmieniajàcych stosunki wodne na terenach o szczególnych wartoÊciach 
przyrodniczych (Art. 118);

• na podstawie Ustawy o odpadach74: zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci 
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów niebez-
piecznych (Art. 26), zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania
lub transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (Art. 28 ust. 1);

• na podstawie Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych75: zezwolenia
na zamierzone uwolnienie GMO do Êrodowiska (Art. 36), zezwolenia 
na wprowadzenie do obrotu produktów GMO (Art. 41), wywóz lub tranzyt 
produktów GMO (Art. 51).
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72 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 36, poz. 233)

73 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 880, póên. zm.)

74 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z póên. zm.)
75 Poza udzia∏em spo∏ecznym Ustawa przewiduje szeroki dost´p do informacji o GMO. Na podstawie

Art. 14a udost´pnieniu podlegajà informacje: 1) dotyczàce ogólnej charakterystyki GMO; 
2) dotyczàce nazwiska i adresu lub nazwy i siedziby u˝ytkownika GMO; 3) dotyczàce miejsca 
zamkni´tego u˝ycia GMO lub zamierzonego uwolnienia GMO do Êrodowiska; 4) dotyczàce 
miejsca, zakresu i charakteru wprowadzenia produktu GMO do obrotu; 5) inne ni˝ wymienione 
w pkt 1-4 majàce znaczenie dla zapewnienia bezpieczeƒstwa oraz ochrony zdrowia ludzi i Êrodowiska.
Na podstawie Art. 14 ust. 1 Minister Ârodowiska jest zobowiàzany do og∏aszania w Dzienniku
Urz´dowym informacji o awariach GMO powodujàcych niekontrolowane rozprzestrzenianie si´
GMO. Zgodnie z Art. 14 ust. 2 w sprawach dost´pu do informacji w zakresie GMO stosuje si´ 
odpowiednio przepisy o dost´pie do informacji o Êrodowisku. Przepisy Art. 40, 50 i 56 przewidujà
prowadzenie przez Ministra Ârodowiska rejestrów: Zamierzonego Uwalniania GMO do Ârodowiska,
Produktów GMO, Wywozu za Granic´ i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
produktów GMO. Rejestry sà prowadzone w formie elektronicznej. Sà jawne. Stosuje si´ do nich
przepisy o dost´pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie. Wglàd do rejestru jest zwolniony
z op∏at.



Udzia∏ spo∏eczny jest wykluczony m.in. w sprawach wydania nast´pujàcych decyzji
emisyjnych: 
• na postawie Prawa ochrony Êrodowiska: pozwolenia zintegrowane (Art. 181

ust. 1 pkt 1), pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza 
(Art. 181 ust. 1 pkt 2)76;

• na podstawie Prawa wodnego77: pozwolenia wodnoprawne78, w tym na pobór
wód oraz na wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi;

• na podstawie Ustawy o odpadach: zezwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych (Art. 17).
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76 Zgodnie z Art. 185 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska stronami post´powania o wydanie pozwolenia
sà prowadzàcy instalacj´ oraz, je˝eli w zwiàzku z eksploatacjà instalacji utworzono obszar 
ograniczonego u˝ytkowania, w∏adajàcy powierzchnià ziemi na tym obszarze, zgodnie natomiast 
z ust. 2 tego przepisu - w post´powaniu o wydanie pozwolenia nie stosuje si´ Art. 31 Kodeksu 
post´powania administracyjnego.

77 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.).
78 Art. 127 ust. 7 Prawa wodnego stanowi, ˝e stronà post´powania o wydanie pozwolenia wodno-

prawnego jest wy∏àcznie ubiegajàcy si´ o nie wnioskodawca, w∏aÊciciel wody, dyrektor regionalnego
zarzàdu gospodarki wodnej, a tak˝e w∏aÊciciel urzàdzenia wodnego, w∏adajàcy powierzchnià
ziemi oraz uprawniony do rybactwa znajdujàcy si´ w zasi´gu oddzia∏ywania zamierzonego 
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urzàdzeƒ wodnych. Art. 127 ust. 8 wy∏àcza 
w post´powaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego stosowanie Art. 31 KPA. Mimo wy∏àczenia
udzia∏u spo∏ecznego, zgodnie z Art. 127 ust. 6 informacj´ o wszcz´ciu post´powania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w∏aÊciwy organ zobowiàzany jest podaç do publicznej wiadomoÊci.





Efektywny udzia∏ spo∏eczny 
– niezb´dne warunki





Zjawisko poszerzania praw zwiàzanych z tzw. partycypacjà spo∏ecznà w zakresie
decyzji zwiàzanych ze Êrodowiskiem by∏o i jest cz´Êcià szerszego procesu 
poszerzania udzia∏u spo∏ecznego w podejmowaniu decyzji, czyli kszta∏towania
tzw. demokracji uczestniczàcej79.
Proces ten jest opisywany jako reakcja na deficyt spo∏ecznej legitymizacji decyzji po-
dejmowanych przez polityków, cz´sto pod wp∏ywem ró˝nych sektorów gospodarki.
Jak zauwa˝ajà analitycy ˝ycia spo∏ecznego nast´puje przejÊcie od elitystycznego80

modelu rzàdzenia, w którym rady ekspertów sà autorytatywnymi êród∏ami regulacji,
w kierunku modelu, w którym to obywatele majà g∏os w podejmowaniu decyzji81.
Tym samym obywatele nie delegujà ju˝ swoich praw do pochodzàcych z wyborów
polityków, kierujàcych administracjà, lecz pozostawiajà sobie cz´Êç kompetencji
decyzyjnych. Zwi´ksza to mo˝liwoÊci kontrolowania w∏adz i kszta∏towania rzeczy-
wistoÊci spo∏ecznej, gospodarczej i Êrodowiskowej. 
Zak∏ada si´, ˝e decyzje podejmowane z udzia∏em spo∏ecznym sà bardziej trwa∏e,
poniewa˝ uwzgl´dniajà wi´kszà iloÊç perspektyw i interesów ni˝ narzucane z góry
rozwiàzania. Nie bez znaczenia pozostaje równie˝ poczucie sprawstwa i udzia∏u
minimalizujàce prawdopodobieƒstwo zakwestionowania wspólnie wypracowa-
nych rozwiàzaƒ. G∏ównym oparciem i jednoczeÊnie warunkiem efektywnoÊci 
procesu jest rozwini´te spo∏eczeƒstwo obywatelskie, przyzwyczajone do zaanga-
˝owania w sprawy dobra wspólnego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym oraz
aktywnie dzia∏ajàce na forum publicznym. 

Kwestia definicji udzia∏u spo∏ecznego jest sporna. Udzia∏ ten mo˝e przebiegaç 
w ró˝nym stopniu (np. mo˝liwoÊç komentowania projektu stworzonego przez w∏adze
versus mo˝liwoÊç opracowania projektu wspólnie z w∏adzami) i na ró˝nych pozio-
mach (polityka ekologiczna paƒstwa lub plan zagospodarowania przestrzennego
miasta). Udzia∏ ten wymaga du˝ego stopnia upodmiotowienia i bezpoÊredniego
wk∏adu w proces decyzyjny82. Szersze spojrzenie ka˝e odró˝niaç komunikacj´, 
w której opinia publiczna jest odbiorcà informacji od rzeczywistego udzia∏u, w którym
opinia publiczna ma mo˝liwoÊç zmiany przedmiotu komunikatu. 

Mechanizmy udzia∏u sà zró˝nicowane – poczàwszy od tradycyjnych (spotkania
publiczne, tworzenie cia∏ doradczych) do bardziej innowacyjnych jak konferencje
konsensusowe czy ró˝nego rodzaju warsztaty. Mo˝na poszukiwaç opinii wÊród 
indywidualnych cz∏onków spo∏eczeƒstwa (sonda˝e) lub opinii wypracowywanych
w dyskusjach grupowych (badania fokusowe). 

Na ile udzia∏ spo∏eczny sprawia, ˝e rzeczywiÊcie podejmowane sà lepsze decyzje?
Jest to kwestia, na którà odpowiedzieç mo˝na odwo∏ujàc si´ do systemu wartoÊci.
Decydent móg∏by powiedzieç, ˝e podejmowa∏by lepsze decyzje bez udzia∏u 

57

79 Gàciarz B. (2004) Instytucjonalizacja samorzàdnoÊci. Aktorzy i efekty
80 takiego, w którym decyzje dotyczàce ca∏ego spo∏eczeƒstwa sà podejmowane tylko i wy∏àcznie
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81 Rowe G., Fewer L.J. (2004). Evaluating Public Participation Exercises: A Research Agenda. 
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spo∏eczeƒstwa. Kwestià kluczowà sà tutaj jednak prawa cz∏owieka i obywatela, 
a nie efektywnoÊç podejmowania decyzji. Pytajàc o zasadnoÊç udzia∏u spo∏ecz-
nego nie unikniemy sàdów normatywnych i normatywnych wyborów. EfektywnoÊç
nie jest poj´ciem uniwersalnym, jest zawsze zwiàzana z kontekstem – celem 
dzia∏ania lub/i perspektywà osoby dzia∏ajàcej.
Poj´cie efektywnoÊci w kontekÊcie udzia∏u spo∏ecznego wymaga zdefiniowania
pewnych kryteriów, ze wzgl´du na które proces ten b´dzie oceniany. Poj´cie 
efektywnoÊci jest bowiem uzale˝nione od punktu widzenia i relatywne w stosunku
do celu dzia∏ania (z czyjego punktu widzenia efektywne? efektywne dla osiàgni´cia
jakiego celu?). 
W literaturze przedmiotu wskazuje si´ na dwie grupy kryteriów u˝ywanych do oceny
efektywnoÊci udzia∏u spo∏ecznego.
Pierwsza z nich uwzgĺ dnia kryteria zwiàzane z wynikiem procesu udzia∏u. Zwraca sí  tu
uwag´ na fakt, czy przeprowadzenie udzia∏u spo∏ecznego mia∏o oddzia∏ywanie na 
opinie, wiedz´ i postawy uczestników i w rezultacie na charakter podj´tej 
decyzji. WÊród mo l̋iwych pytaƒ pozwalajàcych oceniç efektywnoÊç mog∏yby znaleêç
sí  pytania o stopieƒ uwzgĺ dnienia opinii ró˝nych stron w ostatecznej decyzji,
udokumentowanie propozycji odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia 
(sporzàdzenie czegoÊ na kszta∏t protoko∏u rozbie˝noÊci stosowanego w trakcie mediacji).
Druga grupa kryteriów koncentruje si´ na procesie udzia∏u jako takim, czyli ocenia
w jaki sposób sk∏adowe procesu, dzia∏ania podj´te w jego ramach doprowadzi∏y
do zaanga˝owania stron na sprawiedliwych zasadach, tj. takich, które umo˝liwiajà
im wzajemnà komunikacj´ (w przeciwieƒstwie do komunikacji jednostronnej).
Wa˝na jest liczba i ró˝norodnoÊç uczestników bioràcych udzia∏ w procesie decy-
zyjnym, ich reprezentatywnoÊç jako przedstawicieli poszczególnych grup interesu,
dost´pnoÊç zasobów informacyjnych, przejrzystoÊç procesu pod wzgl´dem 
zasad dzia∏ania oraz jego czasowe rozplanowanie. 

Udzia∏ spo∏eczny przyjmowaç mo˝ne ró˝ne formy. Ka˝da z nich mo˝e byç 
oceniona pod wzgl´dem efektywnoÊci we wspomnianych kategoriach. Pomimo
ró˝norodnoÊci metod, da si´ jednak wyró˝niç warunki, które muszà byç spe∏nione
aby zapewniç skutecznoÊç w∏àczania spo∏eczeƒstwa w podejmowanie decyzji.
Porzàdkujàc opisane kwestie, mo˝na proces udzia∏u spo∏ecznego podzieliç na
trzy kategorie, odzwierciedlajàce do pewnego stopnia chronologi´ podejmowanych
dzia∏aƒ83.

Stworzenie warunków do konsultacji i udzia∏u

Wdra˝anie regulacji o udziale spo∏ecznym w podejmowaniu decyzji w kwestiach
Êrodowiskowych jest szczególnie wa˝ne w Polsce. Brakuje bowiem w naszym
kraju tradycji udzia∏u spo∏ecznego, a w zwiàzku z tym równie˝ silnych organizacji
pozarzàdowych i aktywnych postaw obywatelskich. Projektujàc proces konsultacji
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i udzia∏u nale˝y wi´c dostosowaç go do specyficznego kontekstu spo∏ecznego.
Szczególnie istotna okazuje si´ na tym etapie informacja wspomagajàca, 
przyjmujàca dwojakà postaç. 

W pierwszym rz´dzie chodzi o informacj´ na temat samego procesu udzia∏u, 
jego ram czasowych (do kiedy mo˝na zg∏aszaç pierwsze uwagi, kiedy udost´p-
niony zostanie do konsultacji pierwszy projekt a kiedy gotowa wersja, terminarz
spotkaƒ itp.), procedur (w jaki sposób mo˝na braç udzia∏ w procesie, jakie prawa
majà uczestnicy procesu i jak je egzekwowaç). Druga postaç informacji wspoma-
gajàcej ma charakter merytoryczny. Na ka˝dym etapie procesu uczestnicy powinni
otrzymywaç adekwatne informacje na temat przedmiotu konsultacji, czyli przyk∏a-
dowo informacje o istocie problemu, celu post´powania, mo˝liwych rozwiàza-
niach oraz ich konsekwencjach dla Êrodowiska i zdrowia84. Proces informowania
uwzgl´dniç musi zró˝nicowany poziom wiedzy uczestników konsultacji i ró˝no-
rodnoÊç kana∏ów informacyjnych. 
Pierwszy z wymienionych aspektów odnosi si´ do niezwykle istotnego problemu
zwiàzanego z udzia∏em spo∏ecznym w decyzjach Êrodowiskowych tj. faktu, ˝e ich
przedmiotem sà cz´sto kwestie specjalistyczne, opisane j´zykiem technicznym,
niezrozumia∏ym dla przeci´tnego obywatela. JednoczeÊnie, jako osoby dotkni´te
skutkami realizacji zamierzeƒ, obywatele majà prawo poznaç istot´ problemu,
zrozumieç jà i wspó∏uczestniczyç w podejmowaniu decyzji. NiezdolnoÊç do 
przyswojenia technicznych informacji wywo∏uje poczucie bezsilnoÊci oraz frustracj´,
przeradzajàcà si´ niejednokrotnie w agresj´ w stosunku do urz´dników i inwestora. 

Ró˝norodnoÊç kana∏ów informacyjnych zapewniç ma dotarcie komunikatów do
osób potencjalnie zainteresowanych udzia∏em w procesie. Dla zapewnienia 
efektywnoÊci procesu warto wi´c nie tylko wywiesiç stosownà informacj´ w urz´dzie
i na stronie internetowej liczàc, ˝e zainteresowani si´ na nià natknà. Nale˝y 
podjàç aktywnà akcj´ informacyjnà – wywieszaç informacje w miejscach 
zwyczajowo do tego przyj´tych i ucz´szczanych, wysy∏aç informacje pocztà 
zwyk∏à lub elektronicznà do osób zidentyfikowanych wst´pnie jako dotkni´tych
skutkami decyzji. Wybierajàc sposób komunikacji uwzgl´dniç nale˝y specyfik´
grupy, do której chcemy dotrzeç. W regionie, w którym odsetek osób posiadajàcych
sta∏y dost´p do Internetu wynosi 10% nie mo˝na liczyç na to, ˝e zamieszczenie
odpowiedniej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub przes∏anie jej 
wy∏àcznie pocztà elektronicznà b´dzie dzia∏aniem wystarczajàcym.

Projektujàc proces udzia∏u spo∏ecznego uwzgl´dniç nale˝y szereg pozornie drobnych
kwestii, takich jak czas i miejsce spotkania. Godzina spotkania powinna byç 
dobrana tak, by umo˝liwiç jak najwi´kszej iloÊci zainteresowanych wzi´cie w nim
udzia∏u bez koniecznoÊci brania dnia wolnego w pracy. Miejsce spotkania powinno
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84 W tym miejscu nale˝y zwróciç uwag´, i˝ informacje o konsekwencjach dla Êrodowiska cz´sto
pomijajà lub traktujà w sposób pobie˝ny informacje na temat oddzia∏ywaƒ zdrowotnych
b´dàcych skutkiem zmian w jakoÊci Êrodowiska. A przecie˝, zw∏aszcza w przypadku procesów
decyzyjnych dotyczàcych konkretnych inwestycji lub pozwoleƒ zintegrowanych, jest to sprawa
strategiczna. To w∏aÊnie oddzia∏ywania zdrowotne budzà najwi´ksze obawy obywateli.



umo˝liwiaç dojechanie do niego osobom nie posiadajàcym samochodu. 
To wszystko sprowadza si´ generalnie do utrzymania kosztów partycypacji na 
niskim poziomie.

Przebieg udzia∏u spo∏ecznego85

W zwiàzku z du˝ym zró˝nicowaniem problemów b´dàcych przedmiotem procesów
decyzyjnych nie mo˝na mówiç o uniwersalnej liczbie konsultacji koniecznych 
dla osiàgni´cia satysfakcjonujàcego efektu. Z du˝à pewnoÊcià mo˝na za to
stwierdziç, kiedy proces udzia∏u spo∏ecznego powinien zostaç rozpocz´ty. Bez
wàtpienia warunkiem koniecznym pe∏nego uczestnictwa jest rozpocz´cie go na
najwczeÊniejszym etapie procesu decyzyjnego czyli na etapie planowania, kiedy
wszystkie mo˝liwoÊci sà jeszcze otwarte. Póêne w∏àczenie spo∏eczeƒstwa mo˝e
spowodowaç negatywne reakcje i doprowadziç do zupe∏nego odrzucenia propo-
nowanych rozwiàzaƒ, gdy uczestnicy procesu dostrzegà, ˝e oferowany im wybór
jest w rzeczywistoÊci niezwykle ograniczony. W∏adza odpowiedzialna za wydanie
decyzji powinna wi´c powiadomiç o zamiarze jej przygotowania i ju˝ na tym 
etapie rozpoczàç zbieranie opinii i propozycji od obywateli u˝ywajàc do tego 
celu okreÊlonych metod (zbieranie komentarzy drogà mailowà, uruchomienie 
infolinii lub punktu informacyjnego, przeprowadzenie badania opinii publicznej,
organizacja spotkania czy te˝ utworzenie spo∏ecznego organu doradczego). 
Drugi etap procesu udzia∏u powinien nastàpiç przy okazji prezentacji projektów,
kolejny zaÊ powinien dotyczyç projektu ostatecznie wytypowanego do realizacji. 

Zaprojektowanie procesu udzia∏u spo∏ecznego wymaga od decydentów podejÊcia
nazywanego konsekwencjonalistycznym tzn. myÊlenia o tym, jak dana decyzja, 
polityka, plan, projekt wp∏ynie nie tylko na Êrodowisko lecz równie˝ na jakoÊç ˝ycia
ludzi. To w∏aÊnie rozpoznanie oddzia∏ywaƒ pozwala na wyodr´bnienie grup, które 
w szczególnym stopniu powinny byç obj´te procesem informowania, konsultowania
oraz udzia∏u. Wytypowanie tych grup jest cz´sto problematyczne ze wzgl´du na 
koniecznoÊç podj´cia decyzji o wyznaczeniu granicy oddzia∏ywania oraz ze wzgl´du
na subiektywnà natur´ odczuç zwiàzanych z ochronà Êrodowiska. Jest to wyraênie
widoczne w czasie konfliktów ekologicznych, których przedmiotem jest wed∏ug 
jednych kwestia lokalna (zbudowanie drogi pomi´dzy dwiema miejscowoÊciami), 
a w zwiàzku z tym rozstrzygaç jà powinni mieszkaƒcy lokalni, wed∏ug drugich zaÊ 
- globalna (wygini´cie gatunku roÊliny na skutek budowy drogi), o której rozstrzygaç
ma prawo daleko szersza rzesza ludzi. Stàd te˝ w∏adzy, która nie cieszy si´ zaufa-
niem spo∏ecznym trudno jest uniknàç zarzutów o tendencyjnoÊç w doborze poten-
cjalnie zainteresowanych udzia∏em grup. Legitymizacj´ procesu zapewniç mo˝e 
jego otwartoÊç czyli mo˝liwoÊç w∏àczenia jednostek nie wskazanych przez w∏adze,
tak aby – koniec koƒców – bra∏y w nim udzia∏ wszystkie zainteresowane strony 
– czy to bezpoÊrednio czy to poÊrednio, dzí ki utworzeniu swego rodzaju reprezentacji

60

85 liczba konsultacji, etap opracowania projektu, na którym zosta∏y przeprowadzone, niezale˝noÊç
ekspertów i organizacji dopuszczonych do procesu



poszczególnych grup interesu. W zwiàzku ze wspominanà ju˝ skomplikowanà naturà
problemów z zakresu ochrony Êrodowiska nale˝y umo˝liwiç poszczególnym grupom
powo∏anie w∏asnych ekspertów, dzi´ki czemu zwi´kszy si´ ich niezale˝noÊç.

Sposób uwzgl´dnienia wypracowanych w trakcie 
procesu rozwiàzaƒ86

Etap koƒczàcy proces konsultacji wià˝e si´ z koniecznoÊcià ostatecznego 
sformu∏owania planu, decyzji czy projektu, który by∏ przedmiotem procedur
udzia∏u. W dokumencie zawierajàcym ostatecznà wersj´ decyzji powinna 
znaleêç si´ informacja na temat przeprowadzonych konsultacji spo∏ecznych
wraz z informacjà co do ich efektów tzn. z opisem wp∏ywu jaki mia∏y procedury
udzia∏u spo∏ecznego na kszta∏t ostatecznie podj´tej decyzji. Dokument taki 
mo˝e nawet spe∏niaç rol´ swoistego protoko∏u rozbie˝noÊci, w którym ujmuje si´
informacj´ na temat propozycji odrzuconych wraz z wyjaÊnieniem przyczyn 
braku ich akceptacji. Specjalnà uwag´ nale˝y poÊwi´ciç informacji zwrotnej
przekazywanej osobom i grupom zaanga˝owanym w proces udzia∏u oraz 
grupom dotkni´tym skutkami danej decyzji. Co wa˝ne, udzia∏ spo∏eczny nie 
powinien si´ koƒczyç wraz z momentem podj´cia decyzji. Strony zainteresowane
oraz grupy dotkni´te skutkami oddzia∏ywaƒ powinny mieç mo˝liwoÊç monitorowania
i ewentualnej interwencji w procesy realizacji decyzji czy projektu. Zagwarantowanie
im tych mo˝liwoÊci pozwala na zwi´kszenie wiarygodnoÊci ca∏ego procesu udzia∏u
spo∏ecznego. 

Aktywne spo∏eczeƒstwo obywatelskie jest warunkiem koniecznym efektywnego
prowadzenia konsultacji spo∏ecznych. Fakt ten ma powa˝ne konsekwencje dla 
realizacji regulacji o udziale spo∏ecznym w Polsce – kraju, który nie posiada 
rozwini´tego spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. 
Konsekwencjà tego jest w sposób nieunikniony brak doÊwiadczenia z zakresu
dialogu spo∏ecznego w administracji publicznej. Nie trzeba w sposób regularny
obserwowaç rzeczywistoÊci spo∏ecznej, ˝eby stwierdziç, ˝e samo wprowadzenie
stosownego prawodawstwa nie jest w stanie zmieniç lub wytworzyç nowych 
praktyk spo∏ecznych. Je˝eli wi´c oczekujemy od regulacji na temat udzia∏u 
spo∏ecznego dzia∏aƒ efektywnych, konieczne jest budowanie odpowiedniego 

61

86 Ocena dzia∏aƒ z tej kategorii pozwala na stwierdzenie, na ile udzia∏ spo∏eczny mia∏ wp∏yw na
kszta∏t projektu, czy uczestnicy konsultacji zostali poinformowani o ewentualnych przyczynach
odrzucenia swoich propozycji, czy informacje o konsultacjach i ich efektach znalaz∏y si´ 
w ostatecznym tekÊcie polityki, strategii bàdê planu b´dàcego obiektem rozwa˝aƒ, czy
ustanowiono mo˝liwoÊci monitorowania realizacji projektu przez zainteresowane grupy
spo∏eczne, czy ustalono oceny wdro˝enia oraz czy istniejà mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ do
odpowiednich w∏adz w przypadku odmówienia im prawa do udzia∏u na którymkolwiek etapie
opisanego powy˝ej procesu.



potencja∏u poprzez prowadzenie szkoleƒ dla urz´dników administracji publicznej
ró˝nych szczebli i ró˝nych funkcji, tworzenie jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za prowadzenie procedur udzia∏u spo∏ecznego, w∏àczanie 
odpowiednich treÊci w programy edukacyjne, promowanie problematyki udzia∏u
spo∏ecznego w sektorze pozarzàdowym. Sà to zadania stojàce przed w∏adzami
na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
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Regulacje o dost´pie do informacji i udziale spo∏ecznym wprowadzone zosta∏y 
do polskiego systemu prawnego wraz z ustawà Prawo ochrony Êrodowiska 
w roku 2001. Ich wprowadzenie zwiàzane by∏o g∏ównie z realizacjà zobowiàzaƒ 
wynikajàcych z ratyfikacji przez Polsk´ Konwencji z Aarhus o dost´pie do informacji,
udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji i dost´pie do sprawiedliwoÊci 
w sprawach dotyczàcych Êrodowiska oraz podpisania Deklaracji z Rio de Janeiro. 

Jak wi´kszoÊç nowych przepisów, równie˝ i te musia∏y i nadal niestety muszà przejÊç
trudny okres adaptacyjny. Ich wdro˝enie przebiega w konkretnym kontekÊcie
spo∏ecznym i instytucjonalnym, którego cechy wp∏ywajà na efektywnoÊç 
przedsi´wzi´cia. 
Ten proces wdro˝eniowy nosi znamiona transferu instytucjonalnego. Regulacje
dotyczàce dost´pu do informacji i udzia∏u spo∏ecznego w podejmowaniu decyzji
dotyczàcych Êrodowiska zosta∏y wypracowane w krajach zachodnich - w odmiennym
otoczeniu instytucjonalnym – i wprowadzone w procesie dostosowania 
prawodawstwa polskiego do ram unijnych i mi´dzynarodowych. Cechà charakte-
rystycznà transferu instytucjonalnego sà komplikacje wynikajàce z rozbie˝noÊci
przyj´tych sposobów dzia∏ania w stosunku do tych zalecanych przez regulacje87,88. 
Czynniki, które w sposób istotny wp∏ywajà zarówno na realizacj´ regulacji 
o dost´pie do informacji i o udziale spo∏ecznym, jak i na charakter konfliktów 
ekologicznych w Polsce opisano poni˝ej. 

Brak tradycji zwiàzanych z udzia∏em spo∏eczeƒstwa 
w procesach decyzyjnych 

Ten tytu∏owy brak zwiàzany jest z tradycjà centralnego planowania, która jako taka 
nie tylko nie uwzgĺ dnia∏a udzia∏u spo∏ecznego, lecz równie˝ dost´pnoÊci informacji. 
Jak w ka˝dej innej dziedzinie ˝ycia spo∏ecznego, wprowadzenie odpowiednich 
regulacji nie jest w stanie zmieniç kszta∏towanych przez lata przyzwyczajeƒ.

I tak, osoby poszukujàce w urz´dach informacji formalnie posiadajàcych status
publicznej napotykajà na swojej drodze szereg problemów, poczàwszy od 
koniecznoÊci t∏umaczenia do jakich celów chcà wykorzystaç danà informacj´, 
poprzez zastrze˝enia, ˝e otrzymajà jà, je˝eli zgodzi si´ na to wójt, burmistrz, 
dyrektor, starosta, wojewoda (w zale˝noÊci od jednostki, w której informacji 
poszukujemy), skoƒczywszy na zapewnieniach, ˝e informacja nie jest dost´pna,
poniewa˝ jest dokumentem wewn´trznym lub obj´tym tajemnicà np. gospodarczà. 
W przypadku udzia∏u spo∏ecznego w procesach decyzyjnych sprawa jest jeszcze
trudniejsza ze wzgl´du na koniecznoÊç wi´kszego zaanga˝owania i aktywnoÊci
ze strony administracji. Ponadto, co stanowi chyba zasadniczy problem, realizacja
wymogów zwiàzanych z udzia∏em spo∏ecznym narusza zastane relacje w∏adzy, 

87 Staniszkis J. (2004). W∏adza globalizacji
88 Morawski W. (2000). Zmiana instytucjonalna
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w których kontrola nad procesami decyzyjnymi le˝a∏a po stronie przedstawicieli
administracji, Êwiata polityki czy gospodarki. Tryb podejmowania decyzji jest wi´c
trudno zmieniç zarówno ze wzgl´du na tworzone i realizowane przez lata 
procedury (formalne i nieformalne), jak i ze wzgl´du na interesy poszczególnych
grup uczestniczàcych w omawianych procesach. 
Nie nale˝y jednoczeÊnie zapominaç o tym, ˝e urz´dnicy i przedstawiciele gospo-
darki nie sà jedynymi grupami znajdujàcymi si´ pod wp∏ywem kszta∏towanych
przez lata przyzwyczajeƒ. Równie silnie oddzia∏ujà one na tzw. partnerów spo∏ecz-
nych – spo∏ecznoÊci lokalne, pojedynczych obywateli, którzy nie tylko nie majà
ÊwiadomoÊci posiadanych praw lecz równie˝ nie majà w zwyczaju staraç si´ 
o uczestnictwo w procesach decyzyjnych. Nowe przepisy zacznà wi´c dzia∏aç
dopiero, gdy zostanà wytworzone i rozpowszechnione nowe wzorce zachowaƒ
podpowiadajàce w jaki sposób korzystaç z przys∏ugujàcych praw.    

Na brak tradycji nak∏ada si´ dodatkowy problem. Kwestie b´dàce przedmiotem
udzia∏u spo∏ecznego w przypadku oddzia∏ywaƒ Êrodowiskowych dotyczà cz´sto
zjawisk niezwykle skomplikowanych, do zrozumienia których wymagana jest 
wiedza specjalistyczna. Fakt ten dodatkowo wzmacnia tendencje wykluczania
spo∏eczeƒstwa z procesów decyzyjnych. 
Jak zwracajà uwag´ autorzy raportu oceniajàcego wdro˝enie przez Polsk´ 
10 Zasady z Rio de Janeiro (mówiàcej o dost´pie do informacji i udziale spo∏ecznym):
„Do konsultacji zapraszani sà ci, „co si´ znajà”. Nie koniecznie sà oni jednoczeÊnie
tymi, których dotknà, w sposób poÊredni lub bezpoÊredni, konsekwencje 
wprowadzenia proponowanych rozwiàzaƒ. Ta cecha zdaje si´ byç jednak 
w oczach urz´dników i decydentów ma∏o istotna”89. PodejÊcie to noszàce miano
technokratyzmu krytykowane jest zw∏aszcza, gdy dotyczy zjawisk dotyczàcych 
jakoÊci ˝ycia i ryzyka (zdrowotnego i ekologicznego). Eksperci mogà przedstawiç
potencjalne konsekwencje danego rozwiàzania oraz ryzyko, jakie wià˝e si´ 
z poszczególnymi wariantami danego projektu. Nie mogà jednak odpowiadaç 
za ludzi na pytanie jak chcà ˝yç i jakie ryzyko majà zaakceptowaç90.

Wydaje si´, ˝e regulacje z zakresu dost´pu do informacji i podejmowania decyzji
w kwestiach dotyczàcych Êrodowiska wychodzà z za∏o˝enia co do koniecznoÊci
demokratyzacji tej sfery ˝ycia ludzkiego. Realizacja tego postulatu jest jednak
trudna, wymaga bowiem dodatkowych wysi∏ków podejmowanych w kierunku 
organizowania debaty publicznej oraz „t∏umaczenia” zjawisk z zakresu nauk 
Êcis∏ych na j´zyk zrozumia∏y dla przeci´tnego obywatela.  

Nowe regulacje prawne wychodzà z odmiennych za∏o˝eƒ ni˝ stosowana
dotychczas praktyka spo∏eczna. Powoduje to powstanie wzorców dzia∏aƒ
b´dàcych swego rodzaju zlepkiem starych i nowych metod. S∏aboÊç
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego (opisana dok∏adniej poni˝ej), cz´sto niezdolnego
do egzekwowania przynale˝nych mu praw, powoduje ˝e wdra˝anie udzia∏u

89 K´dra A., Henzler P., Strumiƒska M. (2006)... op. cit.
90 Beck U. (2005). W∏adza i przeciww∏adza w dobie globalizacji. Nowa ekonomia polityki Êwiatowej
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spo∏ecznego w podejmowaniu decyzji zagro˝one jest fasadowoÊcià tj. sytuacjà,
w której w∏adze w najlepszym przypadku realizujà minimum zobowiàzaƒ
prawnych nie majàcych wielkiego wp∏ywu na faktyczny przebieg procesu
decyzyjnego i jego rezultat. 

S∏aboÊç spo∏eczeƒstwa obywatelskiego

Organizacje pozarzàdowe nie dysponujà odpowiednimi zasobami finansowymi 
i kadrowymi, by czynnie wp∏ywaç na procesy decyzyjne na ró˝nych szczeblach
administracji publicznej91. Czynnik ten jest dodatkowo wzmocniony przez niskà
ÊwiadomoÊç ekologicznà i konsumenckà, która powoduje brak szerokiego
poparcia dla dzia∏aƒ ró˝norodnych grup aktywistów. Brak poparcia ze strony
spo∏eczeƒstwa stanowi powa˝nà przeszkod´ w funkcjonowaniu organizacji
sektora pozarzàdowego. To w∏aÊnie ono jest bowiem g∏ównym êród∏em w∏adzy 
i wp∏ywu organizacji pozarzàdowych na polityk´ i rozwój gospodarczy. 
Wcià˝ ma∏y zasi´g oddzia∏ywania organizacji spo∏ecznych powoduje, ˝e zarówno
one, jak i pojedynczy obywatele reprezentujàcy spo∏ecznoÊci lokalne, najcz´Êciej
nie sà traktowani (zarówno przez administracj´, samorzàdy, jak i inwestorów) jako
powa˝ni partnerzy dialogu92.

Poziom zaanga˝owania obywatelskiego w Polsce jest najni˝szy wÊród 21 paƒstw
badanych w Europejskim Sonda˝u Spo∏ecznym (oko∏o 13% mierzone uczestnictwem
i/lub cz∏onkostwem w organizacjach). Inne badania, skupione na spo∏ecznoÊciach
lokalnych dowodzà, ˝e poziom aktywnoÊci obywatelskiej wynosi od 5 do 10%. 
W 2004 roku w Polsce zarejestrowanych by∏o 53 tysiàce organizacji pozarzàdowych, 
z czego wed∏ug szacunków Stowarzyszenia Klon–Jawor jedynie oko∏o 1/3 z nich
prowadzi aktywnà dzia∏alnoÊç. Jako organizacje pozarzàdowe rozumie si´ tu
organizacje realizujàce funkcje obywatelskie, takie jak artykulacja potrzeb i interesów
spo∏ecznych, kontrola w∏adzy, pomoc potrzebujàcym, aktywizacja i integracja wspólnot
spo∏ecznych. W badaniach sonda˝owych prowadzonych prze takie oÊrodki jak CBOS
czy SMG/KRC aktywnoÊç obywatelska Polaków bywa szacowana na du˝o wi´kszà 
ni˝ wspomniane 13%. Wynika to jednak z w∏àczenia do definicji aktywnoÊci spo∏ecznej,
prócz przynale˝noÊci do organizacji pozarzàdowej, równie˝ przynale˝noÊç do ruchu
spo∏ecznego lub religijnego, cz∏onkostwa w partiach politycznych, zwiàzkach
zawodowych, ochotniczych stra˝ach po˝arnych i komitetach rodzicielskich. Przy takiej
definicji za aktywnych uznaje si´ oko∏o 25% spo∏eczeƒstwa. Najwi´cej organizacji
dzia∏a w obszarze sport, turystyka, rekreacja (38%), zaÊ spoÊród organizacji
potencjalnie zaanga˝owanych w procesy decyzyjnie dotyczàce Êrodowiska statystyki
sà nast´pujàce: 8% - ochrona zdrowia, 6,5% - rozwój lokalny, 3,6% - ochrona
Êrodowiska93.

91 Gliƒski P. (2006). Style dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych w Polsce. Grupy interesu czy po˝ytku
publicznego?

92 Lewicka-Strza∏ecka A. (2006). OdpowiedzialnoÊç moralna w ˝yciu gospodarczym
93 Gliƒski P. (2006)... op. cit.
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Jak twierdzà niektórzy badacze problemu, jednà z podstawowych blokad rozwoju
organizacji pozarzàdowych w Polsce jest niech´tna postawa wi´kszoÊci elit 
(nie tylko politycznych lecz równie˝ kulturalnych, medialnych, biznesowych,
intelektualnych). Sàdzà oni, ˝e barierà rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
jest nie tyle antyobywatelska kultura i ÊwiadomoÊç Polaków a blokada
instytucjonalna. Zwraca si´ uwag´ na fakt, ˝e organizacje przynoszàce
najmniejszy efekt obywatelski sà najsilniej wspierane przez paƒstwo. Fundusze
jednostek publicznych p∏ynàce w kierunku sektora pozarzàdowego trafiajà
g∏ównie do organizacji i klubów sportowych, co samo w sobie interpretowane jest
jako pozosta∏oÊç poprzedniego systemu np. pod postacià postkomunistycznych
struktur klientelistycznych94.

Suma dofinansowaƒ trzeciego sektora w Polsce jest dwu- trzykrotnie mniejsza od
sum przeznaczanych na ten cel w Europie Zachodniej. 70-80% polskich
organizacji pozarzàdowych nie posiada ˝adnego w∏asnego istotnego majàtku,
tylko 20% dysponuje rezerwami finansowymi95.
Przyk∏adem wyraênie pokazujàcym ró˝ny kontekst spo∏eczny realizacji praw 
o dost´pie do informacji i udziale spo∏ecznym w procesach decyzyjnych jest w∏aÊnie
porównanie si∏y ekonomicznej pozarzàdowych sektorów w Polsce i w „starej” Europie.
Wed∏ug niektórych szacunków nasz sektor jest pi´ciokrotnie s∏abszy ni˝ przeci´tny
sektor pozarzàdowy na zachodzie kontynentu96. Ta s∏aboÊç ekonomiczna przek∏ada si´
na mo˝liwoÊci wp∏ywu – pos∏ugujàc si´ przyk∏adami z zakresu udzia∏u spo∏ecznego –
organizacji tych nie staç z regu∏y na zamówienie ekspertyz lub wynaj´cie prawnika, 
co w sposób ra˝àcy pokazuje dysproporcj´ pomi´dzy mo˝liwoÊciami uczestników
konsultacji, zw∏aszcza w sytuacji konfliktowej. Badania konfliktów ekologicznych
prowadzonych przez Regional Environmental Center w sposób interesujàcy
uwypuklajà ten problem, pokazujàc na konkretnych przyk∏adach znaczàcà rol´, jakà
odgrywajà prawnicy zatrudniani przez inwestorów97.

Niski poziom zaufania spo∏ecznego

Zaufanie spo∏eczne tworzy kapita∏ b´dàcy warunkiem wst´pnym rozpocz´cia
dialogu i negocjowania obopólnie korzystnych rozwiàzaƒ98. Tymczasem, jak
wykazujà badania jedynie 14% Polaków twierdzi, ˝e mo˝na ufaç innym ludziom99,
zaÊ w przypadku kwestii zwiàzanych z ochronà Êrodowiska jedynie 12% jest

94 Sieç Wspierania Organizacji Pozarzàdowych SPLOT (1999). Wybrane krajowe fundusze publiczne
dost´pne dla organizacji pozarzàdowych w Polsce w latach 1998 – 1999

95 Gumkowska M., Herbst J. (2005) Podstawowe fakty o organizacjach pozarzàdowych – raport 
z badania 2004

96 LeÊ E., Na∏´cz S. (2001). Sektor non–profit. Nowe dane i nowe spojrzenie na spo∏eczeƒstwo
obywatelskie w Polsce

97 w projekcie: Promoting environmental mediation as a tool for public participation and conflict
resolution; zobacz te˝: www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/Mediation/case_studies.html 

98 Putnam R. (1995). Demokracja w dzia∏aniu
99 TNS OBOP (2007). Penuria spo∏eczeƒstwa obywatelskiego 2002-2007
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sk∏onnych zaufaç administracji regionalnej czy samorzàdowej, 9% - w∏adzom
regionalnym, 3% - rzàdowi i 2% przedsi´biorstwom100. Brak zaufania to niezwykle
istotny czynnik zmniejszajàcy efektywnoÊç funkcjonowania procesów udzia∏u
spo∏ecznego i zaostrzajàcy przebieg ewentualnych konfliktów ekologicznych.
Jego oddzia∏ywanie widoczne jest pod postacià oskar˝eƒ o ukrywanie lub
manipulowanie informacjami Êrodowiskowymi wysuwanych przez partnerów
spo∏ecznych konsultacji. Powszechne przeÊwiadczenie o istnieniu istotnych
informacji nie udost´pnianych zainteresowanym skutecznie zapobiega udanej
wspó∏pracy.

Przes∏ankà stojàcà za regulacjami o dost´pie do informacji i udziale spo∏ecznym
w kwestiach Êrodowiskowych jest twierdzenie, ˝e zachowania i decyzje szkodliwe
dla Êrodowiska da si´ zminimalizowaç dzi´ki wiedzy i kontroli spo∏ecznej z tej
wiedzy wynikajàcej. Zak∏ada si´, ˝e posiadanie informacji na temat Êrodowiska
czy te˝ bardziej konkretnie - Êrodowiskowych oddzia∏ywaƒ danego projektu -
sk∏oni ludzi do dzia∏ania. Tymczasem sk∏onnoÊç ludzi do dzia∏ania jest zale˝na 
od ich wiary, ˝e dzia∏anie przyniesie okreÊlone rezultaty oraz od zaufania do êród∏a
informacji101.
W przypadku ochrony Êrodowiska zale˝noÊç ta ulega nasileniu ze wzgl´du 
na fakt, ˝e oddzia∏ywania Êrodowiskowe cz´stokroç nie sà widoczne go∏ym okiem
(jak zawartoÊç szkodliwych substancji w ˝ywnoÊci) lub wymagajà interpretacji 
na temat relacji przyczynowo-skutkowej. Ponadto, problemy Êrodowiskowe
cz´sto zwiàzane sà z szacowaniem ryzyka wystàpienia najgorszego mo˝liwego
scenariusza: przedostania si´ zanieczyszczeƒ powodowanych przez zak∏ad 
do wód gruntowych czy awarii w elektrowni atomowej. 
Ludzie nie sà w stanie samodzielnie zweryfikowaç informacji, czego
konsekwencjà jest koniecznoÊç dania wiary i zaufania tym, którzy informacj´
przekazujà. Niski poziom zaufania spo∏ecznego do instytucji wp∏ywa na poczucie
bezsilnoÊci obywateli oraz ich przekonanie o bezsensownoÊci podejmowania
wysi∏ków w kierunku zmian zaplanowanych regulacji czy projektów. Przekonanie
o koalicji ekspertów, przedstawicieli gospodarki i polityki jest przyczynà ciàg∏ej
podejrzliwoÊci. Jaskrawym przyk∏adem tego zjawiska jest okrzyk „Kto Panu/Pani
p∏aci?!” wznoszony przez uczestników spotkaƒ, na których eksperci prezentujà
swoje opracowania na temat projektów b´dàcych obiektem konsultacji. 
Charakter oskar˝enia zwraca uwag´ na jeszcze jedno zjawisko silnie zwiàzane 
z niskim zaufaniem spo∏ecznym - na korupcj´. Jak wynika z badaƒ organizacji
takich jak Transparency International (TI) jej poziom w Polsce nale˝y do wysokich.
Sam ranking powstajàcy na podstawie badaƒ TI102 jest badaniem percepcji
zjawiska korupcji, czyli nie tyle wyznacza jej realny poziom ile spo∏eczne
wyobra˝enie o nim. Wyniki badaƒ wskazujàce na przekonanie o powszechnoÊci
wyst´powania tej patologii majà kardynalne znaczenie dla procesów udzia∏u 

100 Eurobarometer (2005). The attitudes of European citizens towards environment
101 Macnaghten P., Urry J. (2005). Alternatywne przyrody. Nowe myÊlenie o przyrodzie 

i spo∏eczeƒstwie 
102 Lambsdorff J.G. (2007). Corruption Perception Index 2006. W: Global Corruption Report 2007;

zobacz te˝: www.transparency.org/publications/publications/gcr_2007
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i konsultacji. Niektóre procedury zwiàzane z szacowaniem oddzia∏ywaƒ
Êrodowiskowych projektów tworzà zale˝noÊci w sposób uzasadniony budzàce
nieufnoÊç103. W warunkach braku Êcis∏ych regu∏ nieformalnych zapobiegajàcych
zachowaniom patologicznym104 nale˝y dbaç, aby „˝ona Cezara by∏a poza
wszelkim podejrzeniem”. Niezale˝nie bowiem od tego, czy korupcja faktycznie
wystàpi∏a czy nie, ch´ç do dzia∏ania przejawiana przez potencjalnych uczestników
konsultacji mo˝e byç znacznie os∏abiona przekonaniem o fasadowoÊci procesu.
Sami decydenci zresztà zdajà si´ mieç tendencje do utwierdzania spo∏eczeƒstwa
w tej postawie twierdzàc, ˝e sprawy, które teoretycznie powinny byç poddane
procedurom udzia∏u spo∏ecznego sà ju˝ „praktycznie przesàdzone”.

Jednym z podstawowych sposobów odbudowywania zaufania spo∏ecznego jest
przejrzystoÊç procesów decyzyjnych i zasad nimi rzàdzàcych (patrz rozdzia∏
poprzedni). Rozwiàzaniem wspomnianego mo˝e byç równie˝ dopuszczenie do
dyskusji i opiniowania ekspertów wyznaczonych przez organizacje pozarzàdowe
czy spo∏ecznoÊci lokalne. Przeszkodà w realizacji takiego scenariusza jest fakt, ˝e
organizacje pozarzàdowe i spo∏ecznoÊci lokalne nie zawsze dysponujà
odpowiednimi Êrodkami i kontaktami z przedstawicielami Êrodowisk eksperckich.
W szczególnoÊci dotyczy to spo∏ecznoÊci lokalnych na terenach o charakterze
wiejskim. 

Zaufanie spo∏eczne, a co za tym idzie równie˝ kapita∏ spo∏eczny jest warunkiem
rozpocz´cia wspó∏pracy i jednoczeÊnie na skutek tej wspó∏pracy powstaje. 
W sytuacji braku zaufania mamy do czynienia ze zjawiskiem b∏´dnego ko∏a.
Brakuje bowiem potencja∏u do rozpocz´cia wspó∏pracy a jedynym sposobem
jego wytworzenia jest doÊwiadczenie udanej kooperacji. 

103 np. za raporty o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko p∏aci inwestor
104 takà regu∏à mo˝e byç silne przywiàzanie do rzetelnoÊci naukowej wykonywanych ekspertyz 

w Êrodowisku zawodowym czyli swoisty etos pracy danej bran˝y silnie pi´tnujàcy rezygnowanie 
z rzetelnoÊci na rzecz interesu materialnego



Proces udzia∏u spo∏ecznego w Polsce 
– b∏´dy pope∏niane nagminnie





73

Jednà z najwi´kszych przeszkód na drodze w∏àczania obywateli oraz organizacji
spo∏ecznych w procesy decyzyjne jest nastawienie przedstawicieli w∏adz.
Regulacje z tego zakresu traktowane sà przez wielu urz´dników jak ucià˝liwa
formalnoÊç komplikujàca ustalony od lat bieg rzeczy. Postawa ta ∏àczy si´ cz´sto
z przekonaniem o bezzasadnoÊci udzia∏u spo∏ecznego w procesach decyzyjnych
majàcych oddzia∏ywanie Êrodowiskowe. 

Wnioski takie mo˝na wyciàgnàç analizujàc zarzuty padajàce ze strony urz´dników
pod adresem organizacji pozarzàdowych kwestionujàcych poszczególne decyzje
Êrodowiskowe. Du˝a cz´Êç z nich opiera si´ na argumencie o braku dostatecznej
wiedzy merytorycznej (np. „to nie sà ekolodzy, bo nie majà takiego
wykszta∏cenia”), a szerzej rzecz ujmujàc na technokratycznym w swej naturze
za∏o˝eniu, ˝e to w∏adza w koalicji z ekspertami jako jedyna jest w stanie sprawnie
wyznaczyç i przeprowadziç wszelkiego rodzaju przedsi´wzi´cia. W∏àczenie zaÊ
elementów „trzecich” mo˝e spowodowaç tylko niepotrzebne zamieszanie. 
Nastawienie to powoduje, ˝e zarówno informowanie spo∏eczeƒstwa, jak 
i dzia∏anie majàce na celu umo˝liwiç mu udzia∏ w procesach decyzyjnych opiera
si´ na wykonywaniu niezb´dnego minimum aktywnoÊci przewidzianych przez
prawo albo wr´cz unikaniu wykonywania obowiàzkowych czynnoÊci w nadziei na
to, ˝e nikt nie b´dzie dochodzi∏ swych praw na drodze sàdowej. Cz´stokroç
nadzieje te nie pozostajà p∏onne, poniewa˝ w zwiàzku ze wspominanymi ju˝
problemami, takimi jak niskie zaufanie do instytucji oraz swoiste poczucie
bezradnoÊci powodujà, ˝e ludzie nie interesujà si´ sprawami publicznymi, nie
widzà sensu ani w anga˝owaniu si´ w procesy decyzyjne ani w dochodzeniu
swoich praw. Ponadto, decyzja o wkroczeniu na drog´ prawnà wià˝e si´ z regu∏y
z koniecznoÊcià poniesienia kosztów zarówno materialnych, jak i pod postacià
zaanga˝owania emocjonalnego i czasowego. Tym samym, ani spo∏eczeƒstwo ani
w∏adze nie sà w stanie korzystaç z pozytywnych efektów poszerzenia dost´pu do
informacji i procesów decyzyjnych. A przecie˝ wspólne dzia∏ania w zakresie
ochrony Êrodowiska mogà doprowadziç do uwzgl´dniania wi´kszej iloÊci
aspektów istotnych – zarówno o charakterze spo∏ecznym, jak i przyrodniczym,
zapewniajà ponadto legitymizacj´ podejmowanych decyzji – to znaczy, ˝e jej
realizacja nie b´dzie zagro˝ona sprzeciwami spo∏ecznymi. 

Warto równie˝ zwróciç uwag´ na aspekt ekonomiczny oraz trzeciego „aktora”
bioràcego udzia∏ w procedurach Êrodowiskowych - inwestora. Niedope∏nienie
przez w∏adze stosownych obowiàzków czy te˝ ich realizacja w minimalistycznym
zakresie mo˝e doprowadziç do zatrzymana inwestycji, co wià˝e si´ zwykle 
z du˝ymi kosztami. Stàd te˝ konsekwencje ryzyka zwiàzanego ze zignorowaniem
w procesie przygotowawczym procedur udzia∏u spo∏ecznego ponosiç b´dzie
przedsi´biorca. 
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Warto przytoczyç s∏owa dzia∏aczy pewnej organizacji pozarzàdowej: „Blokowanie
inwestycji, które i tak powstanà, nie ma sensu, bo to tylko odsuwa budow´ 
w czasie. Ma to sens, kiedy istnieje ra˝àce naruszenie przepisów”, „My tylko
korzystamy z przys∏ugujàcego nam prawa”105. W wypowiedziach tych zwraca
uwag´ samo sformu∏owanie „blokowanie inwestycji”, tak cz´sto u˝ywane przez
urz´dników i powielane w mediach, sugerujàce dzia∏ania majàce na celu
zahamowanie post´pu i rozwoju gospodarczego, mówiàc krótko, – dzia∏ania
wbrew interesowi ogó∏u. Tymczasem, liczba wygranych przez ekologów spraw
wskazuje, jak wiele inwestycji w Polsce prowadzonych jest z naruszeniem prawa
chroniàcego zarówno przyrod´, jak i interesy obywateli. Mo˝na wi´c za∏o˝yç, 
˝e polscy urz´dnicy dopiero uczà si´, ˝e odpowiednie procedury muszà byç
prowadzone. Byç mo˝e kolejnym etapem b´dzie dostrze˝enie w nich korzyÊci 
a tym samym udoskonalenie metod prowadzenia konsultacji spo∏ecznych. 
W zwiàzku z faktem, ˝e konsultacje spo∏eczne sà w polskim porzàdku
instytucjonalnym zjawiskiem nowym i nie jest mo˝liwe czerpanie z doÊwiadczeƒ
w∏asnych w kszta∏towaniu praktyki, konieczne jest prowadzenie ró˝nego rodzaju
przedsi´wzi´ç szkoleniowych z tego zakresu. Na razie praktyka pozostawia wiele
do ˝yczenia. Przyjrzyjmy si´ wi´c wybranym b∏´dom pope∏nianym 
w projektowaniu i realizowaniu procesu udzia∏u spo∏ecznego w przypadku decyzji
dotyczàcych Êrodowiska. 

Najistotniejsze chyba braki obserwowaç mo˝na w zakresie tworzenia
odpowiednich warunków do konsultacji. 
Cz´sto obywatelom nie daje si´ w ogóle szans uczestnictwa w samym procesie
decyzyjnym, a jedynie mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ odnoÊnie efektów tego
procesu, czyli decyzji ju˝ podj´tej. Do konsultacji przedstawiany jest sam
dokument czy projekt, pisany zwykle hermetycznym, specjalistycznym j´zykiem.
Brakuje informacji przedstawiajàcych analizowane zagadnienia w j´zyku
niefachowym. Pró˝no szukaç informacji dodatkowej (np. o istniejàcych
alternatywach lub o samej procedurze udzia∏u spo∏ecznego), wspomagajàcej
mo˝liwoÊci podejmowania decyzji. 
Wspomniane wy˝ej kwestie sà ignorowane nawet w post´powaniach, w trakcie
których prawo wymaga ich dope∏nienia (np. w wielu raportach o oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko nie mo˝na znaleêç opisów rozwiàzaƒ alternatywnych oraz
streszczenia w j´zyku niespecjalistycznym). Szczególnie skwapliwie pomijane sà
kwestie budzàce du˝e zainteresowanie spo∏eczne – oddzia∏ywania okreÊlonych
projektów na zdrowie ludzkie.
Powa˝nà przeszkodà w efektywnej realizacji udzia∏u spo∏ecznego jest nie tylko
zawartoÊç i forma komunikatu lecz kana∏, jakim jest przekazywany. Przyglàdajàc
si´ praktyce ró˝nych urz´dów mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e internet w sposób
paradoksalny przyczyni∏ si´ do zmniejszenia wysi∏ków w kierunku aktywnego
informowania potencjalnie zainteresowanych. Umieszczenie stosownego
komunikatu na stronie internetowej urz´du jest cz´sto jedynym dzia∏aniem

105 Ja∏oszewski M., Krzy˝aniak-Gumowska A. (2006). Ekolodzy si∏ujà si´ z urz´dnikami. W: Gazeta
Wyborcza (dodatek sto∏eczny, 17 listopada 2006 roku)
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informacyjnym podejmowanym przez danà jednostk´ (poza umieszczeniem
og∏oszenia na tablicy informacyjnej urz´du). Wàtpliwym jest jednak, by ka˝dy
obywatel codzienne Êledzi∏ strony internetowe wszystkich urz´dów bàdê kolejno
sprawdza∏ wiszàce w nich tablice informacyjne w poszukiwaniu informacji 
o post´powaniu, które mo˝e go w jakimÊ stopniu dotyczyç. Wàtpliwym jest
równie˝, by urz´dnik wychodzi∏ z tego fa∏szywego za∏o˝enia. Nale˝y wi´c
stwierdziç, ˝e dzia∏ania tego typu podejmowane sà pro forma. Prawo ochrony
Êrodowiska definiuje czynnoÊç „podania do informacji publicznej” jako
„og∏oszenie informacji w sposób zwyczajowo przyj´ty (...)” (Art. 3 pkt. 19), co 
de facto mo˝e byç doÊç niebezpieczne w sytuacjach, gdy w∏adze nigdy nie mia∏y
zwyczaju informowania. 
Powy˝sze kwestie powodujà, ˝e ju˝ na samym wst´pie stwarza si´ warunki
niesprzyjajàce szerokiemu udzia∏owi obywateli w procesie decyzyjnym. Mo˝na 
by nawet zaryzykowaç twierdzenie, ˝e wobec braku wymogów okreÊlajàcych, 
jak szerokie majà byç konsultacje spo∏eczne, celowo tworzone sà warunki
zniech´cajàce spo∏eczeƒstwo do uczestniczenia w procesach decyzyjnych
dotyczàcych Êrodowiska. Jakie sà tego póêniejsze skutki, cz´sto mo˝na
obserwowaç widzàc protesty, tak˝e spo∏ecznoÊci lokalnych, wobec rozpocz´tych
ju˝ inwestycji.

Przebieg procesu udzia∏u spo∏ecznego ma w wielu przypadkach jednà
podstawowà wad´: rozpoczyna si´ zbyt póêno. Zamiast we wst´pnej fazie
planowania projektu, w której dyskutowaç mo˝na nad jego za∏o˝eniami 
i rozwa˝aç wiele opcji alternatywnych, konsultacje rozpoczynajà si´ w momencie,
gdy projekt przyjà∏ ju˝ konkretny kszta∏t a rozwiàzania alternatywne dodawane sà
w nim by stworzyç wra˝enie, ˝e dokonuje si´ analizy ró˝nych wariantów w obliczu
uwarunkowaƒ Êrodowiskowych czy pozostawia si´ pewien wybór partnerom
spo∏ecznym. Szczególnie ra˝àce (choç niestety nagminne) przypadki dotyczà
sytuacji, w których dzia∏ania w∏adz i inwestorów nie pozostawiajà wàtpliwoÊci, 
˝e decyzja zosta∏a ju˝ podj´ta (wykupienie ziemi pod inwestycj´ czy rozpocz´cie
prac realizacyjnych). 

W procesach udzia∏u spo∏ecznego wa˝nà rol´ odgrywajà eksperci, nie tylko jako
osoby opiniujàce projekty lecz równie˝ jako ci, którzy mogliby „przet∏umaczyç”
pozosta∏ym uczestnikom konsultacji techniczny j´zyk opracowaƒ oraz
odpowiedzieç na nurtujàce ich pytania. Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e wp∏yw
na decyzje powinny mieç  obydwa typy podmiotów: eksperckie i nieeksperckie.
Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu The Access
Initiative106 konsultacje z wybranà grupà ekspertów lub konsultacje mi´dzy
organami administracji bywajà cz´sto definiowane przez odpowiedzialnych
urz´dników jako konsultacje spo∏eczne. Organizacje nieeksperckie sà pomijane
bàdê te˝ ich udzia∏ jest marginalizowany. Z drugiej strony mo˝na równie˝
obserwowaç swego rodzaju dzia∏ania pozorne tj. podejmowanie przez w∏adze
kolejnych konsultacji z wybranymi i wcià˝ tymi samymi organizacjami

106 K´dra A., Henzler P., Strumiƒska M. (2005)... op. cit.
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spo∏ecznymi przy jednoczesnym niedopuszczaniu do konsultacji organizacji 
„nie mieszczàcych si´” w wypracowanych ju˝ sieciach komunikacyjnych. 

Czasami (choç rzadko) dochodzi jednak do bardziej zaawansowanych form udzia∏u
spo∏ecznego, czyli do spotkania i debaty pomi´dzy zainteresowanymi stronami 
np. w formie rozprawy administracyjnej. Powinna ona byç przeprowadzona, gdy 
„zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie post´powania, osiàgni´cie celu wycho-
wawczego, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to 
potrzebne do wyjaÊnienia sprawy przy udziale Êwiadków lub bieg∏ych albo w drodze
ogl´dzin” (Art. 89 Kodeksu post´powania administracyjnego). Mo˝na wi´c za∏o˝yç,
˝e procedury te majà pos∏u˝yç mi´dzy innymi celom wyjaÊniajàcym. Oznacza to 
koniecznoÊç przedstawienia zagadnienia w j´zyku niespecjalistycznym i przyst´p-
nym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem tych aspektów, które bezpoÊrednio lub 
poÊrednio wp∏ywaç b´dà na jakoÊç ˝ycia osób zainteresowanych. Odczytywanie 
opinii technicznych w trakcie tego typu spotkaƒ zdaje si´ nie mieç wi´kszego sensu,
co wi´cej z regu∏y przyczynia si´ do zaostrzenia postaw konfrontacyjnych, które 
zwykle na tego typu spotkaniach i tak majà miejsce. Osoby obecne majà bowiem
wra˝enie, ˝e zamiast na debat´ trafi∏y na sal´ wyk∏adowà uczelni technicznej 
a niemo˝noÊç zrozumienia komunikatu, który dotyczy kwestii dla nich niezwykle istot-
nych budzi poczucie gniewu i bezsilnoÊci. Dodatkowo, majà poczucie traconego 
czasu, pot´gowane cz´sto tym, ˝e stawi∏y si´ na rozprawie „urywajàc si´” z pracy 
(kolejna, cz´sto obserwowana przeszkoda: ustalenie dogodnej godziny spotkania). 

Przebieg procesu niejednokrotnie przyjmuje form´ nie pozwalajàcà na nadanie
mu miana „udzia∏u spo∏ecznego” (przy pewnej dozie dobrej woli mo˝na by
nazwaç je konsultacjami). Stan ten nie zmieni si´ dopóki realizowane procedury
polegaç b´dà jedynie na ∏askawym przyzwoleniu na wysy∏anie komentarzy
odpowiednim w∏adzom, bez mo˝liwoÊci stwierdzenia na ile i czy ktokolwiek owymi
komentarzami si´ zainteresowa∏. Urz´dy dzia∏ajà w takich sytuacjach na
podobieƒstwo czarnej dziury, w której ginie bezpowrotnie i bez odzewu g∏os
obywatela. Faktycznie, jednym z wniosków z wspominanych ju˝ badaƒ TAI jest
stwierdzenie, ˝e po zakoƒczonych konsultacjach nie istnieje ˝adna mo˝liwoÊç
monitorowania ich efektów. Administracja i inwestorzy przyst´pujà do realizacji
dzia∏aƒ ca∏kowicie zapominajàc o spo∏eczeƒstwie. Informacje o efektach
konsultacji i przyczynach odrzucania zg∏aszanych propozycji, czy przyczynach
wyboru takiego a nie innego rozwiàzania cz´sto bywajà przemilczane. Obywatele
pozostajà ciàgle raczej widzem ni˝ uczestnikiem.

W Polsce obywateli wcià˝ nie traktuje si´ jako pe∏noprawnych uczestników
procesu decyzyjnego. Najcz´Êciej mogà oni jedynie wypowiedzieç si´ odnoÊnie
gotowego ju˝ projektu, a nast´pnie pozostaje im przypatrywanie si´ jego
realizacji i Êledzenie jej skutków107. Decyzje podejmowane sà przez administracj´ 

107 zobacz aneksy niniejszego raportu
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i odpowiednie w∏adze na ró˝nych poziomach - od krajowego, poprzez regionalny,
po poziom gminy. Niezale˝nie od szczebla podejmowania decyzji i rodzaju
decydentów, majà one wp∏yw na jakoÊç ˝ycia spo∏eczeƒstwa oraz na jakoÊç
Êrodowiska i jego zasobów. Brak dobrego (rzetelnego) udzia∏u spo∏ecznego
powoduje nierównoÊç reprezentacji interesów zainteresowanych stron, prowadzi
wi´c do napi´ç i tarç spo∏ecznych. Tworzy si´ tak˝e niedemokratyczny klimat,
który zniech´ca obywateli do interesowania si´ tym, jak zarzàdzana jest ich
najbli˝sza okolica, co dzieje si´ ze Êrodowiskiem w którym ˝yjà. W efekcie b∏´dy
w organizacji szerokiego i rzeczywistego udzia∏u spo∏ecznego skutkujà
rozpowszechnianiem si´ poczucia niemo˝noÊci i prowadzà do wycofywania si´
obywateli z kontroli lokalnych elit w∏adzy, tak˝e w kwestiach Êrodowiskowych.





Rekomendacje
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Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zjawisko informowania spo∏eczeƒstwa rozpowszechnia si´
i powoli staje si´ praktykà a nie tylko normà prawnà. Jest to przede wszystkim 
zwiàzane z rozpowszechnieniem narz´dzia informacyjnego, jakim jest Internet. 
Na stronach www pojawiajà si´ akty prawne, umieszcza si´ dokumenty, do których
oczekuje si´ komentarzy, funkcjonuje Biuletyn Informacji Publicznej itd. Problemem
pozostaje jednak fakt, i˝ dost´p do Internetu nie jest powszechny108 oraz to, i˝ jest 
to bierny sposób informowania spo∏eczeƒstwa. W praktyce krajowej aktywna polityka
informacyjna (rozsy∏anie informacji, rozpowszechnianie jej za poÊrednictwem 
mediów lub wyk∏adanie jej w miejscach publicznych a nie tylko w urz´dach) jest
czymÊ wyjàtkowym. Niezb´dna jest zmiana w tym zakresie – ka˝dorazowe identyfi-
kowanie zainteresowanych oraz wykorzystywanie skutecznych, dostosowanych do
adresatów i z∏o˝onoÊci problemu, kana∏ów informacyjnych. Bierny sposób informo-
wania nie powinien byç przy tym zarzucany.

JakoÊç informacji przedk∏adanych do konsultacji jest równie˝ problemem. Trudno
znaleêç dokumenty, które sà merytorycznà podstawà podejmowania decyzji 
dotyczàcych Êrodowiska. Pró˝no szukaç zrozumia∏ego opisu przedsi´wzi´cia,
rozwiàzaƒ alternatywnych, ich wp∏ywu na Êrodowisko, w tym na zdrowie ludzi.
Tymczasem udost´pnienie tego rodzaju danych oraz przedstawienie wyników
przeprowadzonych analiz w jasny dla przeci´tnego odbiorcy sposób pozwala
zbudowaç zaufanie partnerów spo∏ecznych i uniknàç podejrzeƒ o zatajanie infor-
macji istotnych dla podejmowania decyzji.

Decydenci powinni te˝ przyk∏adaç wag´ do wzbogacenia metod konsultacji. 
Najpowszechniejszym sposobem konsultowania planowanych zamierzeƒ jest 
zaproszenie do sk∏adania uwag i komentarzy – listownie, tak˝e poprzez poczt´
elektronicznà. W niewielu przypadkach stosuje si´ metody aktywne - organizuje
si´ wys∏uchania publiczne, konferencje, debaty. Organizacja sta∏ego punktu 
konsultacyjnego lub przeprowadzenie ankiet wÊród mieszkaƒców nale˝à do rzadkoÊci.
W po∏àczeniu z brakiem przyst´pnej i zrozumia∏ej informacji sprawia to, ˝e kon-
sultacje jako takie praktycznie nie spe∏niajà swej roli. A przecie˝ wprowadzenie
ró˝nych metod anga˝owania spo∏eczeƒstwa do procesu informacyjno-konsulta-
cyjnego podnios∏oby niewàtpliwie jakoÊç udzia∏u spo∏ecznego i pozwoli∏oby 
dotrzeç do szerszej grupy zainteresowanych a w efekcie wypracowaç decyzj´ 
popieranà przez szerokie grono obywateli.

OczywiÊcie moment prezentacji zamierzeƒ szeroko rozumianej opinii publicznej
odgrywa, dla powodzenia procesu podejmowania decyzji, ogromnà rol´. 
Im wczeÊniej spo∏eczeƒstwo zostanie aktywnie zaanga˝owane w proces, tym
wi´ksze szanse znalezienia optymalnego dla wszystkich zainteresowanych stron
rozwiàzania i mniejsze prawdopodobieƒstwo konfliktów na etapie realizacji 
inwestycji czy wdra˝ania planu lub programu. Wczesna identyfikacja problemów
i ich rozwiàzywanie wyprzedzajàce powstanie sytuacji konfliktowych ma w ochronie
Êrodowiska i przyrody szczególnie du˝e znaczenie.

108 Czapiƒski J., Panek T. (2005). Diagnoza spo∏eczna 2005. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków
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Informacje na temat uwag i komentarzy zg∏aszanych przez spo∏eczeƒstwo oraz
ich losów: ewentualnego wp∏ywu na podj´tà decyzj´ czy powodów odrzucenia
najcz´Êciej nie sà prezentowane uczestnikom konsultacji. Tymczasem, zamiesz-
czenie informacji na temat sposobu uwzgl´dnienia lub przyczyn odrzucenia uwag
z∏o˝onych w procesie konsultacji spo∏ecznych - w koƒcowym dokumencie lub 
w postaci odr´bnego raportu – to nie tylko wymóg prawny, ale i warunek budowania
partnerskich relacji w∏adzy i spo∏eczeƒstwa. 
Ów brak informacji zwrotnej wynika zapewne z braku tradycji udzia∏u spo∏ecznego
w podejmowaniu decyzji w Polsce – stàd obecnoÊç podmiotów spo∏ecznych 
i obywateli w procesie decyzyjnym nie jest do koƒca uznawana za uzasadnionà 
i koniecznà. Niezb´dna jest tu zmiana nastawienia decydentów, jak i inwestorów.
Wcià˝ pokutuje przekonanie, i˝ gwarancjà sprawnej realizacji przedsi´wzi´cia jest
unikanie publicznej dyskusji na temat jego celowoÊci i kszta∏tu oraz ograniczenie
w miar´ mo˝liwoÊci informacji dotyczàcych skutków jego realizacji. Taka postawa
decydentów i inwestorów pot´guje nieufnoÊç partnerów spo∏ecznych i uniemo˝liwia
dialog. Tymczasem najlepszà metodà sprawnego przeprowadzenia procesu 
decyzyjnego i zapobiegania przestojom lub nawet wstrzymaniu realizacji inwestycji
jest zaanga˝owanie jak najwi´kszej grupy zainteresowanych na jak najwczeÊniejszym
etapie planowania. 

Rekomendacje majàce przyczyniç si´ do zmiany praktyki w jakoÊci konsultacji
spo∏ecznych w procesie podejmowania decyzji dotyczàcych Êrodowiska mo˝na
sprowadziç do nast´pujàcego apelu do decydentów:
√ rozpoczynajcie anga˝owanie spo∏eczeƒstwa w proces podejmowania decyzji

jak najwczeÊniej – na etapie na którym analizujecie potrzeby i sposoby ich 
zaspokajania – to pozwoli podà˝aç od razu w dobrym kierunku,

√ nie poddawajcie opiniowaniu rozwiàzaƒ nierealnych ze wzgl´du na uwarunkowania
prawne a rozwiàzania zg∏aszane przez obywateli obarczone tà wadà odrzucajcie 
lub wspólnie z pomys∏odawcami modyfikujcie – to pozwoli uniknàç rozczarowaƒ 
czy forsowaniu przez grup´ zainteresowanych rozwiàzania, które jest niezgodne 
z prawem, którego realizacja wczeÊniej czy póêniej zostanie zatrzymana,

√ przeznaczcie na informowanie, zbieranie opinii oraz odpowiadanie na nie 
dostatecznà iloÊç czasu; nie ograniczajcie si´ do terminów okreÊlonych ustawowo
(to tylko niezb´dne minimum!) - dla efektywnych konsultacji potrzeba najcz´Êciej
du˝o wi´cej czasu, proporcjonalnie do z∏o˝onoÊci problemu, którego decyzja 
dotyczy,

√ dopilnujcie by dokumenty przedk∏adane do konsultacji by∏y dobrej jakoÊci 
i zawiera∏y streszczenia w j´zyku nietechnicznym; jeÊli to konieczne dla 
lepszego zrozumienia problemu - zapewnijcie pomoc eksperckà lub uzupe∏nienie
materia∏u o informacje dodatkowe – skomplikowane materia∏y nie budzà 
zaufania, nie pomagajà te˝ podejmowaç wspólnie decyzji lub/i Êwiadomie 
ich akceptowaç,
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√ anga˝ujcie aktywnie spo∏eczeƒstwo informujàc szeroko o zamierzeniach, 
docierajàc do jak najszerszej reprezentacji spo∏eczeƒstwa (starannie okreÊlajàc
zainteresowanych, nie zapominajàc jednak o „wszystkich”) i w∏àczajàc ich, 
stosujàc ró˝ne metody (konferencje, debaty itp.) w proces podejmowania 
decyzji – nak∏ady si∏ i Êrodków na zapewnienie rzeczywistego udzia∏u spo∏ecznego
„zwracajà si´” w postaci decyzji majàcej powszechnà (lub przynajmniej szerokà) 
akceptacj´,

√ s∏uchajcie tego, co majà do powiedzenia przedstawiciele spo∏eczeƒstwa, 
tak˝e w kwestiach merytorycznych – anga˝ujecie spo∏eczeƒstwo, by wypracowaç
najlepsze rozwiàzanie,

√ informujcie o tym, co sta∏o si´ z opiniami, uwagami, pomys∏ami zg∏aszanymi 
w trakcie konsultacji, które z wniosków uwzgl´dniliÊcie w trakcie podejmowania
decyzji a które odrzuciliÊcie – pozwoli to uczestnikom procesu zrozumieç osta-
teczny kszta∏t decyzji i zaakceptowaç jà,

√ stwórzcie warunki do spo∏ecznej kontroli (monitorowania) realizacji zamierzeƒ,
których decyzja dotyczy∏a – to swoista kontynuacja partnerskiego traktowania
uczestników konsultacji i zapewnienie transparentnoÊci dzia∏aƒ.

Wdra˝anie zmian w krajowej praktyce konsultacji spo∏ecznych nie uda si´ bez
udzia∏u w tych zmianach spo∏eczeƒstwa. Po pierwsze – domagajmy si´ naszych
praw zgodnie z has∏ami Konwencji z Aarhus: masz prawo wiedzieç, masz prawo
braç udzia∏, masz prawo do sprawiedliwoÊci. Po drugie – zapraszani do udzia∏u
w konsultacjach w sprawach nas interesujàcych bierzmy w nich udzia∏ („nic o nas
bez nas”).

Nam wszystkim musi si´ chcieç. Decyzje dotyczàce Êrodowiska majà wp∏yw 
na jakoÊç naszego ˝ycia i na jakoÊç ˝ycia przysz∏ych pokoleƒ i to jest wystarczajàcy
powód by zmieniaç podejÊcie decydentów i spo∏eczeƒstwa – z formalnego i biernego
na aktywnà, partnerskà wspó∏prac´.





Aneks

Wyniki wywiadu na temat konsultacji spo∏ecznych 
w procesie podejmowania decyzji 

dotyczàcych Êrodowiska
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W okresie poprzedzajàcym opracowanie Raportu, w ramach projektu „Fundusze
UE na rzecz zrównowa˝onego rozwoju – rola zaanga˝owania spo∏eczeƒstwa
i ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko”, w dniu 24 maja 2007 roku w Warszawie
odby∏y si´ warsztaty pt.: „Rzetelne oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko i konsul-
tacje spo∏eczne jako narz´dzie efektywnego wykorzystania funduszy UE”. W ich
trakcie oraz po zakoƒczeniu zebrano od uczestników informacje na temat 
doÊwiadczeƒ z konsultacji spo∏ecznych w procesach inwestycyjnych, a wi´c
w decyzjach dotyczàcych Êrodowiska. Wyniki opisane w niniejszym aneksie, 
potwierdzajà tez´ Raportu – jakoÊç konsultacji spo∏ecznych w Polsce pozostawia
wiele do ˝yczenia a b∏´dy sà czymÊ powszechnym a nie „wypadkiem przy pracy”.
W wi´kszoÊci przypadków odzwierciedlajà wr´cz niech´ç decydentów do uspo-
∏eczniania procesu podejmowania decyzji, ale i s∏aboÊç strony spo∏ecznej 
niezdolnej do egzekwowania swoich praw przek∏adajàcych si´ na jakoÊç konsul-
tacji. Jako takie, dokumentujà jak wiele jeszcze mamy do zrobienia by spo∏eczeƒstwo
obywatelskie w Polsce by∏o faktem a nie abstrakcjà.
Informacje na temat jakoÊci konsultacji spo∏ecznych zebrano w formie wywiadu.
Jego celem by∏o okreÊlenie zarówno dobrych, jak i z∏ych praktyk w procesie
udzia∏u spo∏ecznego, ze wskazaniem podstawowych b∏´dów wyst´pujàcych 
w jego trakcie oraz pozytywnych przyk∏adów. Starano si´ tak˝e znaleêç, w dotych-
czasowej polskiej praktyce, metody prowadzenia konsultacji spo∏ecznych, które
mo˝na uznaç za efektywne. 

Uczestnicy wywiadu omówili 29 inwestycji i towarzyszàce ich planowaniu konsultacje
spo∏eczne. Dla wybranych przez siebie przedsi´wzi´ç oceniali czy w procesie podej-
mowania decyzji spe∏niono warunki dobrych konsultacji, a wi´c:

• wczesne zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa,
• wieloetapowe spotkania ze spo∏eczeƒstwem,
• trafne okreÊlenie grupy do której adresowane sà konsultacje,
• odpowiednie ustalenie miejsca i terminu spotkania,
• odpowiednie ustalenie udzia∏u osób i grup, które legitymujà si´ specjalistycznà

wiedzà na temat cech i walorów zagro˝onego Êrodowiska – anga˝owanie 
organizacji ekologicznych,

• zastosowanie odpowiednich technik komunikacji (ulotki, og∏oszenia w prasie,
w koÊciele, ankiety, inne),

• otwarte i jawne dzia∏anie (jeÊli wskutek zatajeƒ i przek∏amaƒ spo∏eczeƒstwo 
nabierze nieufnoÊci póêniej b´dzie jà bardzo trudno przezwyci´˝yç),

• pos∏ugiwanie si´ nietechnicznym i prostym j´zykiem (skomplikowane sformu∏o-
wania oraz zwroty naukowo-techniczne sà zwykle êle odbierane przez ogó∏
spo∏eczeƒstwa oraz cz´sto budzà podejrzenie nierzetelnoÊci),

• opracowanie planu udzia∏u spo∏ecznego na poczàtku procesu OOÂ i przeznaczenie
na to odpowiednich Êrodków,

• udost´pnianie informacji o przedsi´wzi´ciu i Êrodowisku.
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Na wyniki wywiadu istoty wp∏yw mia∏ profil uczestników warsztatu – ich potencjalna
rola w procesie konsultacji spo∏ecznych. Reprezentowali oni trzy grupy:

• osoby odpowiedzialne za proces podejmowania decyzji dotyczàcych Êrodowiska,
g∏ównie pracownicy urz´dów prowadzàcych post´powanie w sprawie oceny 
oddzia∏ywania na Êrodowisko,

• przedstawiciele pozarzàdowych organizacji ekologicznych,
• wykonawcy raportów o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko.

OdmiennoÊç ról w procesie decyzyjnym pe∏nionych przez przedstawicieli w∏adz
i spo∏eczeƒstwa – ekologiczne organizacje pozarzàdowe – znalaz∏a swoje odzwier-
ciedlenie w doborze i ocenie omawianych w ankiecie przypadków. Generalnie, 
poza ma∏ymi wyjàtkami, mo˝na stwierdziç ˝e pracownicy urz´dów i wykonawcy 
raportów wskazywali na pozytywne przyk∏ady (∏àcznie omówiono ich 14109) 
natomiast przedstawiciele organizacji ekologicznych omówili wy∏àcznie przypadki
negatywne.

WÊród najcz´stszych b∏´dów wskazywanych przez uczestników wywiadu 
wymieniç nale˝y:

• zbyt póêne w∏àczanie spo∏eczeƒstwa w proces konsultacji, co uniemo˝liwia
rzeczywisty wp∏yw na kszta∏t przedsi´wzi´cia (czasem na etapie gotowego
projektu, sic!),

• ograniczone informacje na temat przedsi´wzi´cia i jego oddzia∏ywaƒ, 
co uniemo˝liwia formu∏owanie merytorycznych uwag,

• blokowanie informacji,
• zbyt krótki okres konsultacji (ustawowy termin 21 dni jest zbyt krótki w przypadku

du˝ych inwestycji),
• fasadowoÊç konsultacji (organizowanie spotkania o charakterze informacyjnym,

a nie konsultacyjnym),
• nieuwzgl´dnianie g∏osów spo∏eczeƒstwa przy podejmowaniu decyzji oraz 

brak informacji zwrotnej na temat sposobu wykorzystania zg∏oszonych uwag
lub przyczyn ich odrzucenia,

• stosowanie konsultacji w minimalnym zakresie (nic ponad wymagania usank-
cjonowane prawem, choç pomog∏oby to zwi´kszyç efektywnoÊç procesu),

• brak konsultacji ze spo∏eczeƒstwem planów realizacji obiektów ucià l̋iwych np. spalarni,
• nieprawid∏owoÊci merytoryczne i proceduralne – niezgodnoÊç z Prawem ochrony

Êrodowiska czy Kodeksem post´powania administracyjnego.

109 znaczna ich cz´Êç oceniana jest przez zaanga˝owanych w proces decyzyjny przedstawicieli 
spo∏eczeƒstwa jako przyk∏ady negatywne (sic!) np. planowany zbiornik Kàty-Myscowa, 
oczyszczalnia Êcieków „Czajka”
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W opisie przyk∏adów pozytywnych, wskazanych przez uczestników wywiadu,
zwracano przede wszystkim uwag´ na znaczne wyd∏u˝enia okresu konsultacji
w stosunku do wymagaƒ formalnych. Istotna jest te˝ interaktywnoÊç konsultacji
polegajàca na wyjaÊnianiu, na bie˝àco, wàtpliwoÊci uczestników procesu konsul-
tacji, uwzgl´dnianiu uwag spo∏eczeƒstwa i wprowadzaniu tych uwag do raportów
i ostatecznych wersji planów czy projektów.
Takie podejÊcie powinno byç standardem w polskiej praktyce, jednak ze wzgl´du
na obecne uwarunkowania prawne zale˝y g∏ównie od dobrej woli inwestorów. 

Wa˝nym aspektem konsultacji ze spo∏eczeƒstwem, który poruszany by∏ tak˝e pod-
czas aktywnej cz´Êci warsztatów110, by∏a trudnoÊç w jednoznacznym przesàdzeniu
kiedy mo˝na uznaç, ˝e konsultacje zosta∏y zakoƒczone sukcesem. 
Czy jest to fakt uwzgl´dnienia wszystkich zg∏aszanych uwag i wniosków w doku-
mencie koƒcowym? Czy jest to fakt wydania prawomocnej decyzji Êrodowiskowej,
a mo˝e dopiero bezproblemowe zrealizowanie inwestycji? Takie wàtpliwoÊci 
powsta∏y w momencie prezentacji doÊwiadczeƒ jednego z uczestników warsztatów,
który omówi∏ przyk∏ad drogi, której przebieg by∏ w szerokim zakresie konsultowany
ze spo∏eczeƒstwem na etapie ustalania lokalizacji. Na tym etapie uzyskano wspólne
stanowisko wszystkich zainteresowanych, czego wynikiem by∏a prawomocna decy-
zja Êrodowiskowa. Niestety w momencie realizacji inwestycji pojawi∏y si´ liczne pro-
testy osób, które wczeÊniej nie wzi´∏y udzia∏u w konsultacjach. 
Takie doÊwiadczenia potwierdzajà wa˝ne za∏o˝enie procesu udzia∏u spo∏ecznego:
konsultacje nie sà prowadzone w celu zaspokojenia wszystkich artyku∏owanych
potrzeb, ale w celu osiàgni´cia akceptowalnego kompromisu, zatem mimo 
„dobrych” konsultacji mogà pozostaç osoby, które nie b´dà usatysfakcjonowane
przyj´tym rozwiàzaniem i które mogà w przysz∏oÊci wszczynaç protesty.

Podsumowujàc wyniki wywiadu warto podkreÊliç, ˝e istnieje du˝e zapotrzebowanie
na zapewnienie udzia∏u spo∏ecznego w szerszym zakresie ni˝ zapisany w obecnie
obowiàzujàcych procedurach. Dotyczy to nast´pujàcych wa˝nych aspektów:

• znaczàcego wyd∏u˝enia procesu konsultacji, tak by ka˝dy zainteresowany mia∏
mo˝liwoÊç zapoznania si´ z dokumentami i przygotowania uwag;

• wczeÊniejszego w∏àczania spo∏eczeƒstwa w proces decyzyjny (np. na etapie
poszukiwania alternatywnych wariantów realizacji inwestycji);

• udost´pniania danych o przedsi´wzi´ciu w szerokim zakresie, umo˝liwiajàcych
merytoryczny wk∏ad przedstawicieli spo∏eczeƒstwa, w tym ekologicznych 
organizacji pozarzàdowych, w podejmowanie decyzji;

• zapewnienia interaktywnoÊci procesu konsultacji; umo˝liwienie, np. poprzez

110 zarówno podczas warsztatów, jak i w trakcie przeprowadzania wywiadu, wskazywano na te same
b∏´dy w konsultacjach spo∏ecznych pope∏niane w procesie podejmowania decyzji dotyczàcych
Êrodowiska
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cykliczne spotkania czy forum internetowe, odpowiadanie na bie˝àco 
na pytania i uwagi zg∏aszane przez spo∏eczeƒstwo.

Realizacja tych postulatów w praktyce pozwoli na bardziej efektywnà wspó∏prac´
zainteresowanych stron w poszukiwaniu optymalnych rozwiàzaƒ na etapie 
planowania inwestycji i zarazem unikanie konfliktów na póêniejszych etapach 
realizacji przedsi´wzi´cia. 



Aneks

Kilka przyk∏adów z ˝ycia wzi´tych
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Program Operacyjny 
„Infrastruktura i Ârodowisko” 2007-2013 
i udzia∏ spo∏eczeƒstwa w jego tworzeniu – na przyk∏adzie
udzia∏u ekologicznych organizacji pozarzàdowych

Geneza powstania i kszta∏t Programu Operacyjnego

Program Operacyjny „Infrastruktura i Ârodowisko” (PO IiÂ) jest najwi´kszym 
z krajowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) przewidzianych do realizacji
w unijnej perspektywie bud˝etowej 2007-2013. Na jego realizacj´ zostanie przezna-
czonych ponad 36 mld EUR. Ze Êrodków Unii Europejskiej b´dzie pochodzi∏o 
28 mld EUR, w tym ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci – 22 mld EUR oraz Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 mld EUR111. Program koncentruje
si´ na dzia∏aniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. G∏ównym
celem Programu, wed∏ug za∏o˝eƒ rzàdowych, jest podniesienie atrakcyjnoÊci 
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy
równoczesnej ochronie i poprawie stanu Êrodowiska, zdrowia ludzi, zachowaniu
to˝samoÊci kulturowej i rozwijaniu spójnoÊci terytorialnej. 

Pierwsze wersje wszystkich programów operacyjnych na lata 2007-2013 powsta∏y
w 2005 roku i zosta∏y poddane procedurze konsultacji spo∏ecznych, lepszej lub
gorszej jakoÊci. Jednak˝e po wyborach parlamentarnych, w drugiej po∏owie
2005 roku, nowy rzàd postanowi∏ wcieliç w ˝ycie w∏asnà wizj´ polityki rozwoju
i programowania funduszy. W wyniku jego dzia∏aƒ na poczàtku 2006 roku przygo-
towano i og∏oszono powstanie projektów pi´ciu nowych programów operacyjnych
w miejsce dotychczasowych – których konsultacje spo∏eczne jeszcze trwa∏y. 
WÊród nich znalaz∏ si´ równie˝ Program Operacyjny „Infrastruktura i Ârodowisko”,
w rzeczywistoÊci bazujàcy na trzech stworzonych w 2005 roku projektach Sektorowych
Programów Operacyjnych: 

• SPO Ârodowisko,
• SPO Infrastruktura Drogowa,
• SPO KonkurencyjnoÊç Transportu.

Proces konsultacji spo∏ecznych zorganizowanych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego

Grupa robocza ds. przygotowania projektu Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Ârodowisko” (02.2006 – 06.2006)
Projekt dokumentu PO IiÂ by∏ konsultowany w ramach prac grupy roboczej stworzonej
specjalnie w tym celu. Grupa zosta∏a powo∏ana do ˝ycia przez Ministerstwo Rozwoju

111 www.mrr.gov.pl
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Regionalnego. W jej sk∏ad wchodzi∏o 31 osób, g∏ównie przedstawicieli ministerstw,
urz´dów centralnych oraz samorzàdów. WÊród cz∏onków grupy by∏ jeden przedsta-
wiciel ekologicznych organizacji pozarzàdowych. W okresie luty-czerwiec 2006 roku
odby∏o si´ osiem spotkaƒ grupy roboczej, co wskazuje na brak kluczowej roli tego
cia∏a w tworzeniu Programu. 

Konferencje konsultacyjne (09.2006 – 10.2006)
G∏ównym elementem procesu oficjalnych konsultacji spo∏ecznych, trwajàcych od
poczàtku wrzeÊnia do koƒca paêdziernika 2006 roku, by∏y konferencje konsultacyjne.
Przeprowadzono dziewi´ç konferencji tematycznych dotyczàcych ró˝nych 
cz´Êci Programu oraz jednà dotyczàcà projektu prognozy oddzia∏ywania Programu
na Êrodowisko (patrz dalej). Konferencje odby∏y si´ w Warszawie (6), Poznaniu (2),
Krakowie oraz Gdyni. W ka˝dej z konferencji bra∏o udzia∏ mi´dzy 100 a 250 osób,
zaÊ czas przeznaczony na dyskusje/konsultacje wynosi∏ zaledwie dwie godziny.
Niestety skutkiem tego, nie wszyscy ch´tni mogli zabraç g∏os w dyskusji lub zg∏osiç
uwagi. Wydaje si´ jednak, ˝e te zg∏oszone i tak nie by∏y brane pod uwag´, 
bo ca∏y proces konsultacji odbywa∏ si´ jedynie pro forma.

Konsultacje prowadzone drogà elektronicznà (09.2006 – 10.2006)
Projekt PO IiÂ umieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego (MRR) oraz na oficjalnych stronach poszczególnych ministerstw 
w∏àczonych w proces programowania. Umo˝liwiono równie˝ sk∏adanie drogà 
elektronicznà opinii na temat dokumentu, za pomocà specjalnie stworzonej do 
tego celu skrzynki kontaktowej w portalu internetowym MRR. Ministerstwo nie przed-
stawi∏o w formie pisemnej odpowiedzi na uwagi zg∏oszone drogà elektronicznà.

Konsultacje prognozy oddzia∏ywania na Êrodowisko (10.2006)
Program PO IiÂ, jak wszystkie inne dokumenty, których realizacja mo˝e oddzia∏ywaç
na Êrodowisko musi zostaç poddany procesowi strategicznej oceny oddzia∏ywania 
na Êrodowisko. Konsultacje spo∏eczne Prognozy trwa∏y od 2 do 23 paêdziernika 
2006 roku i zasadniczo ograniczy∏y sí  do udost´pnienia treÊci prognozy wszystkim 
zainteresowanym poprzez opublikowanie projektu prognozy na stronach internetowych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz udost´pnienia dokumentu do wglàdu 
w ministerstwie. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e Program i prognoza jego oddzia∏ywania 
na Êrodowisko winny byç tworzone równolegle112 i ∏àcznie poddane konsultacjom113,
a ich wyniki majà z za∏o˝enia wp∏ywaç na ostateczny kszta∏t obu dokumentów. 
Tymczasem, Prognoza powsta∏a po zamkni´ciu prac nad Programem a jej 

112 Lista indykatywna projektów du˝ych powinna podlegaç ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko zgodnie
z Dyrektywà 2001/42/WE razem z Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Ârodowisko”. To pozwoli-
∏oby uzyskaç zarówno optymalny kszta∏t Programu, jak i umieÊciç na liÊcie inwestycje nie budzàce 
wàtpliwoÊci z punktu widzenia spo∏ecznego lub/i Êrodowiskowego. Wydaje si´, ˝e niniejsze konsultacje
nie mogà spe∏niç roli oceny strategicznej, gdy˝ prowadzone sà post factum (dokumenty strategiczne
sà na etapie negocjacji z Komisjà Europejskà) i niemo˝liwa jest modyfikacja kierunków rozwoju 
wyznaczonego w Programie, których lista indykatywna jest odzwierciedleniem.

113 obowiàzek taki wynika z przepisów Dyrektywy 2001/42/EC oraz przepisów ustawy Prawo ochrony
Êrodowiska
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konsultacje odby∏y si´ po niewczasie. 17 paêdziernika odby∏a si´ jedyna 
konferencja tematyczna dotyczàca projektu Prognozy.

Konsultacje indykatywnego wykazu du˝ych i kluczowych projektów dla PO IiÂ
(03.2007 – 04.2007)
Integralnà cz´Êcià PO IiÂ powinien byç tzw. indykatywny wykaz du˝ych projektów.
Projekty zawarte w wykazie to przedsi´wzi´cia inwestycyjne, których realizacja jest
niezwykle istotna z punktu widzenia osiàgni´cia strategicznych celów rozwojowych
dla danego sektora gospodarki bàdê regionu, a które tym samym w znaczàcy 
sposób przyczyniajà si´ do osiàgni´cia zak∏adanych wskaêników rozwoju 
spo∏eczno-gospodarczego kraju. Lista indykatywna projektów du˝ych de facto
ilustruje kierunek, w którym dane paƒstwo cz∏onkowskie chce podà˝aç 
wydajàc Êrodki w ramach danego programu operacyjnego.
Projekty du˝e, zgodnie z zapisami Art. 39 rozporzàdzenia Rady nr 1083/2006, 
stanowià inwestycje o wartoÊci powy˝ej 25 mln EUR w przypadku sektora ochrony
Êrodowiska oraz 50 mln EUR w pozosta∏ych sektorach gospodarki. Indykatywny
wykaz projektów du˝ych, w myÊl zapisów Art. 37 tego rozporzàdzenia jest nieod-
zownà cz´Êcià programu operacyjnego negocjowanego z Komisjà Europejskà. 
Pierwsza wersja wykazu zosta∏a zaakceptowana przez Rzàd w styczniu 2007 roku, 
ju˝ po ostatecznym zatwierdzeniu projektu PO IiÂ i stworzeniu prognozy oddzia∏y-
wania na Êrodowisko114. W marcu 2007 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
po raz pierwszy oficjalnie ujawni∏o wykaz publikujàc go na swoich stronach 
internetowych. W kwietniu w Warszawie, Krakowie oraz Sopocie odby∏y si´ konfe-
rencje konsultacyjne jego dotyczàce. Uwagi i opinie na temat propozycji projektów
kluczowych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko” mo˝na by∏o
zg∏aszaç bezpoÊrednio podczas konferencji oraz za pomocà poczty elektronicznej.
Proces konsultacji spo∏ecznych, rozpocz´ty zapewne w wyniku interwencji 
Komisji Europejskiej, zakoƒczy∏ si´ 23 kwietnia 2007 roku. Przedstawiciele 
ministerstwa oficjalnie wyra˝ali jednak opinie, ˝e niezale˝nie od ich przebiegu 
ewentualne zmiany w kszta∏cie listy mogà byç jedynie kosmetyczne. Uwagi zg∏aszane
przez pozarzàdowe organizacje ekologiczne (POE) nie zosta∏y uwzgl´dnione. 

Konsultacje prognozy oddzia∏ywania na Êrodowisko indykatywnego wykazu 
du˝ych projektów dla PO IiÂ (06.2007)
Oddzielna prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko wy∏àcznie dla listy indykatywnej
projektów du˝ych to konsekwencja pope∏nionych b∏´dów w tworzeniu dokumentu
strategicznego jakim jest Program Operacyjny „Infrastruktura i Ârodowisko”. 
Konsultacje rozpocz´∏y si´ 8 czerwca 2007 roku. Projekt prognozy oddzia∏ywania na
Êrodowisko w wersji papierowej zosta∏ udost´pniony do wglàdu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego oraz – z pewnym opóênieniem – opublikowany na stronach
internetowych ministerstwa. Uwagi do Prognozy mo˝na by∏o sk∏adaç do 30 czerwca
listownie bàdê za pomocà poczty elektronicznej. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e konsultacje

114 pomimo, ˝e lista indykatywna projektów du˝ych jest integralnà cz´Êcià Programu i nie mo˝na
oceniaç wp∏ywu na Êrodowisko zamierzeƒ Programu ignorujàc jà
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og∏oszono w czasie trwania tzw. d∏ugiego weekendu – czas na zg∏oszenie uwag
wynosi∏ dwa i pó∏ tygodnia. Wydaje si´ to ma∏o adekwatne do z∏o˝onoÊci 
dokumentu i z pewnoÊcià nie przyczyni∏o si´ do efektywnoÊci procesu z udzia∏em 
spo∏eczeƒstwa. 22 czerwca w Warszawie odby∏a si´ jedyna konferencja konsultacyjna
dotyczàca wst´pnego projektu Prognozy. 
Niestety w tym przypadku tak˝e konsultacje spo∏eczne by∏y fikcjà. Stosowne w∏adze
nie by∏y zainteresowane ich przebiegiem ani wynikami. Bioràcy w nich udzia∏ 
przedstawiciele spo∏eczeƒstwa, w tym i ekologicznych organizacji pozarzàdowych
nigdy nie otrzymali informacji dlaczego nie uwzgl´dniono uwag zg∏aszanych
w procesie, do udzia∏u w którym ich zaproszono.
Podsumowujàc:

• W trakcie procesu konsultacji spo∏ecznych i przed przyj´ciem ostatecznego
kszta∏tu Prognozy przyj´to a priori, ˝e nie b´dzie to mia∏o wp∏ywu na list´ 
indykatywnà. Nasuwa si´ wi´c pytanie: po co w ogóle by∏o prowadziç proces
oceny i po co anga˝owaç weƒ spo∏eczeƒstwo?;

• 21-dniowy czas na konsultacje spo∏eczne, choç zgodny z ustawà Prawo
ochrony Êrodowiska, wydaje si´ byç ma∏o adekwatny do z∏o˝onoÊci problemu
a tym samym nara˝a proces na niskà efektywnoÊç;

• Prognoza powinna byç procesem równoleg∏ym do procesu tworzenia listy indyka-
tywnej projektów du˝ych a nie li tylko dokumentem. W przeciwnym razie Prognoza,
jako narz´dzie do podejmowania decyzji w zgodzie z zasadà zrównowa˝onego
rozwoju, traci swà efektywnoÊç a przecie˝: Art. 17 Rozporzàdzenia ogólnego
1083/2006/WE mówi: „Cele funduszy osiàgane sà w ramach zrównowa˝onego 
rozwoju oraz propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona 
i poprawa jakoÊci Êrodowiska naturalnego, okreÊlonego w Art. 6 Traktatu”.

Udzia∏ ekologicznych organizacji pozarzàdowych w konsultacjach
Programu

POE by∏y mocno zaanga˝owane w proces tworzenia Sektorowego Programu
Operacyjnego „Ârodowisko” na przestrzeni ca∏ego 2005 roku. Wówczas, konsul-
tacje te prowadzone by∏y przez Ministerstwo Ârodowiska. Nale˝y zaznaczyç, 
˝e zaanga˝owanie POE wynika∏o z determinacji ich przedstawicieli ni˝ raczej 
aktywnej postawy strony rzàdowej w anga˝owaniu spo∏eczeƒstwa. 
Organizacje pozarzàdowe zabiega∏y mi´dzy innymi o w∏àczenie i powa˝ne 
potraktowanie w Programie priorytetu „Ochrona Przyrody”, rzeczywiste zagwaran-
towanie realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej, zmiany w priorytecie dotyczàcym
gospodarki odpadami. Koalicja Pozarzàdowych Organizacji Ekologicznych 
na rzecz Funduszy Unijnych przedstawi∏a Ministrowi Ârodowiska oficjalne 
stanowisko w sprawie projektu SPO „Ârodowisko”115. 
W grudniu 2005 roku, gdy konsultacje spo∏eczne SPO „Ârodowisko” by∏y ju˝ 
w zaawansowanym stadium, zacz´∏y pojawiaç si´ nieoficjalne informacje o likwidacji

115 www.ekoprojekty.pl/index_pl.php?articles=2&kat=5&article=390
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SPO Ârodowisko. W po∏owie stycznia 2006 roku Koalicja Polskich Organizacji
Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych w sk∏ad której wchodzà: Instytut 
Ekonomii Ârodowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, WWF Polska oraz Zwiàzek
Stowarzyszeƒ Polska Zielona Sieç, wystosowa∏a do Minister Rozwoju Regionalnego
oraz do Komisji Europejskiej list wyra˝ajàcy zaniepokojenie i sprzeciw wobec tych
planów. Zdaniem Koalicji rezygnacja z programu dedykowanego ÊciÊle potrzebom
ochrony Êrodowiska mog∏aby uniemo˝liwiç wype∏nienie przez Polsk´ zobowiàzaƒ 
w tej dziedzinie wynikajàcych z Traktatu Akcesyjnego.
Pod koniec stycznia 2006 roku Rzàd RP, bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami
spo∏ecznymi og∏osi∏ zmian´ strategii dotyczàcej programowania funduszy na lata
2007-2013, której cz´Êcià by∏o powstanie gigantycznego – w kategoriach iloÊci
Êrodków - Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko”.

W lutym 2006 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wystosowa∏o do jednego
z cz∏onków Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych zaproszenie do udzia∏u 
w pracach grupy roboczej ds. PO IiÂ bàdê ewentualne wskazanie innej osoby 
w zast´pstwie. 
Taka forma zapraszania partnerów spo∏ecznych budzi powa˝ne zastrze˝enia.
Jakkolwiek Koalicja bra∏a aktywny udzia∏ we wczeÊniejszych pracach nad SPO
„Ârodowisko” – nie powinna byç traktowana jako jedyny przedstawiciel ca∏ego
Êrodowiska POE. Tak szeroki zakres uznaniowoÊci, a w zasadzie kompletna 
dowolnoÊç przy zapraszaniu osób/instytucji do udzia∏u w pracach grupy roboczej,
k∏óci si´ z zasadami partnerstwa, publicznego udzia∏u i dost´pu do informacji, 
w tym informacji o Êrodowisku. Co wi´cej, sama instytucja grupy roboczej okaza∏a
si´ fasadowa – w okresie gdy ministerstwo wr´cz taÊmowo produkowa∏o kolejne
wersje dokumentu PO IiÂ (07.04.2006 do 14.06.2006) nie zorganizowano ˝adnego
spotkania grupy w celu konsultacji wypracowanych przez urz´dników ministerstwa
rozwiàzaƒ.

Widzàc brak woli ministerstwa do nawiàzania rzeczywistej wspó∏pracy z POE, 
Koalicja zorganizowa∏a w Warszawie, w kwietniu 2006 roku, ogólnokrajowà debat´
nad najbardziej aktualnym tekstem projektu PO IiÂ. Podczas konferencji, w której
udzia∏ wzi´∏o kilkudziesi´ciu przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, odniesiono
si´ do wszystkich priorytetów dotyczàcych Êrodowiska oraz do kwestii zarzàdzania
programem i monitoringu jego wdra˝ania. Efektem prac by∏o wydanie, w formie 
publikacji, Stanowiska Pozarzàdowych Organizacji Ekologicznych do projektu 
PO IiÂ - „Jakie Êrodowisko dla Ârodowiska?”116, podpisanego przez pi´çdziesiàt 
najaktywniejszych polskich organizacji ekologicznych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ca∏a
inicjatywa nie otrzyma∏a ˝adnego wsparcia ze strony w∏adz publicznych - piení ˝nego,
logistycznego ani merytorycznego.
We wrzeÊniu 2006 stanowisko zosta∏o przekazane Ministerstwu Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwu Ârodowiska, Ministerstwu Finansów i Ministerstwu Transportu oraz zapre-
zentowane podczas pierwszej oficjalnej konferencji konsultacyjnej dotyczàcej PO IiÂ.
Niestety, strona rzàdowa nie odnios∏a si´ w ̋ aden sposób do przedstawionych uwag.

116 www.ekoprojekty.pl/docs/stanowisko_druk.pdf
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Dopiero 26 paêdziernika uda∏o si´ zorganizowaç spotkanie przedstawicieli POE
(4 osoby) z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, dotyczàce
stanowiska „Jakie Êrodowisko dla Ârodowiska?”. Podczas spotkania przedstawi-
ciele POE us∏yszeli zapewnienie, ˝e pisemna oficjalna odpowiedê na postulaty 
organizacji przedstawione w stanowisku jest w trakcie przygotowywania i zostanie
w ciàgu najbli˝szych dni przes∏ana sygnatariuszom dokumentu. Oficjalna 
odpowiedê ministerstwa, datowana na dzieƒ 5 grudnia 2007 roku, zosta∏a przekazana
POE kilka dni po akceptacji ostatecznej wersji PO IiÂ przez Rzàd (sic!). W zwiàzku 
z tym jakakolwiek dalsza dyskusja i próba wypracowania wspólnego, kompro-
misowego stanowiska sta∏a si´ bezcelowa. W przes∏anej odpowiedzi ministerstwo
odnios∏o si´ do wszystkich 53 postulatów POE zawartych w stanowisku. Cz´Êç 
z nich zosta∏a przyj´ta, jednak˝e w najwa˝niejszych kwestiach tj. planów 
o potencjalnie najgroêniejszych dla Êrodowiska skutkach ministerstwo 
argumenty POE odrzuci∏o. 

Przyglàdajàc si´ przebiegowi oficjalnych konsultacji spo∏ecznych mo˝na zaryzykowaç
stwierdzenie, ˝e Rzàd RP pomyli∏ konsultacje z akcjà promocyjno-informacyjnà. 
Organizacja konferencji regionalnych czy tematycznych jako g∏ównej formy konsultacji
projektu PO IiÂ okaza∏a si´ pomys∏em chybionym117. W du˝ej mierze wynika∏o to
z za∏o˝onego programu tych spotkaƒ: z oko∏o 6 godzin jedynie 2 przeznaczone 
by∏y na dyskusj´, reszta czasu przewidziana by∏a na ministerialne prezentacje. 
Co wi´cej, w cz´Êci przeznaczonej dla dyskutantów czas wypowiedzi bàdê zada-
wania pytaƒ by∏ limitowany. Bioràc pod uwag´ liczb´ uczestników (mi´dzy 100
a 250) i fakt, ˝e wi´kszoÊç zaproszonych to przedstawiciele samorzàdu, osobom
delegowanym przez POE bardzo trudno by∏o si´ przebiç ze swym stanowiskiem
a „runda dyskusji” zmienia∏a si´ de facto w „koncert ˝yczeƒ” samorzàdowców.
Inne zastrze˝enie dotyczy konsultacji drogà elektronicznà. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego nie odnios∏o si´ oficjalnie do z∏o˝onych w ten sposób uwag a jedynie
ograniczy∏o si´ do informacji, ile ich wp∏yn´∏o. Podawanie tego typu zestawieƒ
liczbowych zakrawa na kpin´ w kontekÊcie obowiàzków organizatorów procesu
i nijak si´ ma do zapewnienia jego efektywnoÊci.

Podsumowujàc, z perspektywy pozarzàdowych organizacji ekologicznych, za
najwi´ksze wady procesu konsultacji spo∏ecznych, w ramach tworzenia Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko”, nale˝y uznaç:

• brak przejrzystych zasad powo∏ywania przedstawicieli POE do cia∏ opinio-
dawczych pracujàcych nad projektem Programu i niepowa˝ne traktowanie
tych˝e przedstawicieli (terminy sk∏adania uwag itp.),

• brak merytorycznych odpowiedzi na uwagi zg∏aszane przez POE bàdê 
odpowiadanie po wielu miesiàcach,

117 choç nale˝y przyznaç, ˝e naj∏atwiej by∏o zorganizowaç t´ form´ udzia∏u spo∏ecznego a iloÊç
uczestników i rozmach stwarza∏a pozory powa˝nego podchodzenia do procesu konsultacji
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• brak mechanizmu sprz´˝enia zwrotnego, czyli uwzgl´dniania wniosków
z poprzednio konsultowanych dokumentów przy przygotowywaniu ich 
kolejnych wersji,

• ukrywanie cz´Êci projektu przed opinià publicznà118,
• pozorowanie dyskusji z partnerami spo∏ecznymi podczas konferencji 

konsultacyjnych,
• uwzgl´dnianie tylko tych uwag POE, które pasujà do wypracowanej koncepcji

rzàdowej, nawet w sytuacji gdy koncepcja rzàdowa w sposób oczywisty ∏amie
przepisy unijne (niezgodnoÊç programu z: Traktatem Akcesyjnym, Ramowà 
Dyrektywà Wodnà, zasadami wyznaczania i zarzàdzania siecià obszarów 
chronionych Natura 2000, mechanizmem oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko itd.).

Bioràc pod uwag´ powy˝sze nale˝y stwierdziç, ˝e polskie w∏adze nie wywiàza∏y
si´ w sposób w∏aÊciwy z cià˝àcych na nich obowiàzków: zapewnienia 
skutecznego udzia∏u spo∏eczeƒstwa, w tym parterów spo∏ecznych w procesie
tworzenia PO IiÂ.

118 pomimo licznych zapytaƒ, próÊb i wniosków sk∏adanych przez POE o ujawnienie projektu 
indykatywnego wykazu projektów du˝ych i kluczowych dla PO IiÂ, wykaz oficjalnie ujrza∏ 
Êwiat∏o dzienne w marcu 2007 roku, gdy konsultacje ca∏ego PO IiÂ dawno ju˝ si´ zakoƒczy∏y
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Proces podejmowania decyzji 
w zwiàzku z planowanà budowà zbiornika Racibórz 
na Odrze i udzia∏ w tym procesie spo∏eczeƒstwa,
w tym ekologicznych organizacji pozarzàdowych

Wybudowanie zbiornika wodnego na Odrze powy˝ej Raciborza planowano ju˝ pod
koniec XIX wieku. Wtedy to powsta∏a pierwsza koncepcja zbiornika, którà modyfiko-
wano wielokrotnie przez nast´pne prawie 100 lat. W latach 70 XX wieku opracowano
obowiàzujàce obecnie za∏o˝enia projektowe budowy zbiornika Racibórz, zak∏adajàce
etapowà budow´ po∏àczonà z sukcesywnà eksploatacjà kruszywa w jego czaszy.
Przewidywano budow´ zbiornika dwucz´Êciowego, którego czeÊç pierwszà stanowi∏by
Racibórz Górny (póêniejszy Polder Buków), a drugà – Racibórz Dolny b´dàcy zbior-
nikiem w∏aÊciwym, przystosowanym do ˝eglugi Êródlàdowej i stanowiàcym element
planowanej drogi wodnej Odra-Dunaj. 
W 1986 roku przyj´to koncepcj´ programowà zbiornika Racibórz Górny, a 2 lata
póêniej za∏o˝enia techniczno-ekonomiczne. W roku 1989 rozpocz´to prace na
Polderze Buków, które zakoƒczono w roku 2001. Koncepcja budowy zbiornika
Racibórz Dolny nadal jednak podlega∏a modyfikacjom. Mi´dzy innymi w zwiàzku
z powodzià w 1997 roku, kiedy to ostatecznie uznano za g∏ówny cel budowy
zbiornika ochron´ przeciwpowodziowà doliny Odry na odcinku od Raciborza 
do Wroc∏awia, dopuszczajàc jednak i inne jego funkcje (popraw´ warunków 
˝eglugowych, zaopatrzenie w wod´, funkcj´ energetycznà i rekreacyjnà).
Ostatecznie zatem przyj´to projekt trzech etapów budowy realizowanej przede
wszystkim pod kàtem ochrony przeciwpowodziowej: 

• etap I czyli Polder Buków zosta∏ ju˝ ukoƒczony; 
• etap II przewiduje budow´ suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz

Dolny”, którego pojemnoÊç powodziowa wynosi 185 mln m3, a po zakoƒczeniu
eksploatacji wynosiç b´dzie maksymalnie 300 mln m3; 

• etap III to przekszta∏cenie zbiornika suchego w mokry.

Do dnia dzisiejszego kwestia, czy zbiornik pozostanie suchy, czy te˝ zostanie 
zalany i kiedy to ewentualnie nastàpi, nie zosta∏a jednoznacznie rozstrzygni´ta.
Obecne procedury administracyjne zwiàzane z przedmiotowà inwestycjà dotyczà
jedynie etapu II czyli realizacji zbiornika suchego. Jest to o tyle kontrowersyjne, 
˝e perspektywa czasowa utworzenia zbiornika mokrego nie jest dok∏adnie znana. 
Co prawda dokumenty wspominajà o 30 – 50 latach, ale w toku dotychczas przepro-
wadzonych post´powaƒ administracyjnych pad∏y sformu∏owania, ˝e jest obecnie 
nie do przewidzenia, czy nie nastàpi to np. za lat 10. A przecie˝ ma to ogromne 
znaczenie dla prognozowania wp∏ywu tej inwestycji na Êrodowisko119 i jest istotne 

119 WWF Polska (2006). JakoÊç ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko w Polsce – Krajowa praktyka
a prawo wspólnotowe
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dla stron zainteresowanych inwestycjà. Nale˝y tu wyraênie zaznaczyç, ˝e zbiornik 
suchy budowany jest w taki sposób, aby w ka˝dej chwili by∏o mo l̋iwe przekszta∏cenie
go w zbiornik mokry zmieniajàc tylko instrukcje operacyjne.
Zbiornik Racibórz Dolny o powierzchni ok. 26 km2 po∏o˝ony b´dzie w ca∏oÊci
w obr´bie województwa Êlàskiego na terenie miasta Raciborza oraz gmin 
Krzy˝anowice, Kornowac, Lubomia i Gorzyce. Inwestorem przedsi´wzi´cia jest
Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W toku realizacji procedur dotyczàcych zbiornika Racibórz, zarówno administracyjnych,
jak i zwiàzanych z innymi wymogami, powsta∏y a˝ cztery raporty o oddzia∏ywaniu 
na Êrodowisko:

• 2003 rok: „Oddzia∏ywanie inwestycji na Êrodowisko i plan zarzàdzania Êrodo-
wiskiem” jako aneks do Studium WykonalnoÊci Zbiornika Racibórz Dolny 
na rzece Odrze;

• 2004 rok: Raport o oddzia∏ywaniu inwestycji na Êrodowisko wykonany przed
uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej;

• 2005 rok: 
– Ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko wykonana przez Bank Âwiatowy 

w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry (Zbiornik 
Racibórz i Wroc∏awski W´ze∏ Wodny); 

– Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (polder) na rz. Odrze – projekt
budowlany. Raport o oddzia∏ywaniu inwestycji na Êrodowisko wykonany przez
Hydroprojekt Warszawa w ramach procedury oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
przed uzyskaniem decyzji ustalajàcej warunki prowadzenia robót. 

Konsultacjom spo∏ecznym poddane zosta∏y jednak tylko dwa ostatnie dokumenty.
Ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny
Odry, opublikowana 8 czerwca 2005 roku, powsta∏a w zwiàzku z wymaganiami 
dotyczàcymi zasad finansowania inwestycji przez Bank Âwiatowy. Organizacje 
pozarzàdowe zosta∏y powiadomione o terminach konsultacji, które dla Zbiornika
Racibórz odby∏y si´ 1 lipca 2005 roku w Raciborzu. Odpowiednie informacje 
znalaz∏y si´ w mediach lokalnych i regionalnych oraz na stronach internetowych 
inwestorów, gdzie by∏a równie˝ dost´pna wersja robocza „Oceny oddzia∏ywania...”.
Ponadto organizatorzy konsultacji wys∏ali zaproszenia kilkudziesi´ciu instytucjom
rzàdowym, samorzàdowym i organizacjom pozarzàdowym. Po zakoƒczonych 
konsultacjach powsta∏ raport koƒcowy uwzgl´dniajàcy wszystkie uwagi sk∏adane
w ramach tej procedury, w tym uwagi ekologicznych organizacji pozarzàdowych
(POE) wraz z odpowiedziami na przedstawione zagadnienia. Odpowiedzi te by∏y
w wi´kszoÊci wyczerpujàce lub te˝ odsy∏a∏y do majàcych powstaç raportów doty-
czàcych poszczególnych inwestycji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny
Odry. Podsumowujàc, konsultacje spo∏eczne przeprowadzone dla Banku Âwiatowego
mo˝na oceniç pozytywnie. Próby aktywnego zaanga˝owania spo∏eczeƒstwa by∏y
wyraênie widoczne i nie odnosi∏o si´ wra˝enia „utajnienia” procesu konsultacji.
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Z kolei drugi raport, wykonany przez Hydroprojekt Warszawa by∏ wià˝àcy dla 
organów administracji publicznej wydajàcych odpowiednie decyzje120. W czasie 
konsultacji „Oceny oddzia∏ywania...” Banku Âwiatowego na spotkaniu w Raciborzu,
gdzie obecny by∏ inwestor tj. Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
przedstawiciele organizacji pozarzàdowych zadawali pytania dotyczàce raportu
(b´dàcego dokumentem koƒcowym oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko wymaganej
przed uzyskaniem danych decyzji w ramach obowiàzujàcych wówczas regulacji
prawnych) w kontekÊcie jego zwiàzku z „Ocenà oddzia∏ywania...” W odpowiedzi
uzyskano informacj´, ˝e takowy raport b´dzie musia∏ zostaç opracowany, gdy˝ 
prezentowana „Ocena oddzia∏ywania...” nie wynika z procedur przewidzianych 
polskim prawem, a zatem nie spe∏nia kryteriów w nim zawartych. Odpowiedê taka
sugerowa∏a zatem, ˝e w∏aÊciwy raport nie zosta∏ jeszcze ukoƒczony. Obecny na
spotkaniu inwestor nie sprostowa∏ tej informacji – mimo ˝e, jak si´ póêniej okaza∏o,
„Raport...” musia∏ ju˝ byç gotowy, gdy˝ to w∏aÊnie na lipiec przypada∏ 21-dniowy 
termin sk∏adania uwag do tego˝ „Raportu...”. 

„Ocena oddzia∏ywania...” Banku Âwiatowego, wykonana przez niezale˝nych ekspertów,
stwierdza∏a znaczàcy negatywny wp∏yw zbiornika Racibórz na Êrodowisko i w zwiàzku
z tym przewidywa∏a szereg Êrodków ∏agodzàcych i kompensacji przyrodniczych. 
Natomiast „Raport...” Hydroprojektu minimalizowa∏ zdecydowanie wp∏yw przedmio-
towej inwestycji na Êrodowisko i, co za tym idzie, nie uwzgl´dnia∏ odpowiednich 
kompensacji przyrodniczych. O ile, tak jak wspomniano, informacje o konsultacjach
spo∏ecznych „Oceny oddzia∏ywania...” Banku Âwiatowego zosta∏y odpowiednio 
upublicznione, to do informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania uwag do „Raportu...” Hydro-
projektu czyli toczàcej si´ procedurze oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, organi-
zacje pozarzàdowe musia∏y dotrzeç same, gdy˝ nie by∏a tu prowadzona szeroko 
zakrojona akcja informacyjna. 

Nieco inaczej wyglàda∏a sprawa planu przesiedlenia mieszkaƒców z obszaru 
czaszy zbiornika z miejscowoÊci Nieboczowy i Ligota Tworkowska. Mia∏a bowiem
znacznie d∏u˝szà histori´. W ramach konsultacji spo∏ecznych organizowano szereg
spotkaƒ, jednak przez d∏ugi czas inwestor nie by∏ w stanie porozumieç si´
z mieszkaƒcami tamtych terenów. 
W 2000 roku zawiàza∏ si´ Komitet do Spraw Obrony Nieboczowych i Ligoty 
Tworkowskiej, który w 2002 roku przekszta∏ci∏ si´ w Stowarzyszenie na Rzecz
Obrony przed Wysiedleniem Wsi Nieboczowy. Mieszkaƒcy zaproponowali 
tzw. wariant spo∏eczny czyli otoczenie wa∏em wspomnianych miejscowoÊci 
i wy∏àczenie ich z obszaru zbiornika. Jednak z ró˝nych wzgl´dów wariant ten 
odrzucono. Stowarzyszenie na Rzecz Obrony przed Wysiedleniem Wsi Nieboczowy
zaanga˝owa∏o si´ zatem czynnie, w 2004 roku, w procedur´ dotyczàca wydania 
decyzji lokalizacyjnej dla zbiornika Racibórz.121

120 nale˝y w tym miejscu zaznaczyç, i˝ wnioski zawarte w tych dwóch raportach by∏y odmienne
121 informacje o tym post´powaniu dotar∏y do lokalnych spo∏ecznoÊci, ale nie do organizacji poza-

rzàdowych, stàd nie bra∏y one udzia∏u w toczàcej si´ wówczas procedurze oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej
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Od decyzji tej wniesiono 150 odwo∏aƒ, w tym autorstwa mieszkaƒców wsi 
Nieboczowy, Wójta Gminy Lubomia, Stowarzyszenia Na Rzecz Obrony Przed 
Wysiedleniem Wsi Nieboczowy oraz mieszkaƒców Bieƒkowic. Minister Infrastruktury
po rozpatrzeniu odwo∏aƒ utrzyma∏ w mocy zaskar˝onà decyzj´. Na decyzj´ 
Ministra Infrastruktury zosta∏a z∏o˝ona skarga do Wojewódzkiego Sàdu Admini-
stracyjnego (WSA). Po tym jak WSA podtrzyma∏ decyzj´ Ministra, odwo∏ano si´ 
do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, jednak˝e bezskutecznie. Decyzja 
lokalizacyjna zosta∏a utrzymana w mocy. 
Obecnie konsultacje spo∏eczne dotyczàce tego aspektu sprawy trwajà nadal. 
Rozpatruje si´ mo˝liwoÊç odtworzenia wsi Nieboczowy na terenie gminy Lubomia.
W konsultacjach biorà udzia∏ mieszkaƒcy Nieboczowych, jak równie˝ mieszkaƒcy
wsi Syrynia, gdzie Nieboczowy mia∏yby zostaç odtworzone. 

Obecnie przedmiotowa inwestycja jest na etapie uzyskania decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia, w fazie opracowywania 
kolejnego raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko. Uzyskano decyzj´ lokalizacyjnà
i pozwolenie wodnoprawne, natomiast do uzyskania pozostajà jeszcze (oprócz 
wspomnianej tzw. decyzji Êrodowiskowej): decyzja ustalajàca warunki prowadzenia
robót oraz pozwolenie na budow´. 
Od kwietnia do lipca 2007 roku funkcjonowa∏ powo∏any przez Wojewod´ zespó∏
roboczy ds. monitorowania realizacji budowy zbiornika Racibórz Dolny. Kolejny
taki zespó∏ ma zostaç utworzony w przysz∏oÊci przez Prezesa Krajowego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej.

Historia procesu decyzyjnego dla zbiornika Racibórz by∏a doÊç skomplikowana
ze wzgl´du na zwiàzanà z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej zmian´ uwarun-
kowaƒ prawnych, w tym nowelizacj´ Prawa ochrony Êrodowiska w roku 2005. 
Inwestor wnioskowa∏ o przeprowadzenie ca∏oÊci procedur administracyjnych 
wed∏ug starych przepisów, natomiast zdaniem POE powinny zostaç uwzgl´dnio-
ne ju˝ przepisy nowe. Chodzi∏o o decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia.
Z poczàtku przychylono si´ do wniosku inwestora i w oparciu o stary tryb 
wydano decyzj´ ustalajàcà warunki prowadzenia robót oraz tzw. „decyzj´ 
naturowà” (zgod´ wojewody na realizacj´ przedsi´wzi´cia mogàcego 
wp∏ywaç na obszary Natura 2000). Obie decyzje zosta∏y uniewa˝nione przez
Ministra Ârodowiska, przy czym pierwsza po odwo∏aniu Towarzystwa na Rzecz
Ziemi, a druga jako efekt wniosku z∏o˝onego przez WWF Polska, Towarzystwo
na Rzecz Ziemi oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Âlàska. Decyzj´
ustalajàcà warunki prowadzenia robót Minister skierowa∏ do ponownego 
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W ramach tego post´powania
odby∏a si´ rozprawa administracyjna, a inwestor zosta∏ wezwany do uzupe∏nienia
raportu. W krótkim czasie inwestor zosta∏ te˝ zobowiàzany do uzyskania 
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´ przedsi´-
wzi´cia, co skutkowa∏o umorzeniem post´powania w sprawie wydania decyzji
ustalajàcej warunki prowadzenia robót. Po uzyskaniu decyzji o Êrodowiskowych



104

uwarunkowaniach zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia inwestor z∏o˝y nowy 
wniosek o wydanie decyzji ustalajàcej warunki prowadzenia robót, zgodnie 
z obowiàzujàcymi przepisami. 

Dost´p do informacji na temat trwajàcej procedury oceny oddzia∏ywania na 
Êrodowisko dla tej inwestycji by∏ bardzo ograniczony. Informacje o toczàcym si´
post´powaniu nie zosta∏y odpowiednio nag∏oÊnione. Umieszczono je na tablicy
og∏oszeƒ oraz stronie internetowej Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego, a tak˝e 
rozes∏ano do gmin, których inwestycja bezpoÊrednio dotyczy∏a. Zatem informacja
o najwi´kszej planowanej inwestycji hydrotechnicznej na Odrze, mogàcej oddzia-
∏ywaç na ekosystemy chronione m. in. w ramach sieci Natura 2000 znajdujàce si´
nawet ponad 200 km poni˝ej planowanej inwestycji, dotar∏a skutecznie tylko 
do przedstawicieli lokalnej spo∏ecznoÊci. 
Organizacje pozarzàdowe dowiedzia∏y si´ o toczàcym post´powaniu w urz´dzie,
jednak przypadkowo, bo przy okazji wizyty w zupe∏nie innej sprawie. Stàd, gdyby
nie przypadek, nie mia∏yby szansy na zapoznanie si´ z raportem i z∏o˝enie uwag
w terminie. 
W ramach toczàcej si´ procedury nie zorganizowano wtedy ˝adnych specjalnych
spotkaƒ (jak sta∏o si´ w przypadku konsultacji dla Banku Âwiatowego). Zosta∏a
wprawdzie zwo∏ana sesja Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, jednak z uwagi
na charakter spotkania nie mo˝na go uznaç za element konsultacji spo∏ecznych.
Pomini´to tam zupe∏nie pewne kwestie, na które przedstawiciele POE zwracali
uwag´ tj. spraw´ jakoÊci „Raportu...” Hydroprojektu i koniecznoÊci jego uzupe∏-
nienia o szereg informacji.
Pomimo ograniczeƒ w dost´pie do informacji i s∏abego nag∏oÊnienia procesu
konsultacji kilka pozarzàdowych organizacji ekologicznych z∏o˝y∏o swoje 
uwagi do „Raportu...”. W uwagach zwrócono przede wszystkim uwag´ na 
pomini´cie znaczàcego negatywnego oddzia∏ywania zbiornika Racibórz na
ok. 200 km doliny Odry oraz wp∏ywu na cenny przyrodniczo obszar w czaszy
zbiornika – Las Tworkowski. Raportowi zarzucono brak analiz naukowych, 
na podstawie których wyciàgni´to zamieszczone w nim wnioski, z którymi
zresztà zupe∏nie nie zgadzali si´ przyrodnicy. W „Raporcie...” Hydroprojektu
znaleêç mo˝na bowiem nawet stwierdzenia, ˝e zbiornik Racibórz b´dzie 
oddzia∏ywa∏ w sposób minimalny na Êrodowisko (sic!), a zatem nie przewidziano
odpowiednich kompensacji przyrodniczych i Êrodków ∏agodzàcych. Raport
nie zawiera∏ te˝ wymaganej prawem osobnej oceny wp∏ywu inwestycji na 
obszary Natura 2000. Zwrócono równie˝ uwag´ na szereg sprzecznoÊci 
w samym raporcie oraz na uchybienia formalne122. 

122 WWF Polska, Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz Paƒstwowa Rada Ochrony
Przyrody zwraca∏y si´ równie˝ do Krajowej Komisji ds. Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko
z proÊbà o dokonanie oceny „Raportu...” Hydroprojektu. Ostatecznie jednak Komisja nie zaj´∏a
si´ przedmiotowà sprawà.
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Niestety, organizacjom pozarzàdowym nie zosta∏y przedstawione ˝adne informacje
odnoszàce si´ do sposobu wykorzystania wniesionych uwag ani te˝ nie zosta∏
sporzàdzony raport koƒcowy, który by je uwzgl´dnia∏. Sta∏o si´ tak pomimo toczàcej
si´ wymiany pism pomi´dzy inwestorem a organem prowadzàcym post´powanie,
w ramach której inwestor sk∏ada∏ wyjaÊnienia dotyczàce uwag wniesionych przez
POE. Pozosta∏o to jednak w aktach sprawy i nie zaowocowa∏o aktualizacjà 
„Raportu...”. Organizacje uzyska∏y te informacje sk∏adajàc wnioski o dost´p 
do informacji o Êrodowisku. Jako strony post´powania mia∏y równie˝ wglàd 
w dokumentacj´, co w praktyce oznacza∏o, ˝e przedstawiciel organizacji musia∏
przyjechaç do urz´du i samodzielnie znaleêç w aktach sprawy odpowiedzi na 
z∏o˝one wczeÊniej uwagi. 
Inwestor potraktowa∏ spraw´ ustosunkowania si´ do uwag sk∏adanych przez 
organizacje pozarzàdowe jako „przykrà koniecznoÊç”. Zaobserwowano brak 
podejÊcia do konsultacji spo∏ecznych jak do procesu majàcego na celu uzyskanie
najlepszego rozwiàzania. Proces nie charakteryzowa∏ si´ te˝ otwartoÊcià 
i nastawieniem na dialog. Ka˝dà informacj´ trzeba by∏o „zdobywaç”, co niekiedy
wymaga∏o sporo czasu. Nie udost´pniano np. wersji elektronicznych niektórych
dokumentów. ˚eby zatem uzyskaç do nich szybki i szeroki dost´p trzeba by∏o 
jechaç do siedziby inwestora i zrobiç zdj´cia dokumentacji aparatem cyfrowym.
Jedynym dokumentem, który powsta∏ jako uzupe∏nienie „Raportu...” by∏o opra-
cowanie pt.: „Ekohydrologiczna adaptacja struktury i funkcjonowania zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder) na rz. Odrze pod kàtem wdra˝ania
Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Opracowanie syntezy przyrodniczej oddzia∏y-
wania zbiornika Racibórz Dolny na tereny Natura 2000” sporzàdzone przez 
Mi´dzynarodowe Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk123 na poczàtku 2006 roku.
Jednak˝e, po pierwsze, zasadniczo nie zawiera∏o ono w sobie odpowiedzi na 
postulaty organizacji pozarzàdowych, a po drugie by∏o jeszcze mniej dost´pne 
ni˝ sam „Raport...” Istnia∏ bowiem jeden lub dwa papierowe egzemplarze dost´pne
w siedzibie inwestora. 

Widaç zatem, ˝e droga spo∏eczeƒstwa do uzyskiwania informacji na temat plano-
wanego przedsi´wzi´cia i jego wp∏ywu na Êrodowisko by∏a d∏uga i ˝mudna.
Wszelkiego typu dokumenty, które powinny zostaç przez inwestora szeroko 
rozpowszechnione by∏y tworzone w∏aÊciwie „do szuflady” i odnosi∏o si´ wra˝enie, 
˝e sà niemal utajniane. Zamiast inwestora, który powinien zadbaç o rzeczywisty
udzia∏ w konsultacjach przedstawicieli spo∏eczeƒstwa i o to by wszystkie zaintere-
sowane strony mia∏y dost´p do informacji, to przedstawiciele POE byli tu stronà
aktywnà124. 

123 obecnie Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO
124 JakoÊç procesu by∏a zupe∏nie odmienna od konsultacji spo∏ecznych zorganizowanych przez

Bank Âwiatowy. Mo˝na przypuszczaç, ˝e inwestor – Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, bra∏ udzia∏ w tych ostatnich tylko dlatego, ˝e zosta∏ do tego niejako przymuszony
przez wymogi formalne instytucji finansujàcej.
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Reasumujàc, w∏aÊciwie rozumiane konsultacje spo∏eczne w ramach oceny 
oddzia∏ywania na Êrodowisko zbiornika Racibórz praktycznie nie mia∏y miejsca. 
To organizacje pozarzàdowe musia∏y domagaç si´ informacji na temat inwestycji
i informacja ta dotar∏a do nich „w ostatniej chwili”. Nie zosta∏y zorganizowane 
˝adne spotkania konsultacyjne mimo oczywistego ogromnego zainteresowania
przedsi´wzi´ciem strony spo∏ecznej, a inwestor nie wyra˝a∏ ch´ci podj´cia 
dialogu i merytorycznej odpowiedzi na przedstawione przez POE wnioski. 
PodejÊcie by∏o tu jednoznaczne: przyj´te rozwiàzania projektowe sà jedynie
s∏uszne, a uwagi POE nie majà podstaw merytorycznych, przy czym inwestor
nie by∏ w stanie wykazaç si´ wnioskowanymi przez POE analizami naukowymi. 
ObecnoÊç w procedurach administracyjnych organizacji pozarzàdowych 
potraktowano jak „z∏o konieczne”, a nie jako mo˝liwoÊç uzyskania konstruktywnych
uwag, co w za∏o˝eniu powinno s∏u˝yç wypracowaniu najlepszego, uwzgl´dniajàcego
ró˝norakie aspekty projektu. Takie podejÊcie, wynikajàce z uwarunkowaƒ 
prawnych, powinno wynikaç z dobrej woli stron zaanga˝owanych w proces 
inwestycyjny – zarówno inwestora, jak i podejmujàcych decyzje, pragnàcych 
uzyskaç jak najlepszy, powszechnie akceptowalny, efekt realizacji danego 
przedsi´wzi´cia.

G∏ównymi mankamentami konsultacji spo∏ecznych w ramach procedury oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko zbiornika Racibórz by∏y: 

• brak szeroko zakrojonej akcji informacyjnej i ograniczenie jej do województwa
Êlàskiego, podczas gdy inwestycja ma wp∏yw na 250 km Doliny Odry; 

• nieuwzgl´dnienie uwag organizacji pozarzàdowych (o czym Êwiadczy∏y 
odwo∏ania od póêniejszych decyzji administracyjnych oraz decyzja Ministra
Ârodowiska uchylajàca zaskar˝onà decyzj´ ustalajàcà warunki prowadzenia
robót);

• lekcewa˝àce podejÊcie inwestora w stosunku do przedstawicieli POE i brak
merytorycznego ustosunkowania si´ do z∏o˝onych uwag;

• brak otwartoÊci na konstruktywne uwagi, za∏o˝enie a priori, ˝e opracowane 
za∏o˝enia projektowe jak równie˝ rozwiàzania przyj´te w „Raporcie...” sà najlepsze
i nie b´dà ju˝ podlega∏y modyfikacjom, co jest sprzeczne z podstawowym celem
procedury oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko i za∏o˝eniami procesu udzia∏u
spo∏ecznego.

Aby w∏aÊciwie przeprowadziç proces konsultacji spo∏ecznych w ramach tej inwestycji
nale˝a∏o:

• z uwagi na zasi´g oddzia∏ywania poprowadziç post´powanie na poziomie 
ponadregionalnym;

• zorganizowaç spotkania ze spo∏eczeƒstwem w trzech obj´tych oddzia∏ywaniem
planowanej inwestycji województwach;
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• szeroko nag∏oÊniç informacj´ o toczàcym si´ post´powaniu wraz z powiado-
mieniem organizacji pozarzàdowych (aktywne dotarcie);

• umieÊciç raport o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko oraz wszelkie ewentualne
aneksy do raportu na stronach internetowych Ministerstwa Ârodowiska 
(ze wzgl´du na zasi´g oddzia∏ywania oraz wp∏yw na obszary Natura 2000), 
zainteresowanych bezpoÊrednio urz´dów wojewódzkich oraz urz´dów gmin,
a tak˝e na stronach inwestora;

• opracowaç raport koƒcowy, zawierajàcy uwagi POE wraz z wyjaÊnieniem 
w jaki sposób zosta∏y wykorzystane;

• przede wszystkim jednak – podchodziç do procesu udzia∏u spo∏ecznego jak 
do mogàcego przynieÊç korzyÊci dla inwestora – przyczyniajàcego si´ do 
znalezienia rozwiàzania najlepszego, najmniej szkodzàcego Êrodowisku 
i akceptowanego powszechnie.
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Proces podejmowania decyzji w zwiàzku z planowanà
budowà drogi ekspresowej Via Baltica, z omówieniem
przypadku obwodnicy Augustowa, i udzia∏ ekologicznych
organizacji pozarzàdowych w tym procesie

Droga ekspresowa Via Baltica, to potoczna nazwa I Pan-europejskiego Korytarza
Transportowego, który ∏àczy Warszaw´ z Helsinkami, poprzez Litw´, ¸otw´ i Estoni´.
Przebieg Via Baltica w Polsce wzd∏u˝ istniejàcej drogi nr 8 zosta∏ zaproponowany
w po∏owie lat 90-tych na konferencjach ministrów transportu125, a nast´pnie w 2001
roku w ramach programu Transport Infrastructure Needs Assessment dla krajów 
akcesyjnych by niejako automatycznie staç si´ korytarzem transportowym w ramach
sieci TEN-T126. Wybór takiego przebiegu nie zosta∏ jednak poprzedzony ˝adnymi 
analizami Êrodowiskowymi, tak˝e z perspektywy wspólnotowej, o czym polskie 
i mi´dzynarodowe organizacje pozarzàdowe zaalarmowa∏y Komitet Sta∏y Konwencji
Berneƒskiej. W 2004 roku, w wyniku rekomendacji tego cia∏a z grudnia 2003 roku,
Rzàd RP zobowiàza∏ si´, ˝e przebieg korytarza na obszarze kraju zostanie poddany
analizie w celu wyboru jego najlepszego wariantu pod wzgl´dem Êrodowiskowym,
ekonomicznym, drogowym i spo∏ecznym. O ostatecznym przebiegu korytarza zade-
cydowaç mia∏a strategiczna ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko127. JednoczeÊnie
jednak droga nr 8 nadal traktowana by∏a i jest w oficjalnych dokumentach rzàdowych
jako europejski korytarz transportowy przy jednoczesnym przeznaczaniu Êrodków 
finansowych na rozbudow´ drogi. Droga nr 8 zosta∏a na przyk∏ad uj´ta w Programie
Operacyjnym „Infrastruktura i Ârodowisko” na lata 2007-2013, jako projekt do 
finansowania w ramach priorytetu rozwoju europejskich korytarzy transportowych. 
W ramach prac nad dokumentacjà dla korytarza Via Baltica i jako efekt jednej 
z rekomendacji Komitetu Sta∏ego Konwencji Berneƒskiej mówiàcej explicite 
o koniecznoÊci prowadzenia dialogu z partnerem spo∏ecznym, przedstawiciele
organizacji pozarzàdowych zostali zaproszeni do udzia∏u w komisji przetargowej
przygotowujàcej zakres128 strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. 
Komisja przetargowa zosta∏a powo∏ana przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad 8 kwietnia 2004 roku. Po wy∏onieniu wykonawcy prac 
Komisja sta∏a si´ cia∏em odbierajàcym kolejne etapy oceny. Jej prace, podobnie
jak prace zespo∏u ekspertów, jeszcze si´ nie zakoƒczy∏y. 
Organizacje pozarzàdowe pozostajà równie˝ w sta∏ym kontakcie z Komitetem
Sta∏ym Konwencji Berneƒskiej, Komisjà Petycji Parlamentu Europejskiego oraz
z Komisjà Europejskà sk∏adajàc aktualizacje raportów dotyczàcych stanu prac
nad strategicznà ocenà oddzia∏ywania na Êrodowisko dla I Korytarza. Jednak˝e

125 konferencja na Krecie (1994) i konferencja w Helsinkach (1997)
126 transeuropejska sieç transportowa ma na celu integracj´ ró˝nego rodzaju transportu dla

zapewnienia mobilnoÊci towarów i osób oraz wzmocnienia spójnoÊci ekonomicznej i spo∏ecznej
Wspólnoty 

127 w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001
roku w sprawie oceny oddzia∏ywania niektórych planów i programów na Êrodowisko

128 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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wydaje si´, ˝e w perspektywie przeznaczania znacznych Êrodków finansowych 
na rozwój I Korytarza wzd∏u˝ drogi nr 8, sens tracà konkluzje oceny strategicznej.
Istnieje uzasadniona obawa, ˝e przebieg Korytarza zostanie ostatecznie ustalony
metodà faktów dokonanych, a w najgorszym przypadku przez przyrodniczo 
cenne tereny województwa podlaskiego przebiegaç b´dà dwie trasy szybkiego
ruchu – wzd∏u˝ trasy drogi krajowej nr 8 oraz zgodnie z przebiegiem wskazanym
przez zespó∏ ekspertów pracujàcych nad dokumentem strategicznym. 

Niezale˝nie od opisanych powy˝ej prac nad strategicznà ocenà oddzia∏ywania 
na Êrodowisko, systematycznie podejmowane sà prace nad rozbudowà poszczególnych
odcinków drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Konsultacje spo∏eczne podejmo-
wane sà jedynie w ramach obowiàzkowych procedur administracyjnych zmierzajàcych
do wydania kolejnych pozwoleƒ. Na szczególnà uwag´, ze wzgĺ du na specyficznà 
jakoÊç procesu, jak i nabrzmia∏y konflikt spo∏eczny, zas∏ugujà konsultacje spo∏eczne 
prowadzone przed rozpocz´ciem prac nad budowà obwodnicy Augustowa.

Plany budowy obwodnicy Augustowa pojawi∏y si´ na poczàtku lat 90-tych 
XX wieku wraz z wzrostem ruchu tranzytowego wzd∏u˝ drogi krajowej nr 8. 
Pierwsze studium techniczno-ekonomiczne powsta∏o w 1992 roku. W nast´pnych
latach powstawa∏y inne dokumenty planistyczne oraz szereg opinii technicznych
dotyczàcych budowy obwodnicy. Decyzja o wyborze wariantu do realizacji 
zapad∏a na spotkaniu roboczym 13 wrzeÊnia 1996 roku w Urz´dzie Wojewódzkim
w Suwa∏kach. Dopiero jednak w nast´pnym roku powsta∏a pierwsza ocena 
oddzia∏ywania na Êrodowisko, która rzecz jasna nie pe∏ni∏a ju˝ roli wspierania
procesu decyzyjnego, bo wszystko zosta∏o przesàdzone. Oficjalnie decyzja 
dotyczàca ostatecznego wyboru wariantu przebiegu obwodnicy podj´ta zosta∏a
w 1997 roku przez Dyrektora Generalnego Dróg Publicznych. W latach 1999-2000
przebieg obwodnicy w wariancie przez Dolin´ Rospudy zatwierdzony zosta∏
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Nowinka, 
Augustów oraz miasta Augustów. W tym czasie organizacje ekologiczne aktywnie
w∏àczy∏y si´ w konsultacje spo∏eczne i quasi-dialog na temat przebiegu 
obwodnicy tworzàc Koalicj´ na Rzecz Ratowania Doliny Rospudy. Koalicja 
wys∏a∏a szereg apeli o ochron´ doliny Rospudy, m. in. do Komisji Europejskiej,
Sekretariatu Konwencji Ramsar, Ministra Ârodowiska i Prezesa Rady Ministrów,
argumentujàc, ˝e o ile obwodnica jest potrzebna, to trzeba jà wytyczyç tak, 
by nie zniszczyç nieodnawialnych walorów doliny. Organizacje dzia∏ajàce w ramach
Koalicji próbowa∏y wzruszyç uchwa∏y w sprawie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, co spotka∏o si´ z odmowà ze strony Zarzàdu Gminy
Augustów. W dialogu uczestniczy∏ Podlaski Konserwator Przyrody oraz Wojewódzka
Komisja Ochrony Ârodowiska. Wys∏ane apele i wnioski spotka∏y si´ z deklaracjami,
˝e ustalenie przebiegu obwodnicy musi odbyç si´ w zgodzie z prawem i w celu
ochrony doliny129. O ile dialog ten odbywa∏ si´ poza jakàkolwiek procedurà 

129 pismo Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 7 kwietnia 1999 roku, pismo Urz´du 
Marsza∏kowskiego z dnia 23 grudnia 1999 roku, pismo Ministra Ârodowiska z dnia 28 czerwca 1999 roku
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oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, deklaracje te nie mia∏y znaczenia dla podj´tych
wczeÊniej i póêniej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy. 

W grudniu 2002 roku na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (WZiZT) dla obwodnicy Augustowa konsultacjom spo∏ecznym, trwajàcym
ustawowo 21 dni, poddany zosta∏ „Raport o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko 
planowanego przedsi´wzi´cia polegajàcego na budowie Obwodnicy Augustowa
w ciàgu drogi krajowej nr 8 granica paƒstwa- Wroc∏aw- Warszawa- Bia∏ystok-
- Suwa∏ki- granica paƒstwa w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miasto Augustów”.
Raport ocenia∏ jednak wy∏àcznie wariant wybrany ju˝ do realizacji, co zaprzecza
idei mechanizmu ocennego jako takiego. W konsultacjach bra∏o udzia∏ kilka 
organizacji pozarzàdowych oraz osoby prywatne. Organizacje zwraca∏y uwag´ 
na brak analizy ró˝nych wariantów przebiegu, ignorowanie w „Raporcie…” wp∏ywu
drogi na gatunki chronione, brak inwentaryzacji przyrodniczej terenu obj´tego 
oddzia∏ywaniem. Organ argumentowa∏, ˝e wariantowanie nie mog∏o mieç ju˝ 
miejsca, gdy˝ by∏oby to sprzeczne z uchwalonym wczeÊniej planem zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Augustów. Uwagi i wnioski o nowe dowody zosta∏y
w ca∏oÊci odrzucone, jako majàce na celu jedynie „przewleczenie sprawy”130. 
Takie podejÊcie do udzia∏u spo∏ecznego stanowi zaprzeczenie idei konsultacji
i równego traktowania stron post´powania. Pos∏u˝enie si´ przez organ paƒstwowy
tego typu argumentem, zamiast odniesienia si´ merytorycznego do przedstawionych
dowodów, godzi w demokratycznà zasad´ wspó∏decydowania obywateli
o przedsi´wzi´ciach mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko. Jest to
przejaw ignorancji w∏adzy, która przyjmuje, ˝e tylko ona oraz inwestor wiedzà 
najlepiej, jaka decyzja powinna zapaÊç. Ten sam argument pojawi∏ si´ zresztà
równie˝ w póêniejszych etapach. Decyzja WZiZT wydana zosta∏a w marcu 2003 roku.
Zaskar˝ono jà do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego a nast´pnie do 
Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Sàd uzna∏, ˝e nie rozpatrzenie wariantów
przebiegu obwodnicy w raporcie o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko dla decyzji
WZiZT by∏o zgodne z istniejàcym wówczas stanem prawnym na dzieƒ rozstrzygania
sprawy. Niestety, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor
podpiera∏a si´ tym wyrokiem w kampanii medialnej przeciwko organizacjom 
pozarzàdowym nawet kilka lat póêniej, kiedy stan prawny uleg∏ zmianie z uwagi
na przystàpienie do Unii Europejskiej.

W lipcu 2005 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)131

wystàpi∏a z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacj´ obwodnicy Augustowa,
zlokalizowanej na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza 
Augustowska” (kod PLB 200002), w tym projektowanego Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk „Ostoja Augustowska”. Konsultacjom spo∏ecznym, które trwa∏y
21 dni poddano „Raport o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko planowanego przedsi´-
wzi´cia polegajàcego na budowie obwodnicy Augustowa w granicach gmin 
Nowinka, Augustów oraz miasto Augustów” wraz z „Aneksem”. Zezwolenie wydane

130 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 6 marca 2003 roku
131 sukcesor Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
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zosta∏o 12 wrzeÊnia 2005 roku. Bioràc udzia∏ w post´powaniu organizacje 
podnios∏y argumenty zwiàzane z koniecznoÊcià wype∏niania za∏o˝eƒ wynikajàcych
z dyrektyw unijnych m. in. Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej132,133. 
By∏y to m. in. argumenty odnoszàce si´ do braku analizy wariantowej w raporcie
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, przede wszystkim zaÊ nie 
spe∏nienia sekwencji procedur sk∏adajàcych si´ na tzw. ocen´ habitatowà – wynika-
jàcà z wymagaƒ Art. 6 Dyrektywy Siedliskowej wp∏ywu przedsi´wzi´cia na obszar 
Natura 2000. Uwagi te zosta∏y odrzucone z powodu braku uzasadnienia na gruncie
przepisów krajowych134. Mimo, i˝ podstawà wydania decyzji by∏ jedynie raport wraz
z jego aneksem, w jej uzasadnieniu odwo∏ano si´ do innych dokumentów, które nie
by∏y podstawà post´powania i nie zosta∏y w ogóle udost´pnione w ramach konsul-
tacji spo∏ecznych. Nale˝y uznaç, ˝e by∏o to podejÊcie niezgodne z przepisami 
obowiàzujàcego prawa, gdy˝ decyzja powinna zostaç podj´ta na podstawie 
dokumentów i dowodów przedstawionych w ramach procedury i dost´pnych dla
ka˝dej ze stron post´powania. Uczestników konsultacji w ogóle pozbawiono 
mo˝liwoÊci odniesienia si´ do tych dokumentów, co nale˝y uznaç za kolejny 
przejaw ignorowania instytucji konsultacji spo∏ecznych. 

Dnia 17 listopada 2005 roku135 GDDKiA wystàpi∏a o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj´ obwodnicy Augustowa. Konsultacje 
spo∏eczne rozpocz´to 29 listopada poprzez og∏oszenie na stronie internetowej
oraz tablicy og∏oszeƒ Urz´du Wojewódzkiego i okreÊlajàc 21 dniowy termin 
sk∏adania uwag i wniosków. Na poczàtku pod konsultacje poddano „Raport 
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko” oraz „Koncepcj´ wykonania 
estakady na obwodnicy Augustowa w ciàgu drogi krajowej nr 8” (Transprojekt).
Nast´pnie w grudniu do∏àczono aneks do raportu, jednak nie wyd∏u˝ono okresu
konsultacji, co spowodowa∏o, ˝e zainteresowane osoby i organizacje, które nie
bra∏y udzia∏u w post´powaniu na prawach strony zosta∏y pozbawione mo˝liwoÊci
sk∏adania uwag i wniosków do pe∏nej dokumentacji. W tym samym miesiàcu 
wojewoda wystàpi∏ do Ministra Ârodowiska o uzgodnienie, a ten orzek∏, ˝e 
obwodnica przez dolin´ Rospudy mo˝e zostaç wybudowana jedynie w formie 

132 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków 
oraz Dyrektywa rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory 

133 od 2002 roku w korespondencji z kompetentnymi organami w∏adz krajowych i regionalnych oraz
inwestorem ekologiczne organizacje pozarzàdowe (m.in.: WWF Polska) podnosi∏y argumenty
zwiàzane z niezgodnoÊcià podejmowanych decyzji z wymaganiami prawa wspólnotowego

134 rok po akcesji Polski do Unii Europejskiej przedstawiciele Podlaskiego Urz´du Wojewódzkiego 
nie znali bàdê celowo ignorowali zasad´ pierwszeƒstwa prawa wspólnotowego nad krajowym
oraz zapisy dyrektyw UE (sic!)

135 nied∏ugo po uniewa˝nieniu przez Ministra Ârodowiska decyzji wydanej wczeÊniej przez wojewod´
(Minister uzasadnia∏ taki krok argumentami podnoszonymi przez organizacje pozarzàdowe); 
w Êwietle kolejnych posuni´ç ministerstwa krok ten wydaje si´ mieç pod∏o˝e polityczne, nastàpi∏
bowiem po zmianie rzàdu 
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tunelu. Minister argumentowa∏, ˝e dotychczas sporzàdzona dokumentacja 
nie wyczerpuje wszystkich mo˝liwoÊci wariantowania, ˝e planowana estakada
b´dzie mia∏a negatywny wp∏yw na gatunki chronione i ich siedliska oraz spowoduje
degradacj´ oko∏o 700 m2 powierzchni torfowiska, a estakada b´dzie stanowiç
powa˝nà ingerencj´ w krajobraz. W ramach procedury ocennej inwestor przed-
∏o˝y∏ koncepcj´ tunelu bez pe∏nego raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko. 
Odwo∏ania od uzgodnienia Ministra z∏o˝y∏ zarówno inwestor, jak i organizacje
ekologiczne. Kilka miesi´cy póêniej Minister orzek∏, ˝e obwodnica mo˝e jednak
zostaç wybudowana jako estakada, co nie spowoduje wi´kszego negatywnego
wp∏ywu na Êrodowisko136. W ramach post´powania prowadzonego przez Wojewod´
organizacje z∏o˝y∏y ponownie szereg uwag zwiàzanych z realizacjà wymagaƒ prawa
unijnego, które zosta∏y odrzucone. Zupe∏nie zignorowano te˝ z∏o˝ony przez organizacje
wniosek o analiz´ opracowanego przez SISKOM137 alternatywnego wariantu przebiegu
obwodnicy wskazujàc, ˝e wybór wariantu zosta∏ dokonany na wczeÊniejszych 
etapach procesu decyzyjnego (mimo, i˝ Minister Ârodowiska wczeÊniej oÊwiadczy∏,
˝e mo˝liwoÊci wariantowania nie zosta∏y wyczerpane!). Decyzja o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach, poprzedzona postanowieniem uzgadniajàcym Ministra 
Ârodowiska, zosta∏a ostatecznie wydana 18 paêdziernika 2006 roku. Decyzja oraz
postanowienie zosta∏y zaskar˝one przez organizacje pozarzàdowe do Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego w Warszawie. W kwietniu 2007 roku Sàd podzieli∏ 
argumenty strony spo∏ecznej podnoszone przeciwko postanowieniu uzgadniajàcym
Ministra Ârodowiska. Wyrok uprawomocni∏ si´ trzy miesiàce póêniej138. 
Obecnie organizacje oczekujà rozprawy w sprawie zaskar˝onej decyzji Êrodowiskowej
oraz w sprawie zaskar˝onego pozwolenia na budow´. 

Od 1999 roku organizacje pozarzàdowe stara∏y si´ aktywnie uczestniczyç 
w konsultacjach spo∏ecznych przy wydawaniu kolejnych decyzji o przebiegu
i warunkach realizacji obwodnicy Augustowa. Z uwagi na fakt, ˝e decyzje w tej
sprawie zosta∏y podj´te arbitralnie w 1996 roku przed wykonaniem jakichkolwiek
ocen Êrodowiskowych, konsultacje z za∏o˝enia traktowane by∏y przez organy 
administracji jako z∏o konieczne. Âwiadczy o tym automatyczne odrzucanie
uwag bez nale˝ytego uzasadnienia odmowy ich uwzgl´dnienia. 
Organizacje wspó∏pracowa∏y ze sobà w celu u∏atwienia przep∏ywu informacji
i wzmocnienia swojej efektywnoÊci. Taka wspó∏praca u∏atwia∏a te˝ sk∏adanie
uwag w ramach post´powaƒ wymagajàcych profesjonalnej wiedzy przyrodniczej,
technicznej i prawnej. Przed nowelizacjà Prawa ochrony Êrodowiska 
w 2005 roku czas na sk∏adanie uwag dla organizacji, które mog∏y uczestniczyç
w post´powaniach na prawach strony, nie by∏ ograniczony do 21 dni. Nowe
przepisy wprowadzi∏y ograniczenie czasowe, co w znacznej mierze 

136 postanowienie Ministra Ârodowiska z dnia 14 lipca 2006 roku
137 Stowarzyszenie Integracji Sto∏ecznej Komunikacji z siedzibà w Warszawie. Ma na celu m.in. popieranie 

i wp∏ywanie na rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz propagowanie rozwiàzaƒ komunikacyjnych
najlepszych pod wzgĺ dem technicznym, ekonomicznym, spo∏ecznym i Êrodowiskowym 

138 w czasie gdy niniejsza publikacja sk∏adana by∏a do druku oczekiwano rozprawy w sprawie 
tzw. decyzji Êrodowiskowej i pozwolenia na budow´
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utrudnia sk∏adanie dobrze przygotowanych merytorycznie wniosków i uwag
dla tak du˝ego i skomplikowanego przedsi´wzi´cia. Termin 21 dni nale˝y
uznaç za niewystarczajàcy dla dok∏adnego zapoznania si´ z dokumentacjà
i skonsultowania skomplikowanego zamierzenia budowlanego. Mimo tego
dzi´ki ustanowieniu platformy wspó∏pracy kilku organizacji posiadajàcych za-
plecze personalne o ró˝nych kompetencjach, uda∏o si´ aktywnie i rzeczowo
uczestniczyç w konsultowaniu zamiaru budowy obwodnicy Augustowa. 
Niestety, strona podejmujàca decyzje zignorowa∏a to zupe∏nie.

Konsultacje organizowane przez organy administracji ogranicza∏y si´ g∏ównie 
do przyjmowania uwag na piÊmie i wydawania decyzji na podstawie dokumentów
przed∏o˝onych jedynie przez inwestora. Wnioski o w∏àczenie nowych dowodów
lub przeprowadzenie rozprawy administracyjnej spotyka∏y si´ z odmowà i zarzutami,
˝e sà sk∏adane jedynie w celu przewlekania sprawy. Wydaje si´, ˝e gdyby to 
by∏o mo˝liwe, wojewoda w ogóle nie dopuÊci∏by do konsultacji spo∏ecznych, gdy˝
uzna∏ je za element zupe∏nie niepotrzebny. Organ nie zauwa˝a, ˝e konsultacje
spo∏eczne, prowadzone rzetelnie, sà narz´dziem rozwiàzywania konfliktów i s∏u˝à
do podejmowania decyzji powszechnie akceptowanych, a przez to lepszych
i bardziej demokratycznych.

Bioràc udzia∏ w procesie decyzyjnym dotyczàcym budowy obwodnicy Augustowa
organizacje wskazywa∏y na koniecznoÊç rzetelnej analizy wariantów lokalizacyjnych
przy jednoczesnym wskazywaniu na przyrodniczà wartoÊç terenu, przez który 
zaprojektowano drog´. Wskazywano na arbitralnoÊç decyzji o lokalizacji, uchybienia
w zakresie oceny oddzia∏ywania na poszczególne komponenty Êrodowiska 
i niedociàgni´cia formalne. Wi´kszoÊç z tych podzieli∏ Wojewódzki Sàd 
Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
AktywnoÊç organizacji widoczna by∏a na ka˝dym etapie procesu inwestycyjnego,
od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez 
warunki zabudowy do ostatniej decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj´ obwodnicy. Tam, gdzie by∏o to zasadne organizacje 
stosowa∏y krajowe i ponadkrajowe Êrodki odwo∏awcze do np. Samorzàdowego
Kolegium Odwo∏awczego, sàdów administracyjnych, Sta∏ego Komitetu 
Konwencji Berneƒskiej, Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej. By∏o to g∏ównie spowodowane ignorowaniem uwag sk∏adanych
przez organizacje w trakcie post´powania administracyjnego. Od momentu
podpisania Traktatu Akcesyjnego i przystàpienia Polski do Unii Europejskiej
organizacje cz´sto wskazywa∏y na przepisy prawa wspólnotowego, które 
powinny byç respektowane przy wydawaniu kolejnych decyzji administracyjnych.
Niestety uwagi te nigdy nie by∏y rozpatrzone w oparciu o przywo∏ywane 
przepisy, lecz o przepisy krajowe, które w niedostateczny sposób transponowa∏y
wymogi unijne. 
Generalnie, odrzucanie uwag cz´sto nie mia∏o ˝adnego faktycznego ani prawnego
uzasadnienia. Argumentujàc wybór przebiegu przez cenne obszary powo∏ywano
si´ ogólnikowo na „zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz potrzeby spo∏eczeƒstwa
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i gospodarki narodowej”139, „wieloletnie analizy i wszechstronne rozwa˝ania”, 
koniecznoÊç dzia∏ania w „granicach wniosku inwestora”140. Organy administracji 
nie stara∏y si´ nawet podjàç dialogu z organizacjami uznajàc, ˝e te przeciwne sà 
budowie obwodnicy w ogóle (a nie budowie obwodnicy przez najcenniejszà 
przyrodniczo cz´Êç Doliny Rospudy). Przyj´∏y a priori, ˝e konflikt jest ideologiczny 
a nie merytoryczny.

W grudniu 2006 roku Komisja Europejska po przeanalizowaniu sprawy 
podnoszenia standardu drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej poprzez
budow´ lub przebudow´ kolejnych jej odcinków, postanowi∏a wys∏aç do Polski
pierwszy list ostrzegawczy rozpoczynajàcy oficjalnà procedur´ przeciw Polsce
za naruszenie prawa unijnego. List dotyczy∏ miedzy innymi budowy obwodnicy
Augustowa. W tym momencie rozpocz´∏a si´ medialna kampania przeciwko 
organizacjom ekologicznym i samej Komisji Europejskiej. Minister Ârodowiska
oraz inni przedstawiciele rzàdu argumentowali, ˝e Komisja rozpocz´∏a procedur´
tylko dlatego, ˝e wp∏yn´∏y oficjalne skargi od organizacji, co by∏o oczywistà 
nieprawdà, gdy˝ Komisja rozpoczyna procedur´ tylko wtedy, gdy stwierdzi, 
˝e mog∏o dojÊç do naruszenia prawa. Zarówno inwestor, jak i przedstawiciele
rzàdu (w tym sam Minister Ârodowiska) skupili si´ na dyskredytowaniu organizacji
ekologicznych i podnoszonych przez nie argumentów. Pojawi∏y si´ komentarze
typu „Dzia∏ania organizacji pozarzàdowych zmierzajà jedynie do blokowania
budowy dróg, czego przyk∏adem jest obwodnica Augustowa. (...)”141. 
Sam Premier nazwa∏ organizacje ekologiczne szkodnikami, których celem jest
blokowanie rozwoju Polski. W takiej atmosferze trudno jest mówiç o konstruk-
tywnym dialogu i z pewnoÊcià b´dzie to rzutowaç na inne post´powania w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. W przypadku obwodnicy Augustowa, 
najwy˝sze w∏adze da∏y przyk∏ad ignorowania opinii spo∏ecznej i rzeczowych 
argumentów. W tym kontekÊcie obawy co do jakoÊci innych post´powaƒ
z udzia∏em spo∏eczeƒstwa sà jak najbardziej zasadne. 

Reasumujàc, za g∏ówne przeszkody w prowadzeniu skutecznego procesu
udzia∏u spo∏ecznego – prowadzàcego do wyboru najlepszego (z punktu widzenia
zainteresowanych stron) i akceptowanego rozwiàzania inwestycyjnego –
w przypadku drogi ekspresowej Via Baltica, w tym zw∏aszcza obwodnicy 
Augustowa, uznaç mo˝na:

• podejmowanie decyzji politycznych wyprzedzajàcych ocen´ oddzia∏ywania
na Êrodowisko,

• prowadzenie konsultacji przez organ administracji nie potrafiàcy lub wr´cz 

139 w ten sposób uzasadniano odrzucenie uwag i wniosków z∏o˝onych w ramach konsultowania 
planu zagospodarowania przestrzennego (PZP) dla gminy Augustów 

140 decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia z dnia 18 
paêdziernika 2006 roku

141 wypowiedê wiceminister transportu Barbary Kondrat z dnia 31 stycznia 2007 roku 
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nie mogàcy byç w pe∏ni obiektywnym ze wzgl´du na regionalne interesy 
polityczne,142

• ustosunkowywanie sí  do uwag w sposób niemerytoryczny, bez rzetelnego uzasad-
nienia faktycznego i prawnego, co jest konsekwencjà wy˝ej przytoczonych przyczyn,

• traktowanie konsultacji spo∏ecznych jako wymogu jedynie formalnego, ale tak
naprawd´ zb´dnego,

• nieznajomoÊç i/lub celowe ignorowanie prawodawstwa wspólnotowego,
• przedk∏adanie spo∏eczeƒstwu nierzetelnych lub wr´cz niezgodnych z Prawem

ochrony Êrodowiska raportów o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
np. nie zawierajàcych analiz wariantowych,143

• zbyt krótki czas na zapoznanie si´ z dokumentacjà i sk∏adanie uwag w przypadku
tak du˝ego przedsi´wzi´cia,

• zaanga˝owanie inwestora i organów podejmujàcych decyzje w publiczne,
w tym medialne, dyskredytowanie uczestników konsultacji spo∏ecznych.

142 wojewoda jako przedstawiciel Rzàdu w terenie reprezentuje stanowisko Rzàdu w tej sprawie
i przychyla si´ do przebiegu drogi ekspresowej przez stolic´ województwa

143 wydaje si´, ˝e organ podejmujàcy decyzje nie powinien przyjmowaç od inwestora dokumentów
obarczonych takimi wadami, a tym bardziej przedk∏adaç ich do konsultacji
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