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Wstęp
Zmiana ustroju gospodarczego i społecznego, jaka nastąpiła w Polsce po roku 1989,
wymagała także nowej polityki ekologicznej. Polityka taka została przyjęta przez
Radę Ministrów w 1990 r., a w roku następnym przez Sejm i Senat. Była pierwszym dokumentem, który w kompleksowy sposób formułował politykę ekologiczną
dla okresu transformacji systemowej w Polsce – od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Polityka ekologiczna wskazywała na nową koncepcję
rozwoju, określaną mianem ekorozwoju. Jednak skupiano się głównie na zerwaniu
z problemami i patologiami, które nagromadziły się w okresie gospodarki centralnie
planowanej. Polityka ta obowiązywała w latach 1991-2000.
W okresie 2000-2002 opracowano trzy dokumenty przedstawiające politykę
ekologiczną państwa. W roku 2000 powstała II Polityka ekologiczna państwa, która
w następnym roku została uchwalona przez Sejm. Ustalała ona cele polityki ekologicznej w perspektywie nawet do 2025 r. Miała przede wszystkich charakter koncepcyjny i strategiczny.
Opracowany w 2002 r. Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 to dokument o charakterze operacyjnym. Określał on wykonawców, terminy i szacunkowe koszty zadań przewidzianych do realizacji w okresie
do 2010 roku.
Trzeci dokument to Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Przygotowano go zgodnie z regulacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, która w art. 13-16 wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej
państwa. Stanowił on aktualizację i uszczegółowienie długookresowej II Polityki
ekologicznej państwa, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie
środowiska. Można go zatem traktować, zgodnie z praktyką Unii Europejskiej, jako
średniookresowy program działań. Program ten uwzględniał ponadto wyniki negocjacji Polski z Unią Europejską w sprawie członkostwa.
Następne polityki ekologiczne to już dokumenty opracowywane na okresy
czteroletnie z perspektywą na następne cztery lata. Zadecydowało o tym dostosowanie do unijnych programów działań w zakresie ochrony środowiska. I choć
zmiany ekip rządzących w Polsce zaburzały regularność czteroletniego cyklu tworzenia polityki ekologicznej, nie powstała już później polityka o dłuższym horyzoncie czasowym.
Polityka ekologiczna w okresie 1990-2014 zmieniała się. Zmiany te miały
wpływ nie tylko na stan środowiska przyrodniczego, ale także na rozwój gospodarki
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i społeczeństwa w Polsce. Ćwierćwiecze, jakie upłynęło od stworzenia pierwszej
polityki ekologicznej państwa, daje okazję do refleksji naukowej.
Celem niniejszej publikacji jest zidentyfikowanie, analiza i ocena zależności,
jakie zachodziły między polityką ekologiczną w Polsce a rozwojem gospodarki
i społeczeństwa. Ocena tego procesu następuje z punktu widzenia ekonomii rozwoju zrównoważonego. Rozwój zrównoważony jest ideą harmonijnego, trwałego
współistnienia między podstawowymi podsystemami: ekonomicznym, społecznym
i ekologicznym. Kształtowanie polityki ekologicznej zgodne z tą ideą nie nastąpiło
od razu. Właściwie dopiero II Polityka ekologiczna została sformułowana w duchu
rozwoju zrównoważonego.
Zamieszczone w tomie artykuły składają się na sześć obszarów tematycznych.
Są to:
1. Ekonomiczne podstawy polityki ochrony środowiska
2. Informacyjne podstawy polityki ekologicznej
3. Instrumenty polityki ekologicznej
4. Polityka ekologiczna a problemy rolnictwa
5. Polityka ekologiczna a problemy energetyki
6. Zrównoważony rozwój w krajach rozwijających się
Współcześnie, gdy analizuje się politykę ekologiczną, zarówno tę wcześniejszą,
jak i późniejszą, trudno oprzeć się wrażeniu, że wiele problemów nie zostało w pełni
rozwiązanych. Dlatego nawet wycinkowe spojrzenie na różne aspekty polityki ekologicznej w procesie transformacji daje okazję do uświadomienia sobie ograniczeń,
błędów i słabości polityki ekologicznej. Pozwala także dostrzegać to, co było i jest
osiągnięciem, sukcesem i co przyczyniło się do powodzenia procesu transformacji
systemowej w Polsce. Na takiej podstawie można będzie podjąć próbę określenia
kierunków przekształceń polityki ekologicznej w przyszłości. Polityki, która powinna być już w pełni zorientowana na rozwój zrównoważony. Polityki, która będzie
miała co najmniej dziesięcioletni horyzont czasowy.
Andrzej Graczyk

