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„Problem z Ziemią polega na tym, że jakiś czas temu przestano ją 
produkować…” [Mark Twain] 

 

Zmiany ustrojowe i transformacja gospodarki polskiej z centralnie sterowanej na 

gospodarkę rynkową rozpoczęły obrady „okrągłego stołu” w kwietniu 1989r. W 

ramach obrad istniał tzw. stolik ekologiczny, przy którym uzgodniono 28 postulatów 

dotyczących zasad ekorozwoju i ekopolityki.  

W maju 1991 r. Sejm podjął uchwałę w sprawie polityki ekologicznej: 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznaje ochronę środowiska za sprawę o 

najwyższej doniosłości, która musi być pilnie i z dużą determinacją 

podjęta przez całe społeczeństwo. Szczególna odpowiedzialność 

spoczywa na centralnych organach administracji rządowej i organach 

samorządowych. .. 

16 grudnia 1991 r. został sporządzony w Brukseli Układ Europejski ustanawiający 
Stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi.  
Strona polska zobowiązała się do podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia 

zgodności przyszłego ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty. Z umowy 

wynika, że strony będą także zacieśniać współpracę w zakresie rozwoju 

regionalnego i PLANOWANIA GOSPODARKI GRUNTAMI. 

W czerwcu 1992 r. odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i 

Rozwój” w Rio de Janerio. Polska brała udział w przygotowaniu konferencji i w niej 

uczestniczyła. Jednym z wyników konferencji był dokument „Agenda 21”, 

stanowiący zbiór zaleceń i wytycznych działań, które powinny być 

podejmowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju – w jaki 

sposób można równoważyć rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem 

środowiska. 

22 listopada 1993 r. Polska uznała w całości, przyjęła i ratyfikowała „Europejską 
Kartę Samorządu Terytorialnego” (dalej EKSL) ustanowioną 15 października 1985 
roku, w Strasburgu, przez państwa członkowskie Rady Europy.  
Art. 3. EKSL określa koncepcję samorządu terytorialnego  

Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, 

w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą 

częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność  

I W INTERESIE ICH MIESZKAŃCÓW. 

W lutym 1994 r. podpisany Układ Europejski wszedł w życie. W ramach wsparcia i 

przyspieszenia zmian, Polska otrzymała od UE pomoc finansową, ale także 

wytyczne do prowadzenia polityki rozwoju. 



 

 

 

W kwietniu 1997 r. została uchwalona Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

Art. 5. Konstytucji RP 

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 

terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

Art. 74 Konstytucji RP,  
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo 

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.  

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.  

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.  

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i 
poprawy stanu środowiska.  

W 1997 r. odbył się kolejny Szczyt, na którym Specjalna sesja Zgromadzenia 

Ogólnego zatwierdziła obszerny dokument zatytułowany: "Program dalszej realizacji 

Agendy 21" przygotowany przez Komisję do spraw Zrównoważonego Rozwoju. 

Uczestnicy sesji uchwalili również program prac Komisji na lata 1998 - 2002.  

„Do 2002 roku wszystkie kraje powinny opracować narodowe strategie 

zrównoważonego rozwoju, określające udział i odpowiedzialność 

wszystkich zainteresowanych stron. Należy aktywnie wspierać Lokalne 

Agendy 21 i inne programy, których celem jest rozwój zrównoważony”. 

3 czerwca 2000 r. na ręce Marszałka Sejmu przesłany został dokument „Polska 

2015 – Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju” 

przygotowany przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.  

Proces kształtowania i realizacji rozwoju zrównoważonego w horyzoncie 

długoterminowym wymagać będzie innych rozwiązań instytucjonalnych i 

innego sposobu zarządzania niż tradycyjny rozwój oparty wyłącznie na 

konsumpcyjnych wskaźnikach gospodarczych. Rozwój zrównoważony 

musi opierać się na integracji działań w zakresie ekonomicznym, w 

zakresie ekologicznym i działań w zakresie polityki społecznej [str. 23] 

Uchwalona 27 kwietnia 2001 r.  „Ustawa prawo ochrony środowiska” definiuje 

pojęcie „zrównoważony rozwój”: 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

50) zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 



społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 

jak i przyszłych pokoleń.1 

W czerwcu 2001 r. sejm podjął uchwałę w sprawie wdrażania strategii „Polska 

2015 – Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju”  

 

Rozwój zrównoważony jest to rozwój, którego celem jest wzrost gospodarczy 

niezbędny do zapewnienia ludziom dobrobytu, ale z uwzględnieniem dobra 

społecznego, sprawiedliwości i warunków niezbędnych do zachowania zasobów i 

walorów środowiska naturalnego2 

23 sierpnia 2001 r. została przyjęta przez Sejm RP „II Polityka Ekologiczna 

Państwa”. 

W 2003 r. została uchwalona „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym” (dalej UPZP). 

Art. 1. Zakres ustawy i zasady planowania i zagospodarowania 

przestrzennego 

1. Ustawa określa: 
1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki 

samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, 
2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania 

terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych 
działań. 

Art. 87. ust. 3.  
Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem  

1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych 

planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r. 

                                                           
1 http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.062.0000627,ustawa-prawo-ochrony-srodowiska.html 
2 http://www.dolceta.eu/polska/Mod5/-Pojecie-i-definicje-rozwoju-.html 

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.062.0000627,ustawa-prawo-ochrony-srodowiska.html
http://www.dolceta.eu/polska/Mod5/-Pojecie-i-definicje-rozwoju-.html


Andreas Billert w opracowaniu „Miasta w postindustrialnej Europie i w 
kleszczach polskiej transformacji”, bardzo skrytykował  UPZP z 2003 r.  

Wprowadzona wspomnianą Ustawą możliwość uzyskania prawa zabudowy 
drogą procedury administracyjnej, tzw. warunków zabudowy (z 
pominięciem rady miasta/gminy), JEST EWENEMENTEM NA SKALĘ 
EUROPEJSKĄ I ODBIEGA OD JAKICHKOLWIEK ZNANYCH W 
EUROPIE STANDARDÓW PAŃSTWA PRAWNEGO, dając możliwość 
daleko idącej chaotyzacji przestrzeni miejskiej. …  
Praktycznie NIE ISTNIEJE TEŻ PRAWNE ZABEZPIECZENIE 
PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ani nawet możliwość jej realizacji, gdyż 
to, co nazywa się w Polsce planowaniem przestrzennym, zostało 
zredukowane do instrumentów i procedur prawno-planistycznych. 3 

Pytanie na które należy odpowiedzieć: 
Skoro w Europie nie ma tego typu praktyk (unieważnienia planów miejscowych na 

terenie całego kraju), to dlaczego wprowadzono je w Polsce – przecież mieliśmy 

dopasowywać istniejące przepisy do przepisów UE. Jakim prawem stworzyliśmy nowe 

przepisy (ustawę o planowaniu przestrzennym) niezgodne z przepisami UE? 

 

W 2003 r. powstała III Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Przyjęte zostało założenie, że 

osiągnięcie celów polityki ekologicznej nie będzie możliwe bez aktywnego włączenia 

w proces ich realizacji wszystkich użytkowników środowiska. 

 

6 grudnia 2006 r. przyjęto „Ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” 

Art. 2.  

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań 
podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i 
zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, 
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej … 

23 października 2007 r. Rada Ministrów UNIEWAŻNIŁA strategię „Polska 2025 – 

Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju” przygotowaną 

przez Rządowe Centrum studiów strategicznych.  

17 października 2008 r. nastąpiła nowelizacja „Ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych” -  odrolnienie gruntów rolnych w miastach  

Wszystkie grunty rolne położone w granicach miast zostaną z mocy prawa 

przekształcone w tereny zurbanizowane z prawem do zabudowy - pisze 

"Gazeta Prawna". Zwiększy to liczbę inwestycji budowlanych i obniży 

ich koszty. Dla samorządów nowe rozwiązania oznaczają wzrost 

dochodów.4 

Projekt nowelizacji „Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych” przygotowała 

sejmowa komisja “Przyjazne Państwo”. Obecnie, na gruntach rolnych można 

                                                           
3 Andreas Billert „Miasta w postindustrialnej Europie i w kleszczach polskiej 
transformacji” w „Miasto w Działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej”, 
2012, Str. 83 
4 http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,5566713,_GP___Beda_nowe_dzialki_pod_zabudowe.html 

http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,5566713,_GP___Beda_nowe_dzialki_pod_zabudowe.html


wybudować np. kompleks mieszkaniowo biurowy pod warunkiem, że urzędnicy z 

Wydziału Architektury uznają, że nie ma do tego przeciwwskazań. Nastąpiło 

uproszczenie procedur polegające na tym, iż do odrolnienia nie będzie 

potrzebny plan przestrzennego zagospodarowania, którego obecnie nie posiada 

większość gmin . 

Ówczesny wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński wyjaśnił, że uproszczenie 

procedur polega na tym, iż do odrolnienia nie będzie potrzebny plan przestrzennego 

zagospodarowania, którego obecnie nie posiada większość gmin. Większość gmin 

planów nie posiada, ponieważ plany, które były uchwalone przed 1995 r., straciły 

ważność w grudniu 2003 r., z chwila wejścia w życie Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.5  

3 grudnia 2008 r Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna skierowała pismo 

do Ministra Infrastruktury, pana Cezarego Grabarczyka. 

[…] 

Konieczne są zmiany prawa w wielu dziedzinach, konieczne jest 

odbiurokratyzowanie procesów inwestycyjnych i zmiana systemu 

ochrony terenów rolnych; jednakże zmiany te winny być wprowadzane w 

powiązaniu z reformą całego systemu gospodarki przestrzennej. 

Wprowadzona w obecnych warunkach zasada powszechnego odrolnienia, 

w zderzeniu z nieskutecznym systemem kontroli procesów przestrzennych 

i uznaniowością w sferze decyzji administracyjnych, poszerzać będzie 

patologiczne procesy przestrzenne.  

[…] 

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zwraca się do Pana 

Ministra, jako członka rządu odpowiedzialnego za racjonalną gospodarkę 

przestrzenną w naszym kraju, o przeciwdziałanie nieprzemyślanym 

inicjatywom i nieracjonalnym propozycjom legislacyjnym, gdyż wymaga 

tego interes społeczny – troska o warunki życia w naszych miastach, o 

naszą gospodarkę i inwestycje oraz konstytucyjny wymóg 

racjonalizowania procesów przestrzennych zgodnie z zasadami 

rozwoju zrównoważonego.  

 

27 lutego 2009 r. Cezary Grabarczyk w piśmie do  Komisji Wspólne Rządu i 

Samorządu Terytorialnego przyznaje, że 

przepisy prawa krajowego od kilku lat nie w pełni odpowiadały wymogom 

dyrektywy UE. Dlatego, aby nie dopuścić do kontynuowania postępowania 

wszczętego przeciwko Polsce, w związku z podejrzeniem naruszenia przez 

nią zobowiązań traktatowych, w wyniku braku zgodności ustawodawstwa 

RP z dyrektywą2001/42/WE – należało dążyć do jak najszybszego 

dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego. 

 

 

                                                           
5http://budownictwo.wnp.pl/resort-infrastruktury-chce-uproscic-procedury-odrolniania-

gruntow,40911_1_0_0.html 

http://budownictwo.wnp.pl/resort-infrastruktury-chce-uproscic-procedury-odrolniania-gruntow,40911_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/resort-infrastruktury-chce-uproscic-procedury-odrolniania-gruntow,40911_1_0_0.html


27 kwietnia 2009 na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty dokument 

„Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”: 

W związku z brakiem metodologii dotyczącej tworzenia i monitorowania 

realizacji dokumentów strategicznych konieczne jest opracowanie 

podręczników metodologicznych i przeprowadzenia cyklu szkoleń 

skierowanych do administracji publicznej. Przygotowana metodologia 

opisywałaby typy dokumentów strategicznych, ich wymaganą strukturę, 

zasady przygotowywania oraz sposoby monitorowania i ewaluacji efektów 

realizacji programowych działań. [str.18] 

30 kwietnia 2010 r. rząd podjął decyzje o uporządkowaniu obowiązujących 

dokumentów strategicznych. W dokumencie zaproponowano ograniczenie liczby 

strategii i polityk – z obecnie obowiązujących 42 dokumentów tego typu,  do 9 nowych 

strategii rozwoju. 

26 listopada 2010 r. – XV posiedzenie Głównej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej  (rekomendowane zasady i zakres reformy praw gospodarki 

przestrzennej, jako elementu zintegrowanego planowania rozwoju kraju) 

[…] 

Polska gospodarka przestrzenna jest w stanie kryzysu, skutki jej 

nieracjonalności odczuwane są stale i powszechnie. Niekontrolowana 

urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych 

utrudnia funkcjonowanie jednostek osadniczych, pogarsza warunki życia 

oraz obniża społeczną, kulturową i ekonomiczną wartość przestrzeni. 

Interes publiczny nie jest chroniony, nawet jego postrzeganie jest ułomne, 

ograniczone zwykle do spraw inwestycji infrastrukturalnych. Brak jest 

zrozumienia, że koordynację procesów inwestycyjnych mogą zapewnić 

jedynie plany przestrzenne. Bez nich, często w trakcie realizacji inwestycji, 

ujawniają się spory i konflikty. Nie respektujemy dokumentów, prawa i 

polityki europejskiej, które zalecają troskę o jakość przestrzeni. 

Przykładowo: ignorowane są zapisy ratyfikowanej przez Polskę 

Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz "Karty Lipskiej". 

[…] 

W konsekwencji obserwujemy liczne negatywne zjawiska: niespójne 

kształtowanie przestrzeni centrów miejskich, substandard 

urbanistyczny nowego budownictwa, zwłaszcza zespołów 

mieszkaniowych, narastający bezład stref podmiejskich, rozpraszanie 

zabudowy na terenach rolniczych i rekreacyjnych, niszczenie wartości 

krajobrazu kulturowego i naturalnego, brzydotę znacznej części 

zabudowy terenów podmiejskich i wiejskich, chaotyczną zabudowę 

komercyjną pasów przydrożnych, degradację wizualną przestrzeni 

publicznych zaśmiecanych agresywną reklamą. Wszystko to powoduje 

narastającą degradację narodowego dziedzictwa, jakim są walory 

krajobrazu kulturowego i przyrodniczego Polski. 

 



System planowania przestrzennego – zasady – rekomendacje 

• Należy prowadzić stały monitoring nie tylko przebiegu procesów 

przestrzennych, lecz również prawidłowości prowadzonej gospodarki 

przestrzennej oraz kompetentnego działania władz publicznych. 

• Konieczne jest wprowadzenie zasady obligatoryjnego sporządzania 

planów przestrzennych dla wszystkich szczebli zarządzania … 

• Konieczne jest wdrożenie generalnej zasady prawa gospodarki 

przestrzennej: całkowite wyeliminowanie uznaniowości w odniesieniu do 

kluczowych problemów przestrzennych. Kontrolę respektowania tej 

zasady winna zapewnić w szczególności powszechna, pogłębiona, 

wspomagana odpowiednimi działaniami edukacyjnymi i organizacyjnymi 

władz publicznych – aktywna partycypacja społeczna. 

• Zasada - zero tolerancji – dla ekspansji zabudowy bez uzasadnienia 

ekologicznego, ekonomicznego i publicznego, powinna być ideą 

przewodnią nowelizacji metodologii i narzędzi planowania przestrzennego 

• Nie ma dobrych planów i skutecznej ich realizacji bez sprawnego, 

innowacyjnego i profesjonalnego planowania. Oznacza to wymóg 

zbudowania wysokiej jakości organizacji planistycznych przez m.in. 

rozwijanie wiedzy i umiejętności osób w biurach zajmujących się 

planowaniem. 

• Niezbędne jest zbudowanie systemu planowania pozwalającego na 

szybkie elastyczne reagowanie na zmiany, ale jednocześnie planowania 

stabilizującego użytkowanie terenów w elementach decydujących o 

trwałym rozwoju. 

13 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła „Koncepcję Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030”.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest 

najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym 

zagospodarowania przestrzennego kraju. Została opracowana zgodnie  

z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z 27 marca 2003 roku. 

Niestety „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z 27 marca 2003 

roku, jako  jedna z najbardziej krytykowanych ustaw w Polsce, stale stanowi 

podstawę polityki przestrzennej kraju. 

 

16 lutego 2012 r. powstał Zespół ds. Polityki Miejskiej 

§ 2. Zadania Zespołu 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1. Realizacja idei „prawa do miasta”, czyli prawa mieszkańców do 

decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu ma służyć i jak 

ma funkcjonować. 

2. Podejmowanie działań na rzecz realizacji takich ogólnopolskich 

rozwiązań prawnych, które będą umożliwiały i promowały rozwój miast 

w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałający 

wkluczeniom i umożliwiający mieszkańcom realny udział w życiu 



swojej wspólnoty samorządowej i podejmowaniu decyzji ich 

dotyczących. 

… 
Wrzesień 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało dokument 

„Strategia rozwoju kraju 2020”.  

W związku z koniecznością dostosowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, 

przyjętej 29 listopada 2006 r. do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

oraz do wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, a także wymogów wprowadzenia 

systemu zarządzania polityką rozwoju, podjęto decyzje o jej aktualizacji oraz o 

wydłużeniu horyzontu czasowego do 2020 roku.  

WIZJA POLSKI 2020: 

Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i 

sprawne państwo. 

5 lutego 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 16, w sprawie Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności” 

Przyjmując określenie Tofflera w sensie metaforycznym, można obecnie, 

po zakończeniu procesu transformacji definiować polską „trzecią falę”. 

Po fali nowoczesności, jaką przyniósł krajowi proces industrializacji 

powojennej, po drugiej fali nowoczesności, jaka wniosła transformacja 

zmieniając zasady funkcjonowania gospodarki z centralnie planowanej na 

rynkową i w kierunku postindustrialnym, ze specyficznym wykorzystaniem 

efektów dwóch „boomów”: „edukacyjnego i przedsiębiorczości – przychodzi 

czas na trzecią falę nowoczesności tak, by po uzyskaniu nowych przewag 

konkurencyjnych uniknąć zagrożenia peryferyzacją Polski i stać się liderem 

w wielu obszarach na przyszłość. 

 

 



11 grudnia 2013 r. ukazał się „Raport o ekonomicznych stratach i społecznych 

kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”. Autorami opracowania są Adam 

Kowalewski, Jerzy Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień oraz 

Przemysław Śleszyński.  

Raport przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody, 

będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu 

planowania przestrzennego. Niekontrolowana urbanizacja powoduje 

rozlewanie się zabudowy i wywołuje różnego rodzaju patologie społeczne, 

środowiskowe i ekonomiczne. Powiększanie się terenów osadniczych w 

skali kraju następuje przy spadku liczby ludności, skutkując pogarszaniem 

warunków życia mieszkańców oraz generując nieuzasadnione koszty 

funkcjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza dla samorządów.6 

8 lipca 2014 r. List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tyska. 

Grupa naukowców, samorządowców i przedsiębiorców, w tym autorzy 

omawianego przez nas niedawno raportu o chaosie urbanistycznym w 

Polsce, wystosowała do premiera Donalda Tuska list otwarty, w którym 

wymieniono główne problemy planowania przestrzennego w naszym kraju, 

a także wezwano rząd do działań.7 

Przestrzeń jest dobrem wspólnym, a jej jakość, czyli porządek i piękno, 

wartości przyrodnicze i kulturowe, mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 

społecznego i ekonomicznego. Brak należytej troski ze strony kolejnych 

rządów o stan przestrzeni naszego kraju, narastający chaos i 

niekontrolowana urbanizacja, skłoniły nas do sformułowania 

niniejszego listu. 

Niekontrolowana urbanizacja - wynik wadliwego planowania 

przestrzennego - powoduje olbrzymie straty społeczne. Wywołuje 

wielomiliardowe, nieuzasadnione koszty dla polskich rodzin, 

przedsiębiorstw, samorządów, budżetu państwa. Staje się coraz 

poważniejszą barierą rozwoju kraju. Chaos przestrzenny, a zwłaszcza 

niekontrolowane rozpraszanie zabudowy i „rozlewanie się” miast, to źródło 

wielu niekorzystnych zjawisk. 

14 lutego 2017 r. została przyjęta przez Rade Ministrów „Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju”, jako kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze 

średnio i długofalowej polityki gospodarczej. Zdaniem ówczesnego Ministra Rozwoju, Pana 

Mateusza Morawieckiego  

Warunkiem sine qua non realizacji celów Strategii jest poprawa jakości 
kapitału ludzkiego i społecznego. Oznacza to z jednej strony dokonanie 
zmian w systemie edukacji, w tym w szczególności szkolnictwa 
zawodowego i szkolnictwa wyższego. Nauczanie powinno być m.in. 
dopasowane do potrzeb rynku pracy i odpowiadać na zmieniające się 
warunki gospodarcze kraju.[str. 14-15] 

                                                           
6 
http://frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf 
7 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/list-otwarty-do-premiera-przestrzen-jest-dobrem-wspolnym-
2730.html 

http://frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/list-otwarty-do-premiera-przestrzen-jest-dobrem-wspolnym-2730.html
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/list-otwarty-do-premiera-przestrzen-jest-dobrem-wspolnym-2730.html


 
W nowym modelu duże znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego 
mają uwarunkowania infrastrukturalne i środowiskowe. Stanowią 
ważny czynnik konkurencyjności gospodarki – są przesłanką 
podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa, wpływają na 
ich efektywność ekonomiczną. W transporcie priorytetem jest stworzenie 
zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej, poprzez 
wypełnienie luk inwestycyjnych (wskaźnik międzygałęziowej 
dostępności transportowej – w 2014 r. 34,6, w 2023 r. 43 i w 2030 r. 45). 
Duży nacisk zostanie położony również na ograniczanie negatywnego 
wpływu transportu na środowisko, m.in. poprzez wspieranie rozwiązań 
ograniczających emisję zanieczyszczeń. …  Wzrost efektywności 
środowiskowego potencjału rozwoju pozwoli na użytkowanie go dla 
zaspokojenia aktualnych potrzeb rozwojowych i wzrostu jakości życia 
oraz zachowania zasobów rozwojowych dla przyszłych pokoleń. Wymaga 
to wiedzy, innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu problemów oraz 
takiego gospodarowania zasobami nieodnawialnymi, aby można je było 
utrzymywać w optymalnym stanie. [str.15]  
… 
Celem jest wzrost efektywności środowiskowego potencjału rozwoju, 
pozwalający na użytkowanie go dla zaspokojenia aktualnych potrzeb 
rozwojowych i wzrostu jakości życia oraz zachowania zasobów 
rozwojowych dla przyszłych pokoleń. Wymaga to wiedzy, innowacyjnego 
podejścia w rozwiązywaniu problemów oraz takiego 
zagospodarowania zasobami nieodnawialnymi, aby można je było 
utrzymywać w optymalnym stanie.8 [Str. 343] 

 

PYTANIA: 

1. Czy Polska jest demokratycznym państwem prawnym, jak określa 
Konstytucja RP?  
Według „Słownika języka polskiego” – Państwo prawa to „państwo, w 
którym są przestrzegane prawa”  

2. Czy w Polsce prawa są przestrzegane? Jest to warunek konieczny, ale czy 
wystarczający? Należy jednak dodać, że aby państwo było państwem prawa 
– zgodnie chociażby z logicznym rozumowaniem – prawo musi być dobre. 
Jeżeli prawo nie jest dobre, a jest przestrzegane, to skutki mogą być 
niebezpieczne.  

3. Czy polskie prawo jest dobre?  
Oto fragmenty tekstu „Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce” 
(podsumowanie ostatnich 25 lat pod katem tworzenia przepisów prawnych 
przez firmę Grant Thornton):  

                                                           
8 http://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf 
 

http://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf


Jak wynika z obliczeń Grant Thornton, w 2014 r. w Polsce w życie weszło 

łącznie 25 634 stron maszynopisu nowego prawa, nowych ustaw, 

rozporządzeń i innych dokumentów, które tworzą lub zmieniają obowiązujące 

przepisy prawa. To o 11 proc. więcej niż rok temu, 22 proc. więcej niż dekadę 

temu i aż 745 proc. więcej niż 20 lat temu. Taki zalew nowego prawa 

poważnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Gdyby 

przedsiębiorca chciał przeczytać wszystkie wchodzące w życie akty prawne, 

musiałby na to poświęcać średnio 3 godziny i 26 minut każdego dnia. 

[ http://barometrprawa.pl/] 
4. Czy „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” nie podzieli losu strategii 

„Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju”?  

 

 

http://barometrprawa.pl/

