
l W mia rę jak eko lo gia sta ła się mod na, biz nes za sy mi lo wał
jej ha sła i włą czył je do swo ich stra te gii mar ke tin go wych.
Tro ska o śro do wi sko na tu ral ne sta ła się lu kra tyw nym przed -
sięw zię ciem, któ re poz wa la wy cis nąć z kon su men tów do dat -
ko we kil ka gro szy na droż sze, „eko lo gicz ne” roz wią za nia,
któ re kie dyś ma ją się zwró cić, choć dziś je dy ny pew ny za ro -
bek osią ga ją na nich pro du cen ci i ban ki udzie la ją ce kre dy tów
na „zielone” roz wią za nia. Pra wi dło wość ta do ty czy rów nież
prze pi sów pra wa ma ją cych na ce lu gwa ran cję, że eko lo gicz ne
roz wią za nia bę dą wdra ża ne w prze my śle i w han dlu.

Ta ga łąź pra wa, tzw. pra wo ochro ny śro do wi ska, to sto sun ko -
wo mło de zja wi sko. W Sta nach Zjed no czo nych pier wsze fe de -
ral ne ak ty praw ne, od no szą ce się do czy sto ści wo dy, po ja wi ły
się w 1948 r., a trak tu ją ce o czy sto ści po wie trza w 1955 r.
U pod staw te go ro dza ju roz bu do wa nych re gu la cji praw nych,
ma ją cych na ce lu ochro nę śro do wi ska le ży prze ko na nie, że
ry nek sam z sie bie nie jest w sta nie sza no wać na tu ry i je śli nie
po sta wić mu ta my, to przy czy ni się do znisz cze nia śro do wi ska.

Tak na praw dę isto ta prob le mu wy da je się tkwić zu peł nie
gdzie in dziej. De gra da cja śro do wi ska na tu ral ne go nie wy ni ka
z błę dów wol ne go ryn ku, ale z fak tu, że pra wa jed no stek nie
są w na le ży ty spo sób res pek to wa ne i chro nio ne przez rzą dy.
Je śli ko pal nia sre bra uwal nia do rze ki me ta le cięż kie i cy jan -
ki, to na grun cie tzw. pra wa ochro ny śro do wi ska ro bi się z te -
go prob lem ab strak cyj nej re gu la cji praw nej, któ ra za ka zu je
uwal nia nia za nie czysz czeń. Tym cza sem jest to prze de wszyst -
kim spra wa na ru sze nia in dy wi du al nych praw jed no stek, któ -

re mu szą z ta kiej wo dy ko rzy stać. Każ da z tych osób by ła by
w sta nie du żo le piej pil no wać swo ich in te re sów w tym za -
kre sie, niż jest to w sta nie zro bić za nią urzęd nik. Po mi mo te -
go, pra wo nie poz wa la na skon stru o wa nie wia ry god nych
rosz czeń od szko do waw czych ze stro ny osób, któ rych pry wat -
ne in te re sy zo sta ły na ru szo ne np. za nie czysz czo ną wo dą lub
po wie trzem. Dla te go prob lem tra fia do ab strak cyj nej agen dy
rzą do wej, któ ra we ry fi ku je czy stość wód po wierz chnio wych
i wy mie rza przed się bior com ka ry.

Tym cza sem, te go ro dza ju rosz cze nia od szko do waw cze po sia -
da ły by bar dzo sil ny efekt od stra sza ją cy. Nie jest przy pad kiem,
że naj pięk niej sze osto je leś ne w Eu ro pie sta no wią daw ne la sy
kró lew skie. W Ame ry ce wy trze bio no „ni czy je” bi zo ny, a nie
pry wat ne kro wy, po dob nie jak w Eu ro pie – wy gi nę ły ma je -
sta tycz ne tu ry, któ re zresz tą zna laz ły osta t nią osto ję w Pusz czy
Jak to row skiej, a więc w pry wat nym le sie ksią żąt ma zo wiec -
kich, przy szłych kró lów Pol ski. To nor mal ne – za so bom na tu -
ral nym, któ re nie ma ją jas no okre ślo ne go wła ści cie la, bra ku je
też ob roń cy przed dra pież ny mi za cho wa nia mi in nych lu dzi.
Dla te go włas ność „spo łecz na” nie spraw dza się ja ko me to da
ochro ny za so bów na tu ral nych. Nie przy pad kiem więc śro do -
wi sko na tu ral ne ma się po dob no naj le piej w je dy nym miej -
scu na Zie mi, gdzie nie się ga żad na wła dza pań stwo wa, a więc
w stre fie zde mi li ta ry zo wa nej mię dzy Ko reą Pół noc ną i Ko reą
Po łud nio wą. Na tej naj le piej pil no wa nej na świe cie li nii de -
mar ka cyj nej nie ist nie ją prze pi sy od no szą ce się do ochro ny
śro do wi ska, ale je dy nie dwie gru py lu dzi, któ re wza jem nie się
pil nu ją przed na ru sza niem swo ich upraw nień.

Ca ła sprzecz ność mię dzy in te re sa mi wiel kich kon cer nów
a ochro ną śro do wi ska jest po zor na i wy ni ka wy łącz nie z fak -
tu, że jed nost kom nie do star cza się od po wied nich in stru men -
tów praw nych do te go, aby sa me bro ni ły się przed dzia ła nia mi
„tru ci cie li”. Nie jest przy pad kiem, że śro do wi sko na tu ral ne
jest chro nio ne le piej w kra jach sza nu ją cych wol no ści oby wa -
tel skie, a po ziom świa do mo ści eko lo gicz nej jest naj wyż szy
tam, gdzie lu dzie są naj bar dziej za moż ni – tro ska o śro do wi -
sko na tu ral ne roś nie li nio wo z za moż no ścią spo łe czeń stwa.
Isto ta prob le mu le ży bo wiem nie w prze pi sach pra wa, ale doj -
rza ło ści oby wa te li i ich pra wie do eg zek wo wa nia swo ich wol -
no ści na dro dze są do wej.

Ist nie je za pew ne rów nież wie le tak dłu go fa lo wych i skom -
pli ko wa nych wy pad ków od dzia ły wa nia na śro do wi sko, iż nie
na da ją się one do kon stru o wa nia już dziś rosz czeń praw nych
ze stro ny jed no stek. Prob lem po le ga jed nak na tym, że je śli są
to skut ki tak sub tel ne, że nie na da ją się do wy ra że nia w to -
ku pro ce su są do we go, to naj czę ściej sto ją za ni mi tyl ko luź -
ne spe ku la cje in te lek tu al ne, któ re nie na da ją się do
do cho dze nia przed są dem. Dzie je się tak, po nie waż bra ku je
do wo dów i moż li wo ści uchwy ce nia związ ku przy czy no wo-
skut ko we go. Hi sto ria eko lo gii jest peł na ta kich spe ku la cji
i chy ba nie war to an ga żo wać pro ku ra tu ry do ich ochro ny.
Wy star czy przy pom nieć, że w 1970 r. prof. Pa ul R. Eh rlichz ze
Stan ford Uni versity, na po waż nie do wo dził, że w la tach
1980-89 umrą z gło du 4 mi liar dy lu dzi (z cze go 65 mln
w Sta nach Zjed no czo nych). Je go bar dzo su ge styw na książ ka
sprze da na w mi lio nach eg zem pla rzy – „The Po pu la tion
Bomb”, sta ła się ak ce le ra to rem róż nych proe ko lo gicz nych
zmian praw nych, ale z per spek ty wy pół wie ku wy da je się
cał ko wi cie nie tra fio na.

Śro do wi sko mo gą chro nić tyl ko lu dzie. Nie na da je się do te -
go po li ty ka, któ ra jest po pro stu na u ką o tym, jak zdo być
i utrzy mać wła dzę. Eko lo gia wrzu co na w wir po li ty ki bę dzie
po pro stu ta kim sa mym na rzę dziem wal ki po li tycz nej jak każ -
da in na ide o lo gia, któ ra jest uży wa na przez po li ty ków do wal -
ki o wła dzę.

Z tych sa mych przy czyn pra wo nie po win no być jed nak
proe ko lo gicz ne, ale po pro stu spra wie dli we i za pew niać na
ty le kom plek so wą ochro nę praw jed nost ki, aby ta jed nost -
ka mog ła się upom nieć rów nież o śro do wi sko, w któ rym ży -
je. Tro ska o śro do wi sko na tu ral ne jest i po win na po zo stać
za gad nie niem z za kre su ety ki jed nost ki, a nie po rząd ku
praw ne go spo łe czeń stwa. Dla te go wy ma ga prze de wszyst -
kim edu ka cji, a nie re gu la cji praw nych. Jak mó wi sta re chiń -
skie przy sło wie: Je śli my ślisz rok na przód, sadź ryż. Je śli
my ślisz 10 lat na przód, sadź drze wo. Lecz je śli my ślisz 100 lat
na przód, ucz lu dzi.

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontrolom podatkowym.
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