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Prawo ochrony środowiska 
a prawo konstytucyjne w Niemczech

Aczkolwiek wprowadzenie do niemieckiej Ustawy Zasadniczej art. 20a1 jako celu 
działania państwa przyjmowane było przez długi czas sceptycznie2, to nie ulega wąt-
pliwości, że ów krok należy ocenić pozytywnie – nawet jeśli jego konkretnych sfor-
mułowań nie można określić inaczej jak „nieszczęśliwe”3. Głównie za sprawą takich 
zapisów z tego artykułu, jak „(…) w ramach porządku konstytucyjnego w drodze usta-
wodawstwa” bądź „stosownie do ustaw i prawa poprzez władzę wykonawczą i wymiar 
sprawiedliwości”4. Ich powtórzenie na tle sformułowania art. 20 ust. 3 UZ jest nie tyl-
ko zbędne, ale zgoła zakłóca klarowny duktus pozostałych celów państwa wyłożonych 
w art. 20 ust. 1 UZ5.

Jako cel działania państwa zyskuje cały zapis art. 20a UZ na znaczeniu dopiero wte-
dy, gdy jest on traktowany jako ważny konstytucyjno-prawny element fi nalnej działal-
ności programującej i decyzyjnej państwa. Również wtedy, gdy jest on stosowany jako 
probierz interpretacyjny nieostrych pojęć prawnych albo orzeczeń opartych na uznaniu6. 
Równocześnie, także i o tym należy tutaj wspomnieć, ów konstytucyjny cel „ochrony 

1 Zapis art. 20a UZ według nowelizacji z 26 lipca 2002 roku: „Państwo chroni także w odpowiedzial-
ności wobec przyszłych pokoleń naturalne podstawy życia i zwierzęta w ramach porządku konstytucyjnego 
w drodze ustawodawstwa oraz stosownie do ustaw i prawa poprzez władzę wykonawczą i wymiar sprawied-
liwości” [w:] BGBl. 2002, I, s. 2862.

2 Por. M. Sachs, Grundgesetz Kommentar, München 2007, s. 826. Tamże (przypis nr 4) szczegółowy 
zapis dyskusji w literaturze przedmiotu.

3 R. Schmidt, W. Kahl, Umweltrecht, München 2006, s. 55.
4 Por. art. 20a UZ. „(…) im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung durch den Gesetzgeber” oraz 

„nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung”.
5 Por. A. Voßkuhle, Verfassungsstil und Verfassungsfunktion. Ein Beitrag zum Verfassungshandwerk [w:] 

AöR, 1994, 1, s. 35–60.
6 Por. I. Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge zum Wandel der Dogmatik des Öffent-

lichen Rechts am Beispiel des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung im Umweltrecht, Tübingen 2005, 
s. 119 i n.
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naturalnych podstaw życia”, zawarty w art. 20a UZ, warunkuje w przypadku legislatywy 
i egzekutywy nie tylko określone działania, ale i zaleca poszanowanie wymogów oraz 
wspieranie ochrony środowiska7.

1.  Ochrona środowiska naturalnego w Niemczech 
– kwestie definicyjne

Powyższe nie uprawnia jednak do stwierdzenia prymatu art. 20a UZ8, stąd pożądaną 
skuteczność jego wykładni można osiągnąć dopiero poprzez zestawienie zapisu wzmian-
kowanego artykułu z innymi zasadami konstytucyjnymi bądź dobrami prawnymi w tej 
randze. Uwaga ta jest tutaj istotna, ponieważ tego rodzaju zapis nie dopuszcza do subiek-
tywnego wystąpienia z roszczeniem – że podamy tu dla przykładu już teraz – o podjęcie 
ze strony państwa konkretnych środków ochrony „naturalnych podstaw życia”. Jeżeli 
już, to jedynie w wypadku powołania się na konstytucyjne prawo(a) podstawowe9.

W sposób wyraźny niemiecka Ustawa Zasadnicza nie defi niuje stworzenia albo 
utrzymania czystego i zdrowego środowiska naturalnego jako prawa podstawowego. 
Należy przy tym zaznaczyć, że idące w tym kierunku próby nowelizacji konstytucji 
spełzły – jak dotąd – na niczym10. Stąd jedynie na drodze domniemania wolno wysnuć 
wniosek, że prawo do czystego środowiska można wyprowadzić z powołaniem się na 
art. 2 ust. 1 UZ albo art. 2 ust. 2 zdanie 1. Ale również i tak dorozumiane prawo mogłoby 
na podstawie klasycznego pojmowania praw podstawowych zostać uznane jedynie za 
prawo obrony przed naruszeniem chronionych dóbr prawnych. Inaczej mówiąc, tylko 
jako roszczenie o ochronę przeciwko szkodliwym działaniom wobec środowiska, jednak 
nie już jako jedno z socjalnie uzasadnionych praw w randze konstytucyjnej11.

Aczkolwiek życie w godnych warunkach musi bezsprzecznie zakładać zapewnienie 
minimum ekologicznego12, to jednak nie sposób argumentować za pomocą łącznej inter-
pretacji zapisów art. 2 ust. 1 UZ i art. 1 ust. 1 UZ jako o prawie podstawowym do życia 
w czystym środowisku w sensie daleko idącego prawa do ochrony przed niekorzystnymi 
czynnikami środowiskowymi. Wynika to stąd, że dominujące znaczenie konstytucyj-
ne we wszystkich dziedzinach stosunków ludzkich art. 1 ust. 1 UZ wyklucza jego rolę 

07 Por. Ch. Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat zugleich ein Beitrag zur Grundrechtsdogmatik im Rah-
men mehrpoliger Verfassungsrechtsverhältnisse, Tübingen 2001, s. 509.

08 Por. R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle, Umweltrecht, Heidelberg 2003, § 1, Rdnr. 154.
09 Por. A. Uhle, Das Staatsziel „Umweltschutz” und das Sozialstaatsprinzip im verfassungsrechtlichen 

Vergleich, [w:] JuS, 1996, 2, s. 96–103. Tu s. 97.
10 Por. R. Schmidt, W. Kahl, op.cit., s. 56.
11 Por. J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Heidelberg 2007, t. V, § 111, Rdnr. 9.
12 Por. także uwagi na temat minimum ekologicznego z perspektywy ekonomicznej: D. Cansier, Gefah-

renabwehr und Risikovorsorge im Umweltschutz und der Spielraum für ökonomische Instrumente. Beurtei-
lung aus ökonomischer Sicht [w:] NVwZ, 1994, 7, s. 642–647.
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jako narzędzia do rozwiązywania konfl iktów wynikających z różnych celów zapisanych 
w konstytucji13.

Nie inaczej jest z zapisem art. 1 ust. 2 UZ. Także tutaj nie można uzasadniać ogól-
nego prawa indywidualnego do ochrony przed niekorzystną ingerencją w środowisko 
i, à rebours, tegoż na stan warunków życia z powołaniem się na nietykalność cielesną 
zapisaną w art. 2 ust. 2 zdanie 1 UZ. Wprawdzie defi nicja zdrowia, którą podaje Statut 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określa zdrowie jako „stan zupełnej pomyślno-
ści fi zycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności”14, lecz, 
bez wątpienia, wykracza ona dalece poza zasięg defi nicji zdrowia według niemieckiej 
Ustawy Zasadniczej. Stąd też wykładnia pozwala zaklasyfi kować nie te zmiany w śro-
dowisku, które wpływają na indywidualny stan dobrego samopoczucia, ale tylko takie, 
które swoim oddziaływaniem przyczyniają się do powstania cielesnego bólu15.

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe konstatacje, niezbędne staje się zakreślenie 
defi nicyjne przedmiotu regulacji w prawie ochrony środowiska. Interpretacja rozszerza-
jąca tego pojęcia rozumie przez nie całość otoczenia egzystencji człowieka, włączając 
w to czynniki natury społecznej, kulturowej i politycznej16. Tak spreparowanego pojęcia 
nie sposób jednak określić inaczej niż jako nazbyt abstrakcyjne i pozbawione konturów, 
a przez to nienadające się do rozgraniczenia określonych przedmiotów regulacji praw-
nej. Inaczej jest, gdy mówimy o wykładni zawężającej, tej zresztą, która tkwi u podstaw 
art. 20a UZ. Tak rozumiana interpretacja odwołuje się bowiem do „naturalnych pod-
staw” życia człowieka, tj. wody, ziemi i powietrza oraz biosfery17.

Jasność wywodu wymaga również określenia celu prawa ochrony środowiska. Za 
taką potrzebą przemawia fakt, że decydujące dla interpretacji poszczególnych rozwiązań 
ustawowych jest właśnie stworzenie jednolicie rozumianego celu w prawie ochrony śro-
dowiska, gdyż wspiera ono w rezultacie jednolitą wykładnię tegoż prawa. Tymczasem 
analiza pojedynczych ustaw (około)środowiskowych pokazuje, że nadzwyczaj rzadko 
można w nich odnaleźć bliższe sprecyzowanie ich celu(ów). I tak, czytamy, że ochrona 
określonych dóbr środowiska powinna służyć „dobru ogólnemu”18 albo zabezpieczeniu 

13 Por. szczegółowe rozważania na ten temat: M. Herdegen, Artikel 1 Absatz 1 GG [w:] Th. Maunz, 
G. Dürig, Grundgesetz Kommentar, München 2008, Rdnr. 20, s. 14.

14 Preambuła do Statutu Światowej Organizacji Zdrowia [w:] Dz.U. RP z 1948 roku nr 61, poz. 477. 
Por. także: http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/11162.pdf

15 Por. objaśnienia H.D. Jarassa do art. 2 ust. 2 UZ, Rdnr. 83 [w:] H.D. Jarass, B. Pieroth, Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, München 2007, s. 83.

16 Por. R. Schmidt, W. Kahl, op.cit., s. 7.
17 Tak przyjęte normatywne ujęcie dokumentuje dobrze zarówno § 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ocenie od-

działywania na środowisko [Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPG] z 25 czerwca 2005 roku 
[w:] BGBl, 2005, I, s. 1757, jak i § 3 ust. 2 Ustawy o ochronie przed szkodliwymi oddziaływaniami na środo-
wisko przez zanieczyszczenie powietrza, zgiełk, wstrząsy i temu podobne zjawiska [Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge, BImSchG] z 26 września 2002 roku [w:] BGBl, 2002, I, s. 3830.

18 Por. § 1a ust. 1 Ustawy o gospodarowaniu zasobami wodnymi [Wasserhaushaltsgesetz, WHG] 
z 19 sierpnia 2002 roku [w:] BGBl, 2002, I, s. 3245. Podobnie: § 10 ust. 4 Ustawy o wspieraniu gospodarki 
obiegiem odpadami oraz zabezpieczenia zgodnego ze środowiskiem usuwania odpadów [Gesetz zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, KrW-/AbfG] 
27 września 1994 roku [w:] BGBl, 1994, I, s. 2705.
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„podstaw życiowych człowieka”19, bądź że tym celem jest ochrona przed „szkodliwymi 
oddziaływaniami na środowisko”20. Wyjątki, takie jak Ustawa o benzynie ołowiowej21 
oraz Ustawa o ochronie przed hałasem samolotowym22, pokazują jedynie dowodnie, że 
znakomita większość ustawowych uregulowań nie zawiera określenia wartości granicz-
nych zasięgu ochrony.

Różnorodność uregulowań w materii prawa ochrony środowiska nie pozwala zatem 
na zdefi niowanie tkwiącego u jego podstaw celu ogólnego inaczej, jak tylko za pośred-
nictwem wyłuszczenia założeń celów politycznych z programu ochrony środowiska nie-
mieckiego rządu federalnego. Według tego dokumentu z roku 1971, do wzmiankowa-
nych celów zaliczono:

–  zapewnienie człowiekowi środowiska, które umożliwi mu prowadzenie zdrowe-
go życia oraz godnej egzystencji,

–  ochronę dóbr środowiska oraz świata roślin i zwierząt przed przynoszącymi szko-
dę działaniami człowieka,

–  usunięcie (usuwanie) istniejących szkód bądź wynikających z działalności czło-
wieka niekorzystnych zmian w środowisku23.

2. Zasady niemieckiego prawa ochrony środowiska

Jeśliby uwzględnić wymienione cele, to przyjdzie napisać, że ich urzeczywistnianie 
w niemieckim prawie ochrony środowiska opiera się na następujących zasadach: zapo-
biegania, odpowiedzialności sprawcy i współdziałania24, oraz – dodatkowo biorąc pod 
uwagę założenia prawa wspólnotowego – również na zasadzie integracji25. Przedstawio-
ne cztery główne zasady uzupełniają, w różnej zresztą skali i o różnym zasięgu, inne, 

19 Por. § 1 ust. 1 Ustawy o ochronie środowiska naturalnego [Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG] 
z 25 marca 2002 roku, [w:] BGBl, 2002, I, s. 1193.

20 Por. § 1 oraz § 3 ust. 1 Ustawy o ochronie przed szkodliwymi oddziaływaniami na środowisko przez 
zanieczyszczenie powietrza, zgiełk, wstrząsy i temu podobne zjawiska [Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, 
BImSchG] z 26 września 2002 roku [w:] BGBl, 2002, I, s. 3830.

21 Por. § 1 oraz § 2 ust. 1, 2 Ustawy o benzynie ołowiowej [Benzinbleigesetz, BzBlG] z 5 sierpnia 1971 
roku [w:] BGBl, 1971, I, s. 1234.

22 Por. § 1; § 2 ust. 1, 2, 3; § 3 ust. 1, 2 Ustawy o ochronie przed hałasem samolotowym [Gesetz zum 
Schutz gegen Fluglärm, FluglärmG] 30 marca 1971 roku [w:] BGBl, 1971, I, s. 282.

23 Por. R. Schmidt, W. Kahl, op.cit., s. 8. Podobne co do sensu rozwiązania przynosi § 1 ust. 1, 2, 3 
projektu Kodeksu Środowiska Naturalnego [Umweltgesetzbuch, UGB] [w:] http://www.bmu.de/umweltge-
setzbuch/entstehung_des_ugb/doc/40431.php.

24 Por. M. Kloepfer, op.cit., s. 63–76.
25 Ten kierunek procedowania wyznaczają trzy ważne akty prawa wspólnotowego:
(1) Dyrektywa Rady nr 85/337 z 27 czerwca 1985 roku [w:] Dz.U. WE nr L 175 z 5 lipca 1985 roku;
(2) Dyrektywa Rady nr 96/61 z 24 września 1996 roku [w:] Dz.U. WE nr L 257 z 10 października 1996 

roku;
(3) Rozporządzenie PE i Rady nr 761/2001 z 19 marca 2001 roku [w:] Dz.U. WE nr L 114 z 24 kwietnia 

2001 roku, poprawione [w:] Dz.U. WE nr L 327 z 4 grudnia 2002 roku.
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które wypada tutaj jednak dla porządku także wyliczyć. Są to zasady: własnej odpowie-
dzialności, wspólnego ponoszenia publicznych zobowiązań, zrównoważonego rozwoju, 
ochrony istniejącego stanu (zasobów) środowiska oraz uwzględniania przy podejmowa-
niu decyzji administracyjnych przesłanek (ofert) ekologicznych26.

Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że wszystkie wymienione zasady są wiążące 
prawnie, ale tylko tam, gdzie ich obowiązywanie zostało precyzyjnie zakreślone27. Moż-
na więc powiedzieć, iż generalnie prawodawca jest w swoich decyzjach wolny, czy i je-
śli już, to które z zasad przyjmuje za wiążące w swoim działaniu. To pozwala ostatecznie 
nazwać wspomniane zasady raczej maksymami działania politycznego, a nie nakazami 
o charakterze normatywnym28.

Mylne byłoby także przyjęcie założenia, że działanie według przedstawionych za-
sad dowodzi tylko ich wzajemnej jednopoziomowej przystawalności. Bez wątpienia 
bowiem ich skutki można dostrzec na różnych poziomach. I tak, na przykład, material-
nie zorientowana zasada zapobiegania dotyczy celu podstawowego w prawie ochrony 
środowiska naturalnego, czyli unikania obciążeń i niebezpieczeństw ekologicznych, gdy 
tymczasem o zasadzie odpowiedzialności sprawcy musimy powiedzieć, że determinuje 
jako cel pochodny prawa ochrony tegoż środowiska ustalenie jego adresatów. Podnieść 
przy tym należy, że obiektem tej ostatniej zasady jest kwestia o kapitalnym znaczeniu 
dla efektywności prawa ochrony środowiska, a mianowicie określenie reguł rozstrzyga-
nia o podziale fi nansowych obciążeń wynikających właśnie z ochrony środowiska, tym 
bardziej więc nie zaskakuje, że zachodzi ona i na zasadę współdziałania, i na zasadę 
integracji29.

2.1. Zasada zapobiegania

Trudno nie uznać, że realizacja tytułowej zasady jest materialnym wyrazem przeko-
nania, iż w rzeczy samej, w taki właśnie sposób powinna być prowadzona nowoczesna 
polityka ochrony środowiska. Nie ma bowiem tutaj potrzeby wątpić, że fi lozofi a profi -
laktyki pozwala, z jednej strony, na zapobieganie powstawaniu szkód ekologicznych, 
z drugiej jednak – dzięki rozumnemu obchodzeniu się człowieka z zasobami natury pro-
wadzi do długofalowego ich zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń30. Mówiąc wprost, 
mamy tutaj przykład takiego stosunku do rzeczywistości, który oznacza rezygnację 
ze sprowadzania roli instrumentarium prawnego jedynie do reagowania (tu usuwania 
szkód), na rzecz bardziej skutecznych narzędzi, którymi są za jego pośrednictwem pre-
wencja i sterowanie31. To pozwala uznać, że tak sformułowana zasada stanowi nie tylko 
nakaz określonej polityki ochrony środowiska naturalnego, lecz także – pomimo braku 

26 Por. M. Kloepfer, Umweltrecht [w:] N. Achterberg, G. Püttner, Th. Würtenberger (Hrsg.), Besonderes 
Verwaltungsrecht, Heidelberg 2000, t. 1, s. 352.

27 Por. M. Kloepfer, Umweltschutzrecht, s. 62.
28 Por. R. Breuer, Umweltschutzrecht [w:] E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 

Berlin 2005, s. 556.
29 Por. M. Kloepfer, Umweltrecht, München 2004, § 4, Rdnr. 56.
30 Por. Ch. Calliess, Struktur und Vorgaben des Vorsorgeprinzips im Kontext der Gestaltung des Umwelt-

rechts „Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts”, 2006, t. 90, s. 89–146.
31 Por. U. Ramsauer, Allgemeines Umweltverwaltungsrecht [w:] H.-J. Koch, op.cit., s. 85–87.



374 Jan Wiktor Tkaczyński

konturów co do treści i instrumentarium – zasadnie znajduje swoje odbicie w licznych 
rozwiązaniach ustawowych32.

Jeśli zasadzie zapobiegania powinno być przyznane własne znaczenie, to jej treść 
musi wykraczać bezsprzecznie poza klasyczną, wyłącznie porządkująco-prawną ochronę 
przed niebezpieczeństwem. Inaczej mówiąc – objąć sens szerszy jak tylko nakaz ochro-
ny33. Stąd podejmowane środki ochronne muszą albo dalece wykraczać poza zakreślone 
ramy prawne, albo pozostawać znacznie poniżej granicy niebezpieczeństwa. Uniknięciu 
niewłaściwej interpretacji pojęcia „niebezpieczeństwo” służy przy tym wypożyczenie 
tego terminu z prawa policyjnego. Według niego, pojęcie to oznacza taki stan rzeczy, 
który w wypadku braku reakcji prowadzi w stopniu wysoce prawdopodobnym do szko-
dy, czyli naruszenia bądź zmniejszenia wartości dóbr chronionych34.

Sens ochrony sprowadza się zatem do działania nie wtedy, gdy środowisko podlega 
bezpośrednio (z)niszczeniu, ale już wówczas, kiedy zachodzi takie niebezpieczeństwo. 
Przy czym progi pozwalające stwierdzić prawdopodobieństwo zajścia domniemanego 
niebezpieczeństwa są dostosowane do wagi chronionego dobra (tu środowiska), bądź 
rozmiaru oczekiwanej szkody35. Należy przy tym zauważyć, że aczkolwiek określanie 
progu szkodliwości odbywa się dla danych obciążeń w środowisku najczęściej za po-
średnictwem ustalonych wartości granicznych, to jednak ich konkretyzacja nie zawsze 
jest wolna od pewnego elementu uznaniowości36.

To rozróżnienie pomiędzy ochroną przed niebezpieczeństwem a zapobieganiem ry-
zyku (niebezpieczeństwu) zostało przez niemieckiego ustawodawcę wyraźnie sprecyzo-
wane, chociażby w Ustawie o ochronie przed nadmiernym zanieczyszczeniem powie-
trza. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery nie jest w tym akcie prawnym tym samym co 
imisja, czyli stężenie tychże zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Stąd troska 
o stan środowiska jest realizowana pierwszoplanowo w taki sposób, że możliwa emisja 
jest już lokalizowana u źródła, by za pomocą wszelkich dostępnych środków technicz-
nych móc ją w najwyższym stopniu zredukować37. Tymczasem punktem wyjścia rozu-
mienia imisji jest miejsce zdarzenia, które uzależnia skalę reakcji od stopnia zanieczysz-
czenia będącego jej skutkiem38.

Można więc, summa summarum, powiedzieć, że niezależnie od pochodzenia (powsta-
wania) zanieczyszczenia, jego całościowe obciążenie powinno podlegać systematyczne-
mu ograniczaniu. Dlatego wartości graniczne imisji, podobnie zresztą jak jej wskaźniki, 
nie są żadnymi instrumentami zapobiegawczymi, ale opisującymi (stwierdzającymi) 
miarodajne dla zasady ochrony progi szkodliwości. Uwaga ta jest tutaj uzasadniona, 

32 Por. R. Schmidt, W. Kahl, op.cit., s. 9.
33 Takie zawężone rozumienie przedstawia § 5 ust. 1 nr 1 Ustawy o ochronie przed nadmiernym zanie-

czyszczeniem powietrza [Bundes-Immissionsschutzgesetz, BImSchG] z 26 września 2002 roku [w:] BGBl, 
2002, I, s. 3830.

34 Por. U. Ramsauer, op.cit., s. 86.
35 Por. R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle, op.cit., § 2, Rdnr. 15.
36 Tak dla przykładu § 5 ust. 1 nr 1 oraz § 48 ust. 1 nr 1 Rozporządzenia o wartościach granicznych do-

puszczalnego zanieczyszczenia powietrza [Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft, 22. 
BImSchV] z 4 czerwca 2007 roku [w:] BGBl, 2007, I, s. 1006.

37 Por. § 3 ust. 3, 5 oraz § 5 ust. 1 nr 2 Ustawy o ochronie przed nadmiernym zanieczyszczeniem po-
wietrza [Bundes-Immissionsschutzgesetz, BImSchG] z 26 września 2002 roku [w:] BGBl, 2002, I, s. 3830.

38 Por. § 3 ust. 2, § 43 ust. 1 oraz § 48. Ibidem.
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ponieważ zalecane poniżej tych progów zapobieganie może być w tej sytuacji bada-
ne za pomocą wartości granicznych dla emisji39. To wszystko prowadzi w efekcie do 
przyjęcia praktyki, że powyższe rozgraniczanie dokonywane jest regularnie, stosownie 
do odpowiednich prognoz wystawianych mającym wpływ na środowisko zdarzeniom 
i zachowaniom.

2.2. Zasada odpowiedzialności sprawcy

Jeśli o zasadzie zapobiegania możemy powiedzieć, że jej głównym celem jest wy-
przedzanie zagrożeń ekologicznych, to treść zasady odpowiedzialności upoważnia do 
stwierdzenia, iż sprawcy szkód poczynionych w środowisku muszą się liczyć z możli-
wością przypisania im odpowiedzialności (polluter shall pay principle)40. Każdy więc, 
kto (nie)świadomie obciąża lub szkodzi środowisku naturalnemu, ponosi stosownie do 
sformułowanej w tytule zasady koszty albo usunięcia, albo naprawienia, albo wreszcie 
wyrównania wyrządzonych szkód.

Powyższe wyłożenie treści zasady odpowiedzialności sprawcy pozwala ponadto 
wskazać, że została jej przypisana rola prewencyjna. I to również w takim znaczeniu, 
o którym można by powiedzieć, że zapobiega powtarzalności czynienia szkód w podob-
nych wypadkach. W celu więc uniknięcia kary powinien potencjalny sprawca z góry za-
łożyć nieopłacalność takich czynów. Tyle teoria. Praktyka bowiem pokazuje dowodnie, 
że niejednokrotnie sprawcy bardziej opłaca się ponosić koszty kar, aniżeli zapobiegać 
powstawaniu szkód ekologicznych, stąd zasada odpowiedzialności sprawcy musi być 
zawsze postrzegana jako uzupełnienie przedstawionej już zasady zapobiegania.

Byłoby tutaj jednak sporą przesadą widzieć zasadę odpowiedzialności sprawcy prze-
de wszystkim w kategoriach warunków przypisania odpowiedzialności41. Już tylko bo-
wiem z powodu poważnych trudności związanych z ustaleniem wysokości odpowied-
nich kosztów w wypadku powstania wieloprzyczynowych szkód – nie mówiąc już o nie 
zawsze możliwych do kwantyfi kacji skutkach danego oddziaływania na krajobraz bądź 
ekosystem – musi być zasada odpowiedzialności rozumiana łącznie z zasadą odpowie-
dzialności fi nansowej i materialnej.

Niemniej jednak przypisanie odpowiedzialności należy postrzegać nie tylko jako 
fi nansowe zadośćuczynienie, lecz także jako wydane różnego rodzaju zakazy – bądź 
jako roszczenia z powodu zaniechania, bądź z tytułu odpowiedzialności. Aczkolwiek 
drugoplanowo, to również ten element analizowanego zakresu pojęciowego wart jest na-
szej uwagi, który upatruje słusznie w zasadzie odpowiedzialności możliwość określenia 
w prawie ochrony środowiska jego podmiotów. Nie wolno przy tym przeoczyć, że wspo-
mniana zasada nie jest sama w sobie zorientowana wyłącznie na ochronę środowiska, ale 
ma także zastosowanie w innych dziedzinach prawa42.

Jeżeli powyższe rozważania uznać za pierwszy poziom interpretacyjny, to drugi two-
rzy pojmowanie zasady odpowiedzialności w kategoriach ponoszenia kosztów przed-

39 Por. H.-J. Koch, Immissionsschutzrecht [w:] idem, op.cit., s. 165–171.
40 Por. M. Kloepfer, Umweltschutzrecht, s. 69.
41 Por. M. Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rdnr. 42.
42 Por. M. Kloepfer, Umweltschutzrecht, s. 70.
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sięwzięć (środków) ochrony środowiska przez państwo, a więc przez wszystkich. Ten 
sposób widzenia wynika nie tyle z wyrozumiałości dla sprawcy, ile z troski i odpowie-
dzialności za stan środowiska naturalnego rozumianego jako dobro wspólne, w takim 
samym zresztą stopniu, w jakim uznaje się ochronę tego środowiska za konstytucyjny 
obowiązek państwa43. Wymagane środki mogą być przy tym podejmowane ze strony od-
powiednich władz publicznych jako własne przedsięwzięcia, podczas gdy w przypadku 
podmiotów (osób) prywatnych następuje to za pośrednictwem zwolnień (ulg) podatko-
wych, subwencji lub dostępu do przetargów (zleceń) publicznych.

Tak zaprezentowana dwoistość interpretacyjna wymaga jednak udzielenia odpowiedzi, 
która z przedstawionych jest ważniejsza, która ma większy ciężar gatunkowy. W niemiec-
kim prawie ochrony środowiska przyjmuje się tradycyjnie, że pierwszeństwo to przed 
zasadą odpowiedzialności przysługuje zasadzie sprawcy. Koszty naprawy szkód lub za-
niedbań ponosi więc zamiast sprawcy państwo (społeczeństwo) tylko wtedy, gdy zasa-
da odpowiedzialności nie pozwala w trybie indywidualnym na zlokalizowanie sprawcy 
albo gdy z tzw. wyższych powodów (względy społeczne) ustawodawca wyklucza bądź 
ogranicza działanie tej zasady. Jednak tak praktykowany prymat z perspektywy ekonomii 
środowiska naturalnego znajduje w ostatnich dziesiątkach lat coraz mniej zwolenników44.

Przywołana ekonomia środowiska, opierając się bowiem na paradygmacie ekono-
mizacji, traktuje kryteria efektywności i optymalności ekologicznej jako główne, gdy 
tymczasem kryteria bezpieczeństwa ekologicznego bądź kryteria wynikające z koncep-
cji zrównoważonego rozwoju – jako dodatkowe, uzupełniające. Na plan pierwszy wy-
suwają się przy tym dwa ujęcia ekonomiczne. Pierwsze, tradycyjne, według którego 
oczekuje się, że tzw. efekty zewnętrzne produkcji i usług (tj. o charakterze socjalnym 
oraz pośrednie koszty obciążeń ekologicznych) zostaną określone i za pomocą tzw. po-
datku Pigou45 przeniesione (zinternalizowane) na sprawcę. Tak przyjęta droga prowadzi 
do osiągnięcia korzystniejszej alokacji efektywności działań, aniżeli za pośrednictwem 
realizacji zasady sprawcy stosownie do prawa porządkowego46.

Inne ujęcie prezentuje teoremat Coase’a47, według którego, jeżeli spełnione są nastę-
pujące warunki:

–  niskie koszty transakcji,
–  prawa własności są dobrze zdefi niowane,
–  redystrybucja dochodów nie ma wpływu na wartości krańcowe,
–  istnieje zewnętrzna władza strzegąca egzekwowania zawartych umów,
–  jest dostęp do swobodnie wymienialnego miernika wartości (np. pieniądz),

to będzie oznaczać, że:
–  alokacja zasobów będzie identyczna niezależnie od alokacji praw własności,
–  alokacja będzie efektywna (w sensie optimum Pareta), a tym samym problem 

efektów zewnętrznych zostanie zminimalizowany.

43 Por. U. Ramsauer, op.cit., s. 88–89.
44 Por. R. Sparwasser, R. Engel, A. Voßkuhle, op.cit., § 2, Rdnr. 114.
45 Podatek Arthura Pigou to teoretyczna forma podatku nakładana w celu zniwelowania negatywnych 

skutków efektów zewnętrznych, http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_Pigou
46 Por. U. Ramsauer, op.cit., s. 89.
47 Twierdzenie Ronalda Coase’a to teoretyczne rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych na gruncie 

teorii ekonomii instytucjonalnej, http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoremat_Coase%27a
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Twierdzenie to zakłada jednak, że wszystkie zasoby naturalne podlegają mechani-
zmom rynkowym, co nie tylko nie odpowiada prawdzie, ale – co więcej – nie jest z wielu 
powodów zalecane. Będąc więc ujęciem teoretycznym, nie może służyć jako podstawa 
prawna do stwierdzania odpowiedzialności w sprawach dotyczących ochrony środowi-
ska naturalnego48. Tak sformułowana ocena krytyczna nie powinna jednak przesłaniać 
i tego aspektu, iż ekonomiczne ujęcie ułatwia bardziej zróżnicowane postrzeganie ana-
lizowanego problemu sprawcy, a co za tym idzie, bardziej efektywne odwoływanie się 
w formie policy mix do właściwego instrumentarium zapobiegawczego49.

2.3. Zasada współdziałania

Bez wątpienia, tytułowa zasada50 nie jest typowa dla ochrony środowiska natural-
nego. Nie uprawnia to jednak do przeczenia, że nie stanowi typowego elementu skła-
dowego mechanizmu ochrony tegoż środowiska51. Jeżeli więc oceniać ją jedynie z tej 
drugiej perspektywy, to na plan pierwszy wysuwa się zarówno wzajemna zależność, 
jak i wpływ, który wywierają na siebie instytucje/osoby publiczne i prywatne w de-
mokratycznym państwie prawa52. Szczególnie dobrze jest to widoczne właśnie w za-
kresie prawa ochrony środowiska, gdzie znaczenie zadań z nim związanych wymaga 
współdziałania zarówno państwa, jak i podmiotów/osób prywatnych. Głównie dlatego, 
że – nawet jeśli zabrzmi to tutaj mało odkrywczo – ani państwo, ani pozostawione sobie 
samym podmioty/osoby prywatne nie są w stanie samodzielnie podołać zadaniu ochrony 
środowiska naturalnego.

Aczkolwiek o zasadzie kooperacji nie można powiedzieć, że ma charakter normy 
konstytucyjnej53, to przyjmuje się, iż wynikające z niej zalety są najlepszym miernikiem 
powszechności jej zastosowania. Polega ono na tym, że przedmiot ochrony środowiska 
nie leży już tylko w zakresie działania prywatno-społecznego, ale znalazł także swoje 
miejsce w obszarze decyzyjnym państwa. To prowadzi w oczywisty sposób – zastępując 
praktykę działania imperatywnego działaniem konsensualnym – do podniesienia stopnia 
społecznej akceptacji oraz efektywności działalności wykonawczej54.

Obraz takiego współdziałania nie może być – i zresztą nie jest – malowany wyłącz-
nie w jasnych barwach. Wprawdzie reguła negocjującego zamiast normującego państwa 
generalnie przynosi pozytywne rezultaty, jednak – chociażby w przypadku rezygnacji 
z budowy elektrowni atomowych – różnice interesów są zbyt zasadnicze, aby możliwe 
było ich przezwyciężenie poprzez kooperację. Podobnie wygląda sytuacja, gdy prywaty-
zacja dotychczas państwowych (komunalnych) zadań powoduje, że państwo występuje 
odtąd jedynie w roli gwaranta zachowania ogólnodostępności usług świadczonych przez 

48 Por. M. Kloepfer, Umweltrecht, § 4, Rdnr. 46, 47a.
49 Por. U. Ramsauer, op.cit., s. 90.
50 Por. S. Westphal, Das Kooperationsprinzip als Rechtsprinzip [w:] DÖV, 2000, 23, s. 996–1000.
51 Por. E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen und 

Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, Berlin 2004, s. 174–177. W podobnym duchu także
H.-U. Erichsen, D. Ehlers, op.cit., s. 194–195.

52 Por. M. Kloepfer, Umweltschutzrecht, s. 73.
53 Por. orzeczenia FTK [w:] BVerfGE, 1998, nr 5, t. 98, s. 83–105 oraz 1998, nr 6, t. 98, s. 106–134.
54 Por. R. Schmidt, W. Kahl, op.cit., s. 12.
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podmioty prywatne (przykładowo: dostawa wody, prądu i gazu, wywóz śmieci). Inaczej 
jest natomiast, gdy odwołując się do zasady współdziałania, mówimy o nieformalnych 
uzgodnieniach pomiędzy państwem a podmiotami-szkodnikami ekologicznymi, bądź 
gdy na skutek inspiracji instytucji państwowych dochodzi do samoograniczenia ze stro-
ny podmiotów prywatnych szkodliwości własnego działania na rzecz działalności (pro-
dukcji) o charakterze proekologicznym55.

Nieformalnemu aspektowi współdziałania przeciwstawić należy dwa czynniki natury 
formalnej, o kapitalnym jednak znaczeniu dla analizowanej tu zasady. Stanowią je usta-
wowa możliwość swobodnego dostępu obywatela do informacji o stanie środowiska56 
oraz nałożony, również ustawowo, obowiązek wysłuchania/konsultacji stron przed podję-
ciem decyzji, która pozostaje w (bez)pośrednim związku z ochroną środowiska57. I jeden, 
i drugi czynnik, nawet jeśli uznać ich charakter za raczej wymuszający niż skłaniający 
do współdziałania, uprawomocniają konkluzję, iż głosy krytyczne, określające zasadę 
kooperacji „lapidarnym nawoływaniem do współpracy”58, nie są jednak uzasadnione.

2.4. Zasada integracji

Do triady wymienionych zasad doktryna prawa ochrony środowiska dodaje w ostat-
nich latach jeszcze jedną, czwartą, pod nazwą zasady integracji. Sens jej przesłania da się 
sprowadzić do traktowania ochrony środowiska w kategoriach całości, a nie wyizolowa-
nych z kontekstu działań, zdarzeń, procesów. Taka ponadsektorowość widzenia ochrony 
środowiska naturalnego ma tę zaletę, że w sposób zintegrowany pozwala podejść do 
problemów z nią związanych. Umożliwia przeto, w konsekwencji, łatwiejsze uchwy-
cenie związków przyczynowo-skutkowych. Pozwala trafniej podjąć środki zaradcze59.

Jeśli się bowiem przyjrzeć uważniej tradycyjnym sektorowym konceptom w ochro-
nie środowiska, to bez trudu można zauważyć, że celem ich wszystkich razem wziętych 
jest wprawdzie dążenie do redukcji emisji czynników szkodliwych, ale właśnie w zakre-
sie poszczególnych elementów środowiska, tj. powietrza, ziemi lub wody. Zarzut, który 
w takiej sytuacji można by sformułować, brzmi, że tego rodzaju polityka ochrony nie 
przynosi poprawy stanu środowiska jako całości, a jedynie przenosi skutki z jednego do 
drugiego elementu środowiska60.

Mówienie o zasadzie integracji nie zwalnia nas tutaj z obowiązku wskazania, że 
pojęciu temu przypisane zostały dwa wymiary. Pierwszy, o charakterze wewnętrznym, 

55 Por. M. Kloepfer, op.cit., s. 74.
56 Por. § 4 Ustawy o dostępie do informacji na temat stanu środowiska naturalnego [Umweltinforma-

tionsgesetz, UIG] z 22 grudnia 2004 roku [w:] BGBl, 2004, I, s. 3704.
57 Tak dla przykładu: § 7, 12 w połączeniu z § 60 Ustawy o wspieraniu gospodarki obiegiem odpadami 

oraz zabezpieczenia zgodnego ze środowiskiem usuwania odpadów, op.cit., [w:] BGBl. (1994) I, s. 2705; 
§ 4, 7 w połączeniu z § 51 Ustawy o ochronie przed szkodliwymi oddziaływaniami na środowisko przez 
zanieczyszczenie powietrza, zgiełk, wstrząsy i temu podobne zjawiska, op.cit. [w:] BGBl, 2002, I, s. 3830; 
§ 17 Ustawy o chemikaliach, op.cit. [w:] BGBl, 2002, I, s. 2090 podobnie jak § 58 ust. 1 oraz § 60 ust. 2 
Ustawy o ochronie środowiska naturalnego, op.cit. [w:] BGBl, 2002, I, s. 1193.

58 R. Sparwasser, Rüdiger Engel, A. Voßkuhle, op.cit., § 2, Rdnr. 55.
59 Por. R. Schmidt, W. Kahl, op.cit., s. 14.
60 Ibidem.
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obejmuje ponadsektorową ocenę oddziaływania czynników o charakterze szkodliwym 
dla kondycji środowiska. Drugi natomiast, zewnętrzny, uwzględnia przy realizacji za-
mierzeń i działań, nawet w niewielkim stopniu związanych z ochroną środowiska, wy-
mogi właśnie tego ostatniego61.

Wymieniony tu jako drugi duktus działania, takie postępowanie odzwierciedla 
wprawdzie jak najpełniej zapis art. 6 TWE62, ale – o czym nie zawsze chce się pamię-
tać – w przypadku konfl iktu interesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych 
nie przyznaje pomimo to ochronie środowiska rangi pierwszeństwa63. Stąd, aczkolwiek 
ochrona środowiska pojawia się praktycznie we wszystkich normach prawa o planowa-
niu przestrzennym64, to paradoksalnie w praktyce realizacja zasady integracji napotyka 
poważne problemy. Rzeczywistość pokazuje bowiem aż nadto dowodnie, że w przykła-
dowej decyzji o lokalizacji danego przedsiębiorstwa biorą górę nie długofalowe interesy 
ochrony środowiska, ale właśnie korzyści doraźne.

2.5. Zasady pozostałe

Analizowane powyżej zasady główne uzupełniają, wymienione już wcześniej, za-
sady inne: własnej odpowiedzialności, wspólnego ponoszenia publicznych zobowią-
zań, uwzględniania przy podejmowaniu decyzji administracyjnych przesłanek (ofert) 
ekologicznych czy wreszcie zrównoważonego rozwoju i ochrony istniejącego stanu 
(zasobów) środowiska. Z wyliczonych tutaj na szczególną uwagę zasługuje właśnie ta 
ostatnia65. Jeżeli bowiem wszystkim pozostałym z wymienionej listy można przypisać 
charakter zasad pomocniczych, cząstkowych wobec zasad głównych, to, bez wątpienia, 
nie jest to przypadek zasady odwołującej się do traktowania rozwoju gospodarczego 
w kategoriach trwałego i długoterminowego planowania oraz wykorzystywania zaso-
bów środowiska naturalnego.

Ewolucję takiego postrzegania dokumentuje staranna kwerenda literatury fachowej66. 
Pokazuje ona dowodnie, że pochodzący z nauk leśnych termin (długo)trwałego rozwoju 
(sustainable development)67 zyskał w ostatnich latach w doktrynie niemieckiego pra-

61 Por. M. Kloepfer, op.cit., s. 76.
62 Art. 6 TWE [w:] Dz.U. UE nr C 321E z 29 grudnia 2006 roku (wersje skonsolidowane TWE i TUE). 

„Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, o których mowa w artykule 3, w szczególności w celu 
wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego”.

63 Por. U. Ramsauer, op.cit., s. 95.
64 Por. N. Herrmann, Umweltschutz im Planungsrecht [w:] H.-J. Koch (Hrsg.), op.cit., s. 583–618.
65 Por. M. Kloepfer, op.cit., s. 67.
66 Por. I. Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge. Zum Wandel der Dogmatik des Öf-

fentlichen Rechts am Beispiel des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung im Umweltrecht, Tübingen 2005, 
s. 15–31 oraz 377–381; G. Beaucamp, Das Konzept der zukunftsfähigen Entwicklung im Recht, Tübin-
gen 2002, s. 242–245; M. Butt, Erweiterter Zugang zu behördlichen Umweltinformationen. Die neue EG-
-Umweltinformationsrichtlinie [w:] NVwZ, 2003, 9, s. 1071–1075; A. Glaser, Nachhaltige Entwicklung und 
Demokratie: Ein Verfassungsrechtsvergleich der politischen Systeme Deutschlands und der Schweiz, Tübin-
gen 2006, s. 42–64; G. Ketteler, Der Begriff der Nachhaltigkeit im Umwelt- und Planungsrecht [w:] NuR, 
2002, 9, s. 513–522.

67 Por. U. Ramsauer, op.cit., s. 91–92.



380 Jan Wiktor Tkaczyński

wa ochrony środowiska status równouprawniony z zasadami głównymi68. Niewątpli-
wie wpływ na taki stan rzeczy m(iał)a postępująca europeizacja narodowych porządków 
prawnych69. To, że pomimo nie do końca wykreślonych konturów defi nicyjnych urosło 
tak oto wzmiankowane pojęcie do rangi jednej z operacyjnych zasad prawa ochrony 
środowiska70, nie budzi w tej sytuacji większego zdziwienia.

Interpretacja art. 20a UZ nie uprawnia wprawdzie do twierdzenia, że zasada trwałego 
rozwoju znalazła w nim swoje bezpośrednie odbicie, niemniej jednak można przyjąć, 
że zapis o „odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń” implicite wskazuje na nakaz 
zrównoważonego, a przez to właśnie trwałego rozwoju71. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że wskazana przez ustawodawcę konstytucyjna „odpowiedzialność” państwa musi 
zatem oznaczać takie gospodarowanie zasobami naturalnymi, jakie zabezpiecza je na 
przyszłość. Przyjmując zbędność rekursu, należy przy tym podnieść, że zapis art. 20a 
UZ w sposób niebudzący zastrzeżeń formułuje pod adresem egzekutywy polecenie dzia-
łania obejmującego swoim zakresem właśnie ochronę środowiska.

Przedstawiając zasadę trwałego rozwoju w powyższym wymiarze, nie sposób pomi-
nąć milczeniem faktu, że w przeciwieństwie do niemieckiego, wąskiego pojmowania 
terminu trwałego rozwoju, na poziomie międzynarodowym przez sustainable develop-
ment rozumie się o wiele szerszy zakres. Mieści się w nim bowiem nie tylko zapewnienie 
długotrwałego rozwoju, lecz także harmonizacja składających się nań celów ekologicz-
nych, ekonomicznych i społecznych. I to zarówno w wymiarze danego społeczeństwa, 
jak i w wymiarze międzypokoleniowym, a wreszcie w wymiarze relacji pomiędzy kraja-
mi wysoko rozwiniętymi a rozwijającymi się72. Tak zakreślone cele, niezależnie od tego, 
jak bardzo szlachetnie brzmią, są jednak mało przydatne do konkretyzacji specyfi cznych 
zamierzeń wynikających z ochrony środowiska. Jeżeli już, to nadają się one co najwyżej 
do formułowania zorientowanej na przyszłość polityki73.

68 Por. R. Schmidt, W.Kahl, op.cit., s. 15.
69 Por. A. Epiney, Umweltrecht in der Europäischen Union, Köln 2005, s. 11–31.
70 Przykładowo: § 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o kontroli oddziaływania na środowisko, op.cit., [w:] BGBl. 

(2005) I, s. 1757 oraz § 1 Ustawy o ochronie środowiska naturalnego, op.cit., [w:] BGBl. (2002) I, s. 1193.
71 W tym duchu: H.D. Jarass, Artikel 20a GG, Rdnr. 4, 7 [w:] H.D. Jarass, B. Pieroth, op.cit., s. 513–514 

oraz D. Murswiek, Artikel 20a GG, Rdnr. 37–38 [w:] M. Sachs, op.cit., s. 833–834. Krytycznie natomiast: 
Guy Beaucamp, op.cit., s. 166 n.

72 Por. U. Ramsauer, op.cit., s. 93.
73 Por. R. Breuer, Umweltschutzrecht [w:] E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), op.cit., s. 563.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005b004e006100200070006f006400730074006100770069006500200027005b004e0061006a006d006e00690065006a0073007a007900200072006f007a006d00690061007200200070006c0069006b0075005d0027005d00200055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




