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Abstract. The paper presents key problems identified during preparation of “Lithuania, Poland and Russia Cross-

Border co-operation Programme 2007-2013”. The main reason of these problems is the differentiation of social & 

economical development between EU countries and Russian Federation (Kaliningrad Region). The particular 

differences concern: environmental quality and the level of environmental protection actions, especially technical 

events, law of nature conservation (regimes of protection areas forms), lack of protection areas spatial cohesion, 

less possibilities of environmental protection founding in Russia from EU founds, structure of public administration, 

the level of social capital, for example activities of environmental NGOs. For amending the SEA preparation 

process, author recommended: standardization of environmental & social-economical information databases for all 

European countries, ratification of Espoo and Aarhus Convention by Russia, stronger engagement of 

administration and civil society into SEA processes and development of long-distant environmental pollution 

modelling methods. 
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Wprowadzenie 

 

Obowiązki podmiotów gospodarczych i administracji państwowej związane z wymogami ochrony 

środowiska ulegają stopniowemu poszerzeniu, chociaż skuteczność ich stosowania pozostawia nadal 

wiele do życzenia. Jedną z najważniejszych grup instrumentów ochrony środowiska stanowią oceny 

oddziaływania na środowisko (OOŚ), w toku których w odniesieniu do przedsięwzięć sporządza się 

raporty oddziaływania na środowisko, a dla polityk, planów i programów – prognozy oddziaływania na 

środowisko. W związku z uregulowaniami prawnymi wprowadzonymi w końcu 2008 roku, których celem 

było m.in. udoskonalenie implementacji przepisów Wspólnotowych, należy się spodziewać w 

najbliższych latach poszerzenia zakresu i usprawnienia procesów OOŚ, w tym także objęcia nimi 

większej liczby dokumentów o charakterze strategicznym. 

Przygotowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów, m.in. ze względu na ich 

często ogólnikowy charakter, napotka określone problemy, których rozwiązanie stanowi dodatkowe 

utrudnienie dla sporządzających je zespołów. Przedstawiony w niniejszym artykule przypadek związany 

z opracowaniem prognozy dla „Programu współpracy transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 

2013”, należy właśnie do grupy dokumentów, dla których przeprowadzenie procesu OOŚ stwarzało 

wiele trudności. Najbardziej specyficzne z nich wynikały z charakteru obszaru objętego programem, w 

skład którego wchodziły zarówno państwa Unii Europejskiej, jak i znajdująca się poza nią Rosja, w 

której wiele procesów sozologicznych, społecznych i gospodarczych przebiega odmiennie niż na 

terenie Wspólnoty. W artykule, na tle ogólnej prezentacji treści dokumentu Programu i dotyczącej go 

prognozy oraz środowiska badanego obszaru, podjęto próbę wskazania problemów napotkanych w 

trakcie jej sporządzania i sformułowania rekomendacji, które mogą ograniczyć ich występowanie. 

 

Ogólna charakterystyka „Programu współpracy transgranicznej Litwa – Polska – 

Rosja 2007 – 2013” 

 

Analizowany program został ustanowiony w 2008 roku w ramach finansowania procesów rozwoju 

regionalnego w obszarach przygranicznych państw Unii Europejskiej oraz ich sąsiadów i jest 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 

instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Celem Programu jest dążenie do usuwania barier efektywnej 

współpracy transgranicznej, zabezpieczenie dogodnych warunków łączenia potencjałów ponad 

granicami oraz zapewnienie odpowiedniego środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego dla 

mieszkańców, turystów i inwestorów w obszarze wsparcia.Obszar objęty programem zajmuje 156,1 tys. 

km2 (w tym 77,75 tys. km2 tzw. regionów sąsiadujących) w Polsce (głównie województwo warmińsko-

mazurskie, podlaskie i pomorskie), Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej oraz zachodnią część 

Litwy (ryc.1). Budżet programu wynosi 132,13 mln EUR. Pierwszy nabór wniosków odbędzie się 

jesienią 2009 r., do łącznej kwoty 20 mln EUR. 

 

Pod względem merytorycznym, program obejmuje dwa główne priorytety: 

1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań, z dwiema grupami działań 

dotyczącymi: zrównoważonego wykorzystania środowiska oraz poprawy dostępności. 

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego z czterema grupami działań 

obejmującymi: rozwój turystyki; rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, 
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rządzenia i szans edukacyjnych; zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy oraz wspólne 

planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne. 

 

 
 

Ryc. 1. Obszar objęty analizowanym programem 

Fig. 1. The area of study Programme 

 

Priorytet 1 obejmuje działania o zróżnicowanym charakterze, jednak w jego obrębie przeważają 

przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, wśród których występują: 

 niewielkie inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, ochrony powietrza, 

odnawialnych źródeł energii; 

 monitoringu – w szczególności transgranicznych – emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza; 

 wdrażanie strategii ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

 promowanie ekoetykietowania i certyfikacji ekologicznej; 

 projektowanie i wykonanie infrastruktury przejść granicznych (głównie turystycznych) oraz drobnej 

przygranicznej infrastruktury transportowej. 

 

W priorytecie 2 zbliżony jest udział przedsięwzięć inwestycyjnych i „miękkich”. Znajdują się wśród nich: 

 planowanie i wdrażanie inwestycji na małą skalę, poprawiających infrastrukturę turystyczną (punkty 

informacyjne, ścieżki rowerowe), produkty turystyczne (np. transgraniczne drogi tematyczne), renowacji 

obiektów dziedzictwa kulturowego; 

 promocja produktów turystycznych i ich certyfikowanie; 

 wymiana badaczy, organizacja wspólnych programów działania dla nauczycieli i naukowców; 

 społeczna i kulturowa integracja regionów przygranicznych (poprawa wiedzy o sąsiadach oraz 

dostosowywanie systemów edukacyjnych do wymogów rynków pracy, aktywizacja społeczności 
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lokalnych, wzmocnienie systemu ochrony zdrowia, współpraca przy zwalczaniu przestępczości 

zorganizowanej); 

 wzmacnianie współpracy między podmiotami i organizacjami gospodarczymi, (tworzenie sieci 

współpracy i sieci badawczych, szkolenia, warsztaty, opracowywanie wspólnych baz danych; 

 wzmocnienie rozwoju obszarów rolniczych oraz transfer wiedzy technicznej; 

 wykonanie i wdrażanie wspólnych planów obszarów transgranicznych, w szczególności morskich 

(Zalewy: Wiślany i Kuroński); 

 koordynowanie planów przestrzennych i społeczno-gospodarczych, obejmujących sąsiadujące 

regiony przygraniczne; 

wspólne badania rozwoju regionalnego. 

W obszarze objętym programem już wcześniej podejmowano próby współpracy, np. w ramach działania 

euroregionów Bałtyk, Niemen oraz Łyna – Ława, jednak Komisja Europejska uznała ją za 

niedostateczną, dlatego postanowiono skierować dodatkowe środki na rozwój i kooperację w strefach 

przygranicznych trzech beneficjentów. 

 

Prawne podstawy sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko w kontekście trans granicznym 

 

Aktualnie proces przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko regulują art. 46-

59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a 

postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowiska wynika z art. 104-120 tej 

ustawy. W trakcie sporządzania prognozy dla przedmiotowego Programu, w omawianym tu zakresie 

obowiązywała jeszcze ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (art. 40 – 45). 

Najnowsze przepisy dokonały pełniejszej implementacji dyrektyw Wspólnotowych, które w trakcie 

sporządzania prognozy nie zostały jeszcze w pełni przeniesione do polskiego prawa. Należą do nich 

m.in.: 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny skutków niektórych planów i programów dla środowiska, 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych 

publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE z 

dnia 3 marca 1997 r., 

 Dyrektywa Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 

dotyczących środowiska, 

 Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w przygotowaniu niektórych 

planów i programów dotyczących środowiska oraz zmieniająca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 

96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości. 

W kontekście części programu obejmującej polsko-litewską strefę przygraniczną, mając na uwadze 

potencjalny wpływ planowanych działań na obszary NATURA 2000 położone w obu tych państwach, 

należało wziąć pod uwagę także Dyrektywy Rady: 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz 

dziko żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. (zmienioną Dyrektywą 97/62/EWG) oraz 79/409/EWG 

o ochronie dziko żyjących ptaków z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
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W trakcie sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, szczególnie dla 

dokumentów obejmujących więcej niż jedno państwo, niezbędne jest także uwzględnienie dokumentów 

prawa międzynarodowego. W omawianym przypadku były to m.in.: 

 Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

podpisana w 1991 r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę w 1997 r., 

 Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w 1998 r. i 

ratyfikowana przez Polskę w 2001r.Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 

Bałtyckiego, podpisana w Helsinkach w 1992 r. – tzw. Nowa Konwencja Helsińska. 

 

Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru programowania 

 

Obszar objęty prognozą cechuje się stosunkowo dużą zwartością i względnie dużym urozmaiceniem 

cech środowiska przyrodniczego. W obrębie głównego obszaru Programu można wyodrębnić trzy 

podstawowe typy krajobrazów: pojezierne, równinne (nadrzeczne) i nadmorskie. Te pierwsze dominują 

w Polsce i na Litwie, drugie – w Obwodzie Kaliningradzkim, trzecie – występują w strefie nadmorskiej 

wszystkich trzech państw. Układ rzeźby terenu determinuje kształt i kierunek odpływu sieci 

hydrograficznej. Część zachodnia obszaru w obrębie Polski odwadniana jest do Bałtyku mniejszymi 

rzekami przymorskimi lub Wisłą wraz z jej dopływami. Największa część obszaru odprowadza wody do 

dwóch zalewów: Wiślanego (Pregoła, Pasłęka) i Kurońskiego (Niemen i jego główne dopływy - Święta, 

Dubissa i Szeszupa, Minia na Litwie). Dużą rolę w sieci wodnej obszaru odgrywają jeziora, szczególnie 

na Pojezierzu Mazurskim, Pomorskim i Litewskim (ryc.2) i Żmudzkim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. Jezioro Wisztynieckie na Pojezierzu Litewskim w rejonie styku granic Polski, Litwy i Obwodu Kalinin-

gradzkiego Federacji Rosyjskiej 

Fig. 2. Wisztynieckie Lake in the vicinity of contact of Polish, Lithuanian and Russian border 

 

Przedstawiony układ sieci wodnej wymusza transgraniczne kierunki migracji zanieczyszczeń siecią 

rzeczną. Najbardziej spójny pod tym względem jest obszar Obwodu Kaliningradzkiego, z którego wody 
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odprowadzone są głównie do Bałtyku. Największy transgraniczny dopływ wód odbywa się z Polski i 

Litwy na teren Obwodu Kaliningradzkiego (do Pregoły i Niemna). Dość istotny jest też dopływ wód 

rzekami z Litwy na teren Łotwy, a mniejszy z Polski na teren Litwy. Szczególne pod względem 

przyrodniczym obiekty wodne to zalewy (laguny) przybrzeżne: zalewy Wiślany i Kuroński oraz Zatoka 

Pucka, stanowiące wyjątkowe słonawowodne środowisko dla życia biologicznego oraz atrakcyjne 

akweny dla turystyki. Równocześnie są one odbiornikami większości zanieczyszczeń spływających 

rzekami z obszaru Programu. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę tych zbiorników i 

ich zlewni, jak i zintegrowane planowanie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze w strefach z nimi 

związanych. 

Dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo- lub północno-zachodniego, w związku z czym, 

potencjalna migracja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zachodzi w przewadze znad obszaru 

Polski nad obszar Obwodu Kaliningradzkiego oraz znad Obwodu na teren Litwy. 

Stan środowiska obszaru wykazuje bardzo silne zróżnicowanie. Ze względu na znaczne środki 

finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w ostatnich kilkunastu latach w Polsce i na Litwie, 

zarówno z budżetów państwowych jak i Unii Europejskiej, sytuacja w zakresie jakości środowiska ulega 

tu stopniowej poprawie, jednak nie w takim tempie, jak się wcześniej spodziewano. Po stagnacji 

produkcji przemysłowej w latach 90. XX wieku, od kilku lat nastąpiło przyśpieszenie rozwoju 

gospodarczego, co odzwierciedla się także w zwiększeniu tempa wzrostu gospodarczego i emisji 

zanieczyszczeń do środowiska. Obszar Programu nadal stanowi także teren produkcji rolniczej, 

skutkującej odprowadzeniem dużej ilości związków biogennych do Bałtyku. Także działalność 

turystyczna, komunikacyjna i komunalna przyczynia się do generowania zanieczyszczeń powietrza i 

wód. 

Głównym problemem środowiskowym obszaru są nadmierne zanieczyszczenia wód, szczególnie 

płynących, trafiające do Morza Bałtyckiego. Na wielu obszarach ścieki nie są oczyszczane w 

zadowalającym stopniu, np. tylko 5% mieszkańców Kaliningradu odprowadza ścieki do 

zmodernizowanego systemu kanalizacyjnego, a pozostała część jest oczyszczana tylko mechanicznie 

(Orlenok, red., 2004). Na niektórych terenach wiejskich Polski i Litwy do oczyszczalni trafia tylko od 

niespełna 50 do 65% wytwarzanych ścieków. Problem modernizacji systemów odprowadzania i 

oczyszczania ścieków należy więc do najważniejszych dla jakości wód rzek i Morza Bałtyckiego. 

Nie w pełni dostosowana do wymogów unijnych jest także gospodarka odpadami. Tu sytuacja jest 

szczególnie niekorzystna w Kaliningradzie, gdzie rocznie produkuje się 400.000 ton odpadów 

komunalnych i przemysłowych, trafiających na niezabezpieczone składowiska, gdzie nagromadzono już 

15 mln ton odpadów stałych. Oddziałują one silnie na wszystkie komponenty środowiska. 

Dość istotny udział w zanieczyszczeniach powietrza posiada także sektor energetyczny, szczególnie w 

Obwodzie Kaliningradzkim (Fiedorow i in., 2007) i w Polsce, gdzie produkcja energii nadal oparta jest 

na węglu. Natomiast na Litwie istotny jest udział energii jądrowej, produkowanej w elektrowni w 

Ignalinie. Jednak dość stara technologia stosowana w tej elektrowni, stanowi potencjalne zagrożenie 

dla środowiska. We wszystkich państwach objętych Programem stosunkowo niska jest efektywność 

wykorzystania energii. 

„Raport o stanie środowiska Litwy” za rok 2004 identyfikuje takie problemy ochrony środowiska jak: 

 zła jakość powietrza atmosferycznego; 

 zanieczyszczenie Bałtyku produktami ropopochodnymi; 

 rozwój zjawisk krasowych oraz abrazja wybrzeża Morza Bałtyckiego; 
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 zmniejszanie zasobów ryb łososiowatych; 

 wadliwe zarządzanie gospodarką odpadami i obszarową ochrona przyrody. 

Zastrzeżenia budzi także nadmierna eutrofizacja wód Bałtyku, jakość wód Zalewu Kurońskiego oraz 

śródlądowych wód powierzchniowych. W Obwodzie Kaliningradzkim większość przedstawionych 

problemów występuje z jeszcze większym nasileniem niż w Polsce i na Litwie. 

Obszar Programu został objęty licznymi wielkopowierzchniowymi, jak i drobnymi formami ochrony 

przyrody (ryc.3). W Obwodzie Kaliningradzkim ochronie prawnej podlega w większym stopniu część 

wschodnia regionu. Na Litwie występuje dużo stosunkowo niewielkich terenów chronionych. Największe  

 
Ryc. 3. Najważniejsze wielkopowierzchniowe obszary ochrony przyrody na obszarze objętym Programem 

Fig. 3. The main nature protection areas of Programme territory 

 

z nich położone są przy północnej granicy Obwodu Kaliningradzkiego oraz na wodach przybrzeżnych 

Bałtyku. Ze względu na reżim ochronny i dużą powierzchnię, najważniejsze z punktu widzenia 

Programu są następujące typy obszarów chronionych: parki narodowe (wszystkie państwa), państwowe 

rezerwaty faunistyczne (Rosja), parki krajobrazowe (Polska) i regionalne (Litwa); obszary NATURA 

2000 utworzone w państwach UE; międzynarodowe formy wyróżniania walorów przyrodniczych 

(rezerwaty biosfery, obszary wodno-błotne Ramsar, obszary BSPA HELCOM). 
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Największy areał obszarów chronionych w głównym obszarze Programu wprowadzono w Polsce, 

następnie na Litwie, a najmniejszy w Obwodzie Kaliningradzkim. Tereny o najwyższym reżimie 

ochronnym, czyli parki narodowe (rezerwaty przyrody pominięto w analizie) zajmują 1,88% powierzchni 

obszaru głównego w Polsce, 0,44% w Rosji i 2,16% na Litwie. Uwzględniając jednak obszary chronione 

o nieco niższym reżimie (parki krajobrazowe w Polsce, parki regionalne na Litwie i państwowe 

rezerwaty faunistyczne w Rosji), zajmują one odpowiednio 16,4%, 8,7% i 10,5%. Łącznie, powierzchnia 

podstawowych form ochrony przyrody w Polsce przekracza 18% obszaru regionu, a w Rosji i na Litwie 

wynosi blisko 11%. W całym głównym obszarze realizacji Programu zajmują one 15,5% powierzchni. 

W Polsce i na Litwie funkcjonuje unijna sieć obszarów ochrony przyrody NATURA 2000, składająca się 

ze specjalnych obszarów ochrony siedlisk i obszarów specjalnej ochrony ptaków. Większość z nich 

pokrywa się z terenami chronionymi utworzonymi na podstawie przepisów krajowych. Obszary 

chronione stanowiące istotne ograniczenie dla realizacji inwestycji (bez uwzględnienia polskich 

obszarów chronionego krajobrazu), stanowią w analizowanym obszarze: około 30% w Polsce, 

niespełna 25% na Litwie i około 11% w Obwodzie Kaliningradzkim. 

 

Rezultaty i problemy sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko 

analizowanego Programu 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu została sporządzona w drugiej połowie 2007 

i na początku 2008 r. Jej rezultaty zostały szerzej scharakteryzowane w artykule Kistowskiego (2007). 

Ze względu na wiodąca rolę Polski w przygotowaniu programu, prognoza została opracowana przez 

stronę polską i podlegała konsultacjom głównie ze stroną litewską. W trakcie przygotowania prognozy, 

oprócz charakterystyk opisowych, zastosowano także powszechnie wykorzystywane metody 

macierzowe, w szczególności macierze badania spójności (zgodności) ocenianego Programu z 

ustaleniami dokumentów strategicznych w zakresie ochrony środowiska. Wśród tych dokumentów 

znalazły się: 

 VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego; 

 polska Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2011-14”
 
(Polityka ta nie została wdrożona, ze względu na rozwiązanie Parlamentu i zmianę rządu w 

Polsce); 

 „Litewska Strategia Rozwoju Zrównoważonego” (2003). 

 

Dla Obwodu Kaliningradzkiego nie opracowano specjalnej polityki dotyczącej ochrony środowiska, a 

polityka dla całej Federacji Rosyjskiej, ze względu na ogromną powierzchnię tego państwa, nie była 

adekwatna dla terenu opracowania. 

Drugi typ zastosowanych macierzy to matryce interakcji, służące dla określenia wpływu celów i 

projektów sformułowanych w Programie na typy ekosystemów i wybrane komponenty środowiska 

przyrodniczego obszaru nim objętego. Dla sześciu grup instrumentów i wyróżnionych w ich obrębie 43 

grup działań indykatywnych, określono wpływ na ekosystemy: leśne, rolne, hydrogeniczne 

(mokradłowe) oraz morskie (laguny i wody przybrzeżne) oraz podstawowe komponenty środowiska: 

powierzchnię ziemi i gleby, atmosferę i klimat, wody powierzchniowe i podziemne, różnorodność 

biologiczną (siedliska, florę, faunę) oraz ludzi i środowisko zbudowane. 
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Przeprowadzona ocena wykazała, że zdecydowanie korzystny wpływ Programu na środowisko 

związany będzie ze: 

 zrównoważonym wykorzystaniem środowiska i jego zasobów, 

 poprawą spójności obszarów chronionych, zarówno w terenach przygranicznych jak i w regionach 

nadmorskich, 

 efektem synergii związanym z realizacją innych programów UE, przez co może przyczynić się do 

poprawy realizacji zasad i celów rozwoju zrównoważonego. 

Korzystnych efektów Programu w dłuższym horyzoncie czasowym należy się spodziewać w wyniku 

transgranicznej koordynacji takich działań jak: 

 poprawa skuteczności planowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym; 

 poprawa skuteczności planowania gospodarowania wodami w dorzeczach i zlewniach rzek; 

 zwiększenie skuteczności zarządzania obszarami chronionymi, w tym siecią obszarów NATURA 

2000 i obszarów współzależnych; 

 ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Bałtyku.  

 

Ze względu na transgraniczny charakter obszaru objętego Programem, a przede wszystkim 

włączenie do niego Obwodu Kaliningradzkiego, położonego poza Unią Europejską, sporządzenie 

Programu, prognozy jego wpływu na środowisko, jak i przyszłe jego wdrażanie, napotykają na 

określone problemy, wynikające w szczególności z różnic między Polską i Litwą a Federacją Rosyjską. 

Podstawowa oś tych różnic wynika z odmienności systemów społeczno-administracyjnych państw UE i 

Rosji. Pomimo, iż wszystkie objęte Programem państwa znajdowały się do 1989 roku w sferze 

sowieckiej dominacji i oficjalnie rozwijały się w myśl zasad naukowego komunizmu, to jednak postępy 

demokratyzacji, które w ciągu dwóch dekad uczyniła Polska i Litwa, są nieporównywalnie większe, niż 

te które zaszły w Federacji Rosyjskiej. Przemiany prawa, administracji i świadomości społecznej w 

Polsce i na Litwie zdążały w kierunku decentralizacji funkcji państwa, podczas gdy w Rosji władza 

państwowa nadal – tradycyjnie – pełni dominujące funkcje w administracji i zarządzaniu państwem, 

chociaż gospodarka z pozoru została w większości sprywatyzowana, głównie na zasadach 

uwłaszczenia dawnej partyjnej nomenklatury. Sytuacja Obwodu Kaliningradzkiego jest dodatkowo 

specyficzna z tego względu, iż stanowi on najbardziej na zachód wysuniętą enklawę Federacji 

Rosyjskiej, o dużym znaczeniu militarno-strategicznym, która nadal traktowana jest przez władze 

centralne jako strefa częściowo zmilitaryzowana, pełniąca funkcje specjalne. 

Trudności we wdrażaniu programu współpracy transgranicznej wynikają także z ogromnych różnic w 

postępach modernizacji gospodarki i sfery socjalnej poszczególnych państw. Na podstawie 

wcześniejszej charakterystyki środowiska można przypuszczać, że jego jakość w obrębie Obwodu 

Kaliningradzkiego jest znacznie gorsza niż w Polsce i na Litwie. Unia Europejska zasiliła w ostatniej 

dekadzie swoich członków – w ramach funduszy przedakcesyjnych i spójności – dużymi środkami 

finansowymi, przeznaczonymi w istotnej części na działania, głównie infrastrukturę, w zakresie ochrony 

środowiska. Nie w tym miejscu skuteczności poprawy jakości środowiska uzyskanej przy udziale tych 

środków, należy stwierdzić, że Polska i Litwa miały znacznie lepsze warunki i możliwości tej poprawy 

niż Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, między innymi w wyniku akcesji do Unii Europejskiej. 

Sporządzanie dokumentów strategicznych oraz prognoz ich oddziaływania na środowisko wymaga 

dostępu do wielu danych o charakterze jakościowymi i ilościowym. Tu także zarysowują się duże 

różnice między Polską i Litwą a Rosją. Wynikają one z mniejszej ilości i wiarygodności danych dla 
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ostatniego z tych państw, a także bariery językowej, gdyż dla Obwodu Kaliningradzkiego dane są 

dostępne głównie w języku rosyjskim, natomiast dla pozostałych państw – oprócz użycia języków 

narodowych – wiele z nich także zostało przetłumaczonych na angielski. Przedstawione różnice 

szczególnie wyraźne są na przykładzie zasobów danych dostępnych w Internecie. Wynika to zarówno z 

mniejszej powszechności tej sieci w Rosji, jak i braku tradycji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

przejawem którego jest m.in. szeroki i swobodny dostęp do wiarygodnych informacji, także dotyczących 

środowiska. Federacja Rosyjska podpisała, jednak nie ratyfikowała, wcześniej wymienionych konwencji 

z Espoo i z Aarhus. 

Kolejne różnice dotyczą systemu prawnego ochrony przyrody, w szczególności reżimów ochronnych 

obszarów chronionych oraz braku w Obwodzie Kaliningradzkim sieci obszarów Natura 2000. 

Przykładowo, parki narodowe w Rosji pełnią bardziej funkcje turystyczne, niż ma to miejsce w Polsce, 

natomiast rosyjskie państwowe rezerwaty faunistyczne pod względem zajmowanego obszaru i funkcji, 

są bardziej zbliżone do polskich parków krajobrazowych niż do rezerwatów przyrody. Z omawianą 

kwestią wiąże się brak spójności przestrzennej przyrodniczych obszarów chronionych (ryc.3). Pomimo 

powstania ponad dekadę temu koncepcji transgranicznych obszarów chronionych (Rąkowski 2000), w 

ramach której proponowano wspólną polsko-rosyjską ochronę Zalewu Wiślanego oraz polsko-litewsko-

rosyjski Suwalsko-Wisztyniecki Transgraniczny Obszar Chroniony, żadne międzynarodowe formy 

ochrony przyrody nie zostały wprowadzone, pomimo iż w drugim przypadku we wszystkich krajach 

istnieją krajowe obszary chronione (parki krajobrazowe: Puszczy Rominckiej i Suwalski, park regionalny 

Vištytis oraz Wisztyniecki Państwowy Rezerwat Faunistyczny). Szczególnie rażący jest brak spójności 

obszarów chronionych na Zalewie Wiślanym i wzdłuż granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków 

NATURA 2000 „Ostoja Warmińska” na granicy polsko-rosyjskiej, a także w dolinie Niemna na granicy 

litewsko-rosyjskiej.Należy także zwrócić uwagę na transgraniczny aspekt przeprowadzonej oceny. 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest przede wszystkim 

ważnym instrumentem harmonizacji treści projektu Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej LPK 2007 – 2013 z wymogami środowiskowej polityki Unii Europejskiej, polityki 

ekologicznej państw objętych Programem oraz należących do nich regionów. Zarówno projekt 

Programu, jak i prognoza, powinny podlegać przejrzystym i szerokim konsultacjom we wszystkich 

państwach – beneficjentach, niezależnie od ich przynależności do Wspólnoty i stopnia akceptacji 

międzynarodowych aktów prawnych. Pełniejszy powinien być także udział tych państw w opracowaniu 

dokumentów. Niestety, proces ten nie przebiegał w analizowanym przypadku tak modelowo. 

Przygotowanie dokumentów skupiło się głównie na stronie polskiej. W proces oceny transgranicznej 

włączona była przede wszystkim Litwa, która przekazywała swoje uwagi z pewnym opóźnieniem. Udział 

Federacji Rosyjskiej w tych działaniach był znacznie ograniczony. Takie tło przygotowania programu 

wydaje się nie rokować najlepiej dla przyszłego wdrażania jego ustaleń. Zmniejszanie różnic 

rozwojowych w różnych płaszczyznach między Polską, Litwą a Rosją może przynieść sukces tylko przy 

maksymalnym zaangażowaniu wszystkich stron Programu, a szczególnie w wyniku sukcesywnej 

demokratyzacji życia w Obwodzie Kaliningradzkim. 

 

Wnioski – rekomendacje w zakresie poprawy sytuacji 

 

Scharakteryzowane w artykule problemy opracowania transgranicznych dokumentów strategicznych dla 

pogranicza polsko-rosyjskiego oraz prognoz ich wpływu na środowisko, są przede wszystkim skutkiem 
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historycznych i współczesnych różnic w systemach administracji i zarządzania państwami Unii 

Europejskiej i Rosji oraz zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego tych krajów. Wśród 

przyczyn zidentyfikowanych problemów należy w szczególności wymienić: 

 mniejsze możliwości finansowania z funduszy Unii Europejskiej działań w zakresie ochrony 

środowiska prowadzonych w Rosji, 

 inną strukturę administracji państwowej w Rosji niż w Polsce i na Litwie, szczególnie brak 

samorządów na szczeblu obwodowym (odpowiadających polskim województwom), 

 zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, także w zakresie aktywności 

pozarządowych organizacji ekologicznych. 

 

Na przykładzie przeanalizowanego programu stwierdzono, że proces sporządzania transgranicznych 

ocen oddziaływania na środowisko równocześnie dla państw Unii Europejskiej i nie należących do 

Wspólnoty, może zostać usprawniony w wyniku: 

 pełniejszej standaryzacji metod gromadzenia, analizowania i prezentacji informacji o środowisko i 

danych społeczno-gospodarczych dla wszystkich państw europejskich; 

 ratyfikacji przez pozostałe państwa europejskie Konwencji z Espoo i Aarhus; 

 większego zaangażowania administracji centralnej i regionalnej w procedurę strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko; 

 szerszego udziału społeczeństwa, szczególnie stowarzyszeń, w procesie konsultacji prognoz 

oddziaływania na środowisko; 

 rozwoju metod modelowania dalekodystansowego rozprzestrzeniania się skutków antropopresji 

(m.in. emisji zanieczyszczeń wód i powietrza); 

 bardziej precyzyjnego formułowania kierunków działań planowanych w dokumentach 

strategicznych. 

Pomimo, iż dokumenty strategiczne mają z reguły charakter dość ogólny, należy oczekiwać, że 

formułowane w nich ustalenia będą miały bardziej konkretny charakter umożliwiający lepsze 

przeprowadzenie strategicznej oceny wpływu na środowisko. 
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