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SŁOWO WSTĘPNE 

  
 
 Druga połowa XX wieku zapoczątkowała istotne zmiany o zasięgu globalnym, zarówno 
w polityce, gospodarce, nauce, jak i technice. Ochrona środowiska przyrodniczego stała się 
priorytetem, stosowanym w każdej dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego. Z początkiem 
XXI wieku zmiany w ochronie środowiska sięgnęły do tej części życia mieszkańców, która przez całe 
tysiąclecia stanowiła margines działań człowieka: ochrony środowiska przyrodniczego przed 
niekorzystnymi przekształceniami krajobrazu, zbytniego wykorzystania zasobów naturalnych 
i zanieczyszczania odpadami stałymi i ciekłymi. 
 Skutki oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze są widoczne w formie 
zdegradowanych gleb, zanieczyszczonych wód powierzchniowych i podziemnych, i atmosfery.  
 Spoglądając na problem ochrony środowiska przyrodniczego przez pryzmat Europy niezwykle 
trudno było oszacować wielkość zaniedbań w ochronie środowiska przyrodniczego w Unii Europejskiej 
i jej poszczególnych państwach członkowskich. Powodem tego stanu był brak jednolitej terminologii 
prawnej używanej przez państwa członkowskie i bardzo powolne wprowadzanie w życie unijnych 
postanowień legislacyjnych. 

Akty normalizacyjne, które w pewnym stopniu ujednoliciły system ochrony środowiska 
przyrodniczego w całej Unii Europejskiej, wprowadziły jedynie możliwe sposoby tej ochrony a ich 
celem jest zachęcanie do poszukiwania metod, technik i technologii bardziej efektywnych. 

Celem Raportu jest pokazanie wyników oceny i analizy kapitału środowiska przyrodniczego, 
który jest powiązany z zasobami i kapitałem mieszkańców województwa podkarpackiego. Te trzy 
wartości składają się na zasoby wiedzy, kwalifikacji, umiejętności, zdolności i gotowości zwiększania 
kapitału gospodarczego regionu. 

Ochrona środowiska przyrodniczego jest w gestii różnych skal społecznych: gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw, organów rządowych i samorządowych, ponadpaństwowych ugrupowań 
politycznych i społecznych, i organów ścigania. 

Czynnik społeczny jest postrzeganą i niedocenianą barierą obecnego rozwoju ochrony 
środowiska przyrodniczego. Społeczność lokalna jako potencjał wzrostu gospodarczego jest też 
hamulcem tego rozwoju. Zjawisko to ma miejsce gdy prawo ochrony środowiska jest traktowane 
instrumentalnie przez lokalne podmioty gospodarcze, które choć są strategicznie ważne lokalnie, dla 
województwa i Polski to zarządzający nimi lekceważą wymagania ochrony zdrowia i życia ludzkiego 
i środowiska. 

Nadrzędnym celem Raportu jest zaprezentowanie przejrzystego i zrozumiałego dla szerokiego 
kręgu odbiorców opracowania. Raport jest adresowany do ekspertów, konsultantów wspomagających 
samorządy terytorialne w ich pracy, jak i placówek innowacyjno-rozwojowych i naukowych, studentów, 
uczniów i nauczycieli. To cenne źródło informacji dla mieszkańców gmin i organów ścigania: Policji, 
Prokuratur i Sądów. 
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