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XI. Cele długoterminowe 
 

W niniejszym opracowaniu dokonano szczegółowej analizy priorytetów i celów 

ekologicznych obejmujących swym zasięgiem lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2016 – 2019. Funkcjonowanie środowiska nie zamyka się jednak 

w sztywno zarysowanych ramach czasowych. Tym bardziej więc nie mogą się w nich zamykać 

działania zmierzające do jego ochrony. Kompleksowe ujęcie tematu wymaga więc 

uwzględnienia celów długookresowych wraz z określeniem poziomów ich realizacji.  

Cele długookresowe (długoterminowe): 

- Dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i usprawnianie 

obiektów pozostających w gestii Powiatu z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań 

chroniących środowisko. Korzystając z dóbr, które niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny, należy 

nieustannie mieć na uwadze cykl życia produktu. Ciągła eksploatacja różnego rodzaju 

obiektów wiąże się z koniecznością dokonywania usprawnień i modernizacji. Ważne jest, aby 

zmiany te dokonywały się z poszanowaniem dla środowiska. Poziom realizacji tak 

określonego celu wyznacza racjonalne określenie pierwszeństwa potrzeb w połączeniu 

z aktualnymi możliwościami ich zaspokajania.  

- Edukacja ekologiczna lokalnego społeczeństwa. Troska o środowisko w najbliższej okolicy 

jest naszym wspólnym obowiązkiem nie tylko wobec nas samych współcześnie żyjących, ale 

także wobec przyszłych pokoleń. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 

chowanie”, dlatego nieustannie należy wspierać nauczycieli w przekazywaniu dzieciom 

i młodzieży wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Dzięki możliwości odstąpienia od 

typowych form przekazywania informacji i umożliwieniu aktywnego włączenia się 

w niestandardowe działania edukacyjne można zwiększyć efektywność przekazywania 

wiedzy. W tym przypadku poziom realizacji celu wyznaczać będą kolejni uczniowie 

przystępujący do poszerzania swojej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. Jednocześnie 

należy pamiętać o tym, że Powiat Poznański powinien pozostać otwarty na potrzeby 

edukacyjne różnego rodzaju grup społecznych, które wyrażą chęć aktywnego uczestnictwa 

w różnego rodzaju działaniach o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska.  

- Realizacja zadań przypisanych Staroście na mocy przepisów prawa. Ranga ochrony 

środowiska, określona zapisami konstytucyjnymi, znalazła odzwierciedlenie w licznych 

ustawach prawa materialnego. Ustawy te wyznaczają do realizacji konkretne zadania. Tak 
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określone miejsce ochrony środowiska w systemie polskiego prawa pozwala stwierdzić, że 

sam ustawodawca, przypisując poszczególnym organom administracyjnym realizację zadań 

wynikających z przepisów prawa, określił je jako cel długoterminowy.  

- Zwiększenie świadomości stanu środowiska lokalnego wśród mieszkańców. Cel ten może 

zostać osiągnięty przy wykorzystaniu wielu różnych możliwości. Do propagowania 

znajomości środowiska najbliższej okolicy mogą służyć - cieszące się dużą popularnością - 

różnego rodzaju imprezy masowe – np. festyny czy konkursy. Należy również promować 

aspekty przyrodnicze powiatu poznańskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł 

informacji, szczególnie przy wykorzystaniu internetu.  Znaczącą rolę w realizacji tego celu 

odgrywać będzie udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. „Świadomość stanu 

środowiska pozwala na identyfikację zagrożeń zarówno dla jego elementów, jak i dla 

człowieka. Ułatwia (a niekiedy wymusza) podejmowanie działań ochronnych. W rezultacie 

jawność informacji o środowisku jest czynnikiem sprzyjającym ochronie zdrowia (życia) 

ludzkiego. Konsekwencją tej zasady staje się także poddanie rozstrzygnięć organów państwa 

(nie tylko decyzji administracyjnych) kontroli społecznej, co z kolei jest czynnikiem 

zwiększającym ich obiektywizm. Należy też zwrócić uwagę, że (zwłaszcza w warunkach 

gospodarki rynkowej) sama perspektywa ujawnienia danych dotyczących wpływu 

określonych rodzajów działalności na środowisko może wymusić podjęcie zabiegów 

ochronnych”1.  Wobec powyższego uznanie zwiększania świadomości stanu środowiska 

lokalnego wśród mieszkańców za cel długookresowy wydaje się być dalece uzasadnione.  

Określenie celów długookresowych jest nie tylko formalnym dopełnieniem programu 

ochrony środowiska. Rozdział ten pozwala całościowo spojrzeć na zagadnienie ochrony 

środowiska jako na cały system, gdzie poszczególne elementy są wzajemnie ze sobą 

powiązane i niejednokrotnie wymagają interdyscyplinarnego podejścia i długofalowego 

działania. Dlatego realizacja większości zadań nie może zamykać się w sztywno określonych 

ramach czasowych.    

                                                 
1 A. Lipiński – „Prawne podstawy ochrony środowiska”, Zakamycze 2004. 


