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Transformacja ustrojowa niepodległego państwa 
polskiego w latach 90. XX wieku w istotny sposób 
wpłynęła na główne kierunki podejmowanych 
w tym czasie przez komisję prac legislacyjnych 
oraz inicjatyw ustawodawczych.
W 1990 r. Sejm i Senat przyjęły historyczny dokument 
„Polityka ekologiczna państwa”, w którym zostały 
wytyczone główne kierunki prac legislacyjnych 
w dziedzinie ochrony środowiska oraz jej organizacji.
W latach 2001–2004, okresie poprzedzającym przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej, komisja prowadziła szczególnie 
intensywne prace legislacyjne związane z dostosowaniem 
prawa polskiego do prawa europejskiego. Ponadto 
podejmowała działania na rzecz edukacji ekologicznej, 
patronowała powstaniu ważnych ustaw, m.in. 
o rolnictwie ekologicznym oraz o ochronie zwierząt.
Komisja zainicjowała ogólnopolski konkurs „Zadrzewiamy 
Polskę”, organizowała międzynarodowe konferencje 
na temat zmian klimatu, deficytu wody na świecie 
oraz zagrożeń ekologicznych Morza Bałtyckiego.
W obszarze zainteresowań komisji są ważne dla 
środowiska i społeczeństwa sprawy, takie jak stan budowli 
hydrotechnicznych, przebieg autostrad, gospodarka 
drewnem w lasach państwowych i edukacja ekologiczna.

Komisja Środowiska po roku 2007 rozpatrzyła wiele ustaw 
i nowelizacji dotyczących m.in. prawa ochrony środowiska, 
prawa wodnego, systemu zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych, Inspekcji Ochrony Środowiska, rolnictwa 
ekologicznego. Oprócz prac legislacyjnych komisja 
monitoruje zmiany prawa w dziedzinie ekologii.
W obecnej kadencji komisja aktywnie włączyła się w prace 
nad zmianami ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, 
ustawy o odpadach oraz ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych. Ponadto członkowie komisji zajmowali 
się sprawami związanymi z realizacją Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, handlem emisjami, 
polityką ekologiczną państwa, rozwojem terenów 

Natura 2000 oraz poszerzeniem Białowieskiego 
Parku Narodowego, najstarszego w Europie 
naturalnego kompleksu leśnego.

Komisja od początku działalności organizuje 
posiedzenia wyjazdowe oraz dokonuje wizytacji 
terenowych, aby zapoznać się ze stanem realizacji 
przez władze samorządowe zadań z zakresu ochrony 
środowiska. Dotychczasowe wizytacje komisji 
dotyczyły spraw związanych z parkami narodowymi, 
budową oczyszczalni ścieków, gospodarką odpadami, 
jakością i rekultywacją gleby, ochroną Bałtyku.
Komisja organizuje również konferencje i seminaria. 
W VII kadencji były one poświęcone zmianom klimatu, 
wykorzystaniu energetyki odnawialnej w gminach, 
organizmom genetycznie modyfikowanym, usuwaniu 
azbestu, zarządzaniu zasobami wodnymi
oraz gospodarce odpadami.
Członkowie komisji brali udział w międzynarodowej 
14. Konferencji Klimatycznej Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu w Poznaniu w 2008 r. oraz w 15. Konferencji 
Klimatycznej w Kopenhadze w 2009 r. Uczestniczą 
także w spotkaniach organizowanych przez 
parlamenty narodowe i Parlament Europejski.
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