
DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI JAKO DEMOKRATYCZNE NARZĘDZIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

 

                                                                                  

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, Warszawa 

25 września 2019 r. 

 
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaprasza na szkolenie poświęcone znaczeniu dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Szkolenie jest częścią projektu „Prawo na rzecz 
bardziej zielonej Europy” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE. Spotkanie 
skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska. Jego 
celem jest pokazanie, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości pełni również rolę demokratycznego narzędzia 
ochrony środowiska, pomagając zmniejszyć luki między przepisami prawa a ich stosowaniem. 

 

PLAN SPOTKANIA  
11.00 – 11.15  rejestracja uczestników  
 
11.15 – 11.30 Otwarcie konferencji - dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce  
 
11.30 - 12.15  Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w Konwencji z Aarhus oraz rola Komitetu ds. Przestrzegania 
Konwencji z Aarhus   

 Wprowadzenie – dr Olga Łachacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 Dyskusja 
 
12.15 – 13.00 Projekt „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” - dostęp do wymiaru sprawiedliwości w prawie 
unijnym 

 Wprowadzenie – Małgorzata Kwiędacz-Palosz, prawniczka, Fundacja ClientEarth 

 Dyskusja 
 

13.00 – 13.30 Działania Komisji Europejskiej w obszarze ochrony środowiska   

 Wprowadzenie – Rafał Szyndlauer, Zastępca Kierownika Wydziału Politycznego Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce 

 Dyskusja 
 
13.30 - 14.00  Lunch 
 
14.00 - 14.45 Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach administracyjnych i sądowych na poziomie 
krajowym   

 Wprowadzenie – Piotr Chmielewski, WWF Polska  

 Dyskusja 
 
14.45 - 15.15   Nierówności w ekspozycji i skutkach: wrażliwość społeczna na zanieczyszczenie powietrza, hałas 
i skrajne temperatury w Europie – analiza sytuacji w Polsce  

 Wprowadzenie – Eliza Rutynowska, Specjalistka ds. rzecznictwa, Zespół poradnictwa prawnego 
Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego 

 Dyskusja 
 

15.15 - 15.45 Jak wzmocnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych z wprowadzaniem do 
obrotu drewna z nielegalnej wycinki? Rozważania na tle europejskiego orzecznictwa związanego ze stosowaniem 
przepisów Rozporządzenia EUTR. 

 Wprowadzenie – dr Łukasz Walter, prawnik, Fundacja ClientEarth   

 Dyskusja 
 
15.45 – 16.00 Podsumowanie 
 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału 

do dnia 17 września 2019 r. na adres mailowy: mkwiedacz@clientearth.org 

mailto:mkwiedacz@clientearth.org

