
DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

                                                                                                           

 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sala Rady Wydziału, ul. Bankowa 11b, Katowice  

18 kwietnia 2019 r. 

 
 
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaprasza na spotkanie poświęcone znaczeniu dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Spotkanie jest częścią projektu „Prawo na rzecz 
bardziej zielonej Europy” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu LIFE. Projekt ma na celu 
lepszą implementację i stosowanie prawa ochrony środowiska. W trakcie wydarzenia poruszone zostaną 
zarówno kwestie teoretyczne, związane z międzynarodowymi oraz europejskimi standardami dostępu do 
procedur odwoławczych w obszarze ochrony środowiska, jak i praktyczne, dotyczące roli organizacji 
pozarządowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz zadawania pytań prejudycjalnych. W roli 
prelegentów wystąpią praktycy prawa i pracownicy naukowi. Spotkanie skierowane jest do sędziów, adwokatów, 
radców prawnych, prawników zainteresowanych prawem ochrony środowiska, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i lokalnych aktywistów.  

 
PLAN SPOTKANIA 

 

9:00 – 9.30 Rejestracja uczestników 

9:30 – 9:45  Otwarcie  

 

9:45 – 10:15 Rola organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym –  

  r. pr. Agnieszka Warso-Buchanan Fundacja ClientEarth 

 

10.15 – 11.15 Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska w 

 Konwencji  z Aarhus i rola orzecznictwa Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji Aarhus  

 Wprowadzenie - dr Ilona Przybojewska, Uniwersytet Jagielloński. 

 Dyskusja 

 

11:15-11:30 Przerwa na kawę 

 

11.30 - 12.30 Rola orzecznictwa TSUE i Komunikatu Komisji oraz zasady stosowania prawa unijnego  

  w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony  

  środowiska 

 Wprowadzenie - dr Mariusz Baran, Uniwersytet Jagielloński. 

 Dyskusja 

 

12.30 - 13.30   Obiad 

13.30 - 14.30  Potencjał pytań prejudycjalnych w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości w 

 sprawach dotyczących ochrony środowiska w prawie UE - rola orzecznictwa TSUE  

 Wprowadzenie – dr Piotr Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski, Clifford Chance. 

 Dyskusja 

 

14.30 – 15.00 Podsumowanie 

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

do dnia 12 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: mkwiedacz@clientearth.org 

mailto:mkwiedacz@clientearth.org

