
 

                                                                                            

Zapraszamy na warsztat  

"Dostęp do wymiaru sprawiedliwości  

w sprawach z zakresu ochrony środowiska" 

 

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaprasza do udziału w warsztacie na temat dostępu 

do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Warsztat odbędzie 

się 29 stycznia 2019 r., w godzinach 9:00 - 15:00, w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 

w Warszawie. 

 

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest kluczowy, aby obywatele mogli skutecznie 

egzekwować przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska. Jednakże 

jest to wciąż najsłabiej wdrożona część Konwencji z Aarhus. Dlatego przygotowaliśmy dla 

Państwa warsztat, którego celem jest zwiększenie świadomości prawnej w obszarze 

tematyki związanej z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

ochrony środowiska. Warsztat skierowany jest głównie do prawników. 

 

Panel I: Międzynarodowe oraz europejskie standardy w obszarze dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach środowiskowych  

Dr Hanna Machińska; najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Prezentacja 

dr Jerzego Jendrośki, członka Komitetu do spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus: trzeci 

filar Konwencji z Aarhus oraz kluczowe zalecenia Komitetu w tym obszarze. Wskazanie barier 

w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w wybranych państwach Grupy Wyszehradzkiej.   

 

Panel II: Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych w Polsce  

Wskazanie głównych praktycznych problemów i przeszkód w dostępie do wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach ochrony środowiska. Omówienie zagadnienia interesu 

prawnego, jako źródła legitymacji procesowej w postępowaniach administracyjnych. 

 

Udział jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia prosimy wysyłać 

mailowo na adres: mkwiedacz@clientearth.org z tytułem: „Udział w warsztatach w dniu 29 

stycznia 2019 r.”. 

 

Szczegółowy program warsztatu dostępny jest w załączniku. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 
Wydarzenie organizowane przez ClientEarth i Justice and Environment korzysta z finansowania przez 
Unię Europejską w ramach programu LIFE finansowania organizacji pozarządowych. 
Odpowiedzialność za prezentacje spoczywa tylko na ich autorach i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.  
 
Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier z grantu 
Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, jak również z 
programu LIFE Komisji Europejskiej w ramach projektu ATOJ EARL „Prawo na rzecz bardziej zielonej 
Europy”.  
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