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Udział społeczeństwa w zintegrowanej 
ochronie środowiska 
X Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka 
Duszniki Zdrój, 16–19 września 2009 

 
 dniach 16–19 września 2009 r. odbyła się w Dusznikach Zdroju Konfe-
rencja Polsko-Czesko-Słowacka nt. Udział społeczeństwa w zintegrowa-

nej ochronie środowiska.  
Konferencja była dziesiątą z cyklu spotkań polsko-czesko-słowackich po-

święconych aspektom ochrony środowiska w Polsce, Czechach i na Słowacji.  
Jej organizatorami byli: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład 
Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Konferencja zgromadziła wielu wy-
bitnych specjalistów z dziedziny prawa ochrony środowiska zarówno z kraju, jak 
i z Czech i Słowacji.  

Wystąpienia uczestników konferencji podzielone były na cztery części: 1. Za-
gadnienia ogólne udziału społeczeństwa; 2. Planowanie przestrzenne, ochrona 
przyrody, szkody w środowisku; 3. Oceny oddziaływania na środowisko i pozwo-
lenie zintegrowane; 4. Procedury administracyjne.  

W części ogólnej konferencji, której moderatorem była prof. Sona Kosicia-
rowa, wygłoszono następujące referaty: prof. dr hab. Miłan Damohorsky – 
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska; doc. Milan Pekarek – Udział społe-
czeństwa w ochronie środowiska w prawie czeskim; dr Martina Frankowa – 
Udział społeczeństwa w świetle orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego Republiki 
Czeskiej i Najwyższego Sądu Administracyjnego; dr Hana Muellerova – Udział 
społeczeństwa w świetle orzecznictwa Najwyższego Sądu Administracyjnego; doc. 
Jerzy Sommer – Udział obywateli w przygotowaniu dokumentów strategicznych; 
dr Jerzy Karski – Zmiany klimatu i partycypacja społeczna w aspekcie komplekso-
wej ochrony środowiska; prof. dr hab. Halina Lisicka – Udział organizacji spo-
łecznych w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga sesja, której przewodniczył prof. 
dr hab. Marek Górski. W tej części wygłoszono następujące referaty: doc. Ja-
roslav Drobnik – Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym; doc. Ivana 
Pruchova – Udział społeczeństwa w sporządzaniu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego; prof. Sona Kosiciarova – Transpozycja wymagań zalece-
nia Komitetu Ministrów Rady Europy nr (87) 16 w regulacji prawnej planowania 
przestrzennego; dr Grzegorz Dobrowolski – Czy fundacja jest organizacją spo-
łeczną?; dr Vojtech Stejskal – Udział społeczeństwa według dyrektywy wspólnoto-
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wej o odpowiedzialności za szkody w środowisku. Po zakończeniu wystąpień uczest-
ników odbyła się ciekawa dyskusja.  

Drugi dzień konferencji rozpoczęła wycieczka – „Osobliwości ziemi kłodz-
kiej”, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli zwiedzić dworek im. Fryde-
ryka Chopina w Dusznikach Zdroju. Następnie powrócono do obrad.  

Sesja trzecia poświęcona ocenom oddziaływania na środowisko zawierała re-
feraty: prof. dr. hab. Wojciecha Radeckiego – Przemiany regulacji prawnej udzia-
łu organizacji społecznych w ocenie oddziaływania na środowiska; prof. dr. hab. 
Marka Górskiego – Prawna analiza pojęcia organizacji ekologicznej; dr. Bartosza 
Draniewicza – Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach wyma-
gających udziału społeczeństwa; dr. Jany Dudovej – Udział społeczeństwa w zin-
tegrowanej ochronie środowiska z punktu widzenia zapewnienia ochrony zdrowia 
publicznego.  

W ostatnim dniu konferencji obrady poświęcone były procedurom admini-
stracyjnym. W trakcie obrad referaty wygłosili: doc. Jerzy Rotko – EMAS jako 
instrument komunikacji społecznej; dr Filip Dienstbier – Uczestnictwo w postępo-
waniu administracyjnym; dr Paweł Bojarski – Udział społeczeństwa a prawa stro-
ny; dr Adam Habuda – Udział społeczeństwa w ochronie przyrody; dr Jan Jerz-
mański – Udział społeczeństwa w gospodarce odpadami.  

Należy podkreślić bardzo sprawną organizację konferencji oraz koleżeńską 
atmosferę stworzoną przez zespół prawa ochrony środowiska PAN we Wrocła-
wiu. Kolejna z cyklu polsko-czesko-słowackich konferencji odbędzie się w maju 
2010 r. w Ołomuńcu.  

Dorota Lebowa 
Marcin Roliński 

Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne 
Konferencja Naukowa 
Iwonicz, 8–10 października 2009 

 
 dniach od 8 do 10 października 2009 r. odbyła się Konferencja Naukowa 
na temat Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne. Organizato-

rami konferencji była Katedra Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 
przy współudziale Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Na miejsce konferencji wybrano Iwonicz – miejscowość położoną w Kotlinie 
Krośnieńskiej, 11 km na południowy wschód od Krosna. Uczestnicy konferencji 

W 


