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DZIEŃ I 
12 października 2017 r. 

Sala Lublinianka 

10.00-11.00 rejestracja uczestników 

11.00  uroczysta inauguracja obrad 
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie 
Przedstawiciele Polskiej sieci naukowej – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz 
realizacji zrównoważonego rozwoju 

 

sesja I 
Wykładnia prawa ochrony środowiska z perspektywy teorii prawa 

Sala Lublinianka 

11.15-11.30 prof. dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (KUL) 
Węzłowe problemy wykładni prawa ochrony środowiska z perspektywy teorii prawa 

11.30-11.45 dr Adam Szot (UMCS) 
Wykładnia operatywna prawa ochrony środowiska na przykładzie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

11.45-12.00  dr Magdalena Michalak (USz) 
Wykładnia zgodna z prawem unijnym – rola prawa miękkiego w interpretacji przepisów prawa 
ochrony środowiska 

12.00-12.15 dr Justyna Goździewicz-Biechońska (UAM) 
Wykładnia norm planowych w prawie ochrony środowiska (zagadnienia wybrane) 

12.15-12.30 dr Karolina Karpus (UMK) 
Zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań jako dyrektywa wykładni w prawie ochrony 
środowiska 

12.30-12.45 dr Ilona Przybojewska (UJ) 
Wykładnia rozszerzająca w prawie ochrony środowiska jako szczególnej gałęzi prawa 

12.45-13.15  dyskusja  

 
 

13.15-14.15 obiad w restauracji BelEtage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

sesja II 
Wykładnia prawa ochrony przyrody 

Sala Lublinianka 

14.15-14.30 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK) 
In dubio pro nature 

14.30-14.45 dr hab. Ewa Czech, prof. UwB (UwB) 
Problemy interpretacyjne w zakresie istoty aktów wydawanych przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych 

14.45-15.00  prof. dr hab. Adam Habuda (INP PAN) 
Realizacja Konwencji UNESCO w polskim prawie ochrony przyrody. Przypadek Puszczy 
Białowieskiej  

15.00-15.15 mgr Michał Borowiak (GDOŚ) 
Dyrektywa języka specjalistycznego a wykładnia systemowa i funkcjonalna na przykładzie 
prawa ochrony przyrody 

15.15-15.30 Aneta Adamska Kierownik Oddziału Obszarów Natura 2000 (RDOŚ Warszawa) 
dr Marek Geszprych, radca prawny (RDOŚ w Warszawie, IGPiM w Warszawie) 
Problematyka planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – wybrane zagadnienia 
prawno-aksjologiczne 

15.30-16.00  dyskusja 

16.00-16.30 przerwa kawowa 
 

sesja III 
Problemy interpretacyjne ustaw sektorowych 

Sala Lublinianka 

16.30-16.45  prof. dr hab. Marek Górski (USz) 
Interpretacja podstawowych pojęć w przepisach o odpadach 

16.45-17.00 prof. dr hab. Aleksander Lipiński (UŚ) 
Interpretacyjne problemy prawa geologicznego i górniczego 

17.00-17.15 mgr Filip Nawrot (UŚ) 
  Pojęcie odpadu wydobywczego 

17.15-17.30 mgr Katarzyna Zawada (UŚ) 
Prawne pojęcie zwierzęcia 

17.30-17.45  mgr J.D., LL.M. Witold Daniłowicz, radca prawny (Noerr Biedecki sp.k.) 
Prawo polowania – nienazwana instytucja prawa łowieckiego 

17.45-18.15 dyskusja 
 
 

19.00 uroczysta kolacja w restauracji BelEtage 

------------------------------------------------- 

 



 

 
DZIEŃ II 

13 października 2017 r. 

sesje równoległe: 

sesja IV 
Oceny oddziaływania na środowisko – między wykładnią a praktyką 

Sala Lublinianka 

9.00 – 9.15  Łukasz Juchner (Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko, RDOŚ Warszawa) 
Specyfika postępowań zmierzających do wydania przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wybrane zagadnienia – postulaty 
de lege lata i de lege ferenda 

9.15-9.30 Paulina Kozińska (Kierownik Oddziału Wydziału Ocen Strategicznych oraz Oddziału Opinii 
i Uzgodnień RDOŚ w Warszawie) 
Dyskrecjonalna władza organów administracji publicznej przy określaniu zakresu raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w świetle wybranych orzeczeń sądowo-
administracyjnych 

9.30-9.45  prof. dr hab. Anna Haładyj (KUL) 
Oceny oddziaływania na środowisko - między Scyllą Trybunału i Harybdą inwestorów 

9.45-10.00  Michał Behnke, radca prawny (Kancelaria Radców Prawnych "CIC" Pikor, Behnke, Dmoch, 
Fryzowski Sp. p.) 

 Reguła harmonizowania kontekstów i presupozycje aksjologiczne w procesie wykładni 
przepisów prawa ochrony środowiska 

10.00-10.15 Anita Kuliś, specjalista ooś  
Ocena oddziaływania na środowisko jako czynność rytualna – ocena praktyka  

10.15-10.30 mgr inż. Joanna Tomaszkiewicz, niezależny konsultant oceny oddziaływania na środowisko  
Wykładnia prawa ochrony środowiska a jej sens w czasach post-prawdy  

10.30-11.00 dyskusja 

sesja V 
„Racjonalny prawodawca” i jego intencje 

Sala Biblioteka 

9.00-9.15 dr Hanna Spasowska-Czarny (UMCS) 
Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego w świetle przepisów ustawy z dnia 20 
maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

9.15-9.30 dr Artur K. Modrzejewski (UwB) 
Odmowa przyjęcia odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów ze względu 
na „inne przyczyny" 

9.30-9.45 mgr Martyna Walas (UMK) 
Wyznaczenie obszarów Natura 2000 w kontekście racjonalności prawodawcy krajowego i 
jego intencji  

9.45-10.00 mgr Małgorzata Piekarska (UŚ) 
Granice przestrzenne nieruchomości – kilka uwag z punktu widzenia prawa geologicznego i 
górniczego  

10.00-10.15  mgr inż. Piotr Dembicki (UG) 
Dwa oblicza zasady przezorności w procesie inwestycyjno-budowlanym 

10.15-10.45 dyskusja 

10.45-11.30 przerwa kawowa 



 

 

 
sesja VI - plenarna 

Wykładnia prawa ochrony środowiska w orzecznictwie sądów i trybunałów 
Sala Lublinianka 

11.30-11.45 prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS), dr Dorota Lebowa (UMCS) 
Wykładnia sądów administracyjnych w zakresie parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu  

11.45-12.00  dr Zygmunt Wiśniewski, sędzia NSA (WSA we Wrocławiu) 
Szczególny charakter wykładni prawa ochrony środowiska w orzecznictwie 
sądowoadministracyjnym  

12.00-12.15 dr Małgorzata Szalewska (UMK) 
O definicjach i definiowaniu w prawie ochrony środowiska 

12.15-12.30 dr Kamila Sobieraj (KUL) 
Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na stosowanie Konwencji z Aarhus w 
obszarze prawa zmian klimatu 

12.30-12.45 dr Mariusz Baran (UJ) 
Problemy i wyzwania dla wykładni prawa ochrony środowiska na przykładzie postanowienia 
WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r., IV SA/Wa 2787/16 (zatwierdzenie aneksu do 
planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012 – 2021 dla Nadleśnictwa Białowieża) 

12.45-13.15 dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad 
 


