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PrzedłoĪone do recenzji dzieło stanowi pokłosie konferencji naukowej poĞwiĊconej
zagadnieniom „SprawiedliwoĞci ekologicznej w gospodarce, energetyce i administracji”,
połączonej ze Zjazdem Katedr Prawa Ochrony ĝrodowiska, której organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu GdaĔskiego oraz Pomorski Instytut Naukowy
im. Prof. Brunona Synaka. Obrady połączone zostały z obchodami Jubileuszu pracy
prof. dr hab. Janiny Ciechanowicz–McLean. W konferencji wziĊło udział 100 przedstawicieli z 23 oĞrodków naukowych, sądów administracyjnych i organów ochrony Ğrodowiska,
nie dziwi wiĊc, Īe takĪe opracowania zgłoszone do publikacji spłynĊły do organizatorów
w tak znacznej iloĞci, iĪ zostały podzielone na dwa tomy.
Tom SprawiedliwoĞü ekologiczna w prawie i praktyce stanowi zbiór 36 opracowaĔ
pod redakcją Tomasza Bojar–Fijałkowskiego, w którym zgromadzono poglądy przedstawicieli nauki prawa ochrony Ğrodowiska z Polski i zagranicy. Zgromadzone w recenzowanej monografii opracowania zawierają przegląd zagadnieĔ dotyczących róĪnych aspektów
sprawiedliwoĞci ekologicznej w wymiarze aksjologicznym, normatywnym i praktycznym.
Redaktor monografii zrezygnował z podziału treĞci na czĊĞci (przedmiotowo), co naleĪy oceniü pozytywnie, poniewaĪ podział taki w Īadnej mierze nie mógłby mieü charakteru rozłącznego. Alfabetyczny układ treĞci pozwala zaĞ na swobodne przenoszenie uwagi
pomiĊdzy poszczególnymi zagadnieniami związanymi z samym pojĊciem sprawiedliwoĞci ekologicznej bądĨ teĪ instrumentami słuĪącymi jej realizacji.
RozwaĪania merytoryczne poprzedzone zostały Słowem WstĊpnym redaktora tomu,
dr. T. Bojar–Fijałkowskiego oraz laudacją prof. J. Ciechanowicz–McLean, takĪe Jego autorstwa.
Otwierające recenzowaną monografiĊ opracowanie autorstwa Anny Barczak SprawiedliwoĞü ekologiczna w administracyjnej reglamentacji korzystania ze Ğrodowiska odnosi
siĊ do Ğrodowiskowych zadaĔ reglamentacyjnych wykonywanych przez samorządowe organy ochrony Ğrodowiska. Autorka słusznie wychodzi z załoĪenia, Īe realizacja tych zadaĔ właĞnie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego moĪe słuĪyü ochronie wartoĞci, jaką stanowi sprawiedliwoĞü ekologiczna. Nie moĪna siĊ jednak zgodziü ze stwierdzeniem Autorki, Īe „Ochronne decyzje administracyjne w sferze reglamentacji korzystania
ze Ğrodowiska (reglamentacji emisji) wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego”, wyjątek na tym tle stanowi bowiem decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. Au-
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torka trafnie konkluduje, Īe sprawiedliwoĞü ekologiczna wyznacza treĞü i granice zasadzie reglamentacji, a jednoczeĞnie – co naleĪy dodaü – stanowi dla nich uzasadnienie.
Opracowanie autorstwa Krzysztofa Biernata Zielone zamówienia publiczne – kilka uwag
praktycznych koncentruje siĊ wokół zagadnieĔ związanych ze sposobami realizacji zamówieĔ publicznych gwarantujących zapewnienie sprawiedliwoĞci ekologicznej. NaleĪy
uznaü, Īe istotnie jest to narzĊdzie o wzrastającym znaczeniu, którego realizacja przez
sektor publiczny moĪe zmierzaü do pełniejszego wdroĪenia koncepcji kosztów Īycia produktu czy promocji systemów zarządzania Ğrodowiskowego.
Po dwóch opracowaniach w sposób praktyczny prezentujących konkretne instrumenty
słuĪące ochronie sprawiedliwoĞci ekologicznej czytelnik otrzymuje trafną analizĊ problemów związanych próbą właĞciwego zdefiniowania pojĊcia sprawiedliwoĞci ekologicznej
autorstwa T. Bojar–Fijałkowskiego. Autor pochylił siĊ nad wyjaĞnieniem pojĊcia sprawiedliwoĞci ekologicznej, w tym takĪe w odniesieniu do sprawiedliwoĞci Ğrodowiskowej.
Doceniü naleĪy warsztat pracy – wskazanie celu opracowania, prezentacjĊ jego budowy
oraz syntetyczne podsumowanie. Za szczególnie cenne, poza prezentacją sposobu rozumienia pojĊcia sprawiedliwoĞci ekologicznej per se, uznaü naleĪy analizĊ relacji tego pojĊcia do „zrównowaĪonego rozwoju”. W pełni podzielamy pogląd o powodach, dla których w Europie to ostatnie pojĊcie przyjĊło siĊ szerzej niĪ w USA.
Kolejne opracowanie prezentuje zagadnienie wdroĪenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniĊtym na poziomie UE i Polski. Artykuł Zbigniewa Bukowskiego poza prezentacją nowego wątku unijnej polityki ochrony Ğrodowiska związanego z gospodarką recyrkulacyjną, stanowi próbĊ ukazania złoĪonoĞci mechanizmu kreowania polityki ochrony Ğrodowiska w ogóle i przełoĪenia jej priorytetów na jĊzyk norm prawnych realizowanych
właĞnie w celu osiągniĊcia sprawiedliwoĞci ekologicznej i zasady zrównowaĪonego rozwoju. Opracowanie autorstwa Ewy K. Czech i Martyny Kropiewnickiej odnosi siĊ do zagadnieĔ ZaĞwiadczenia jako instrumentu prawnego wykorzystywanego do ochrony Ğrodowiska w procesie inwestycyjnym i choü doĞü luĨno wydaje siĊ byü powiązane z tematem
monografii, to jednak ukazuje de facto istotne przełoĪenie na koncepcjĊ sprawiedliwoĞci
ekologicznej w aspekcie sprawiedliwoĞci proceduralnej i pewnoĞci prawa (choü podkreĞliü naleĪy, Īe nie tylko: prawa ochrony Ğrodowiska) i jako takie, wymaga konfrontacji
z zasadami ochrony Ğrodowiska jako dobra wspólnego. Rozdział autorstwa Piotra Dembickiego poĞwiĊcono Zasadzie zrównowaĪonego rozwoju jako przejawowi sprawiedliwoĞci ekologicznej w realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych. Autor ten w tytułowej
tezie uznaje zasadĊ zrównowaĪonego rozwoju za przejaw sprawiedliwoĞci ekologicznej,
choü wyjaĞnia tĊ relacjĊ w sposób doĞü skrótowy. Autor prezentuje wybrane instytucje
słuĪące realizacji zasady zrównowaĪonego rozwoju w procesach inwestycyjnych: decyzjĊ
o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach, plany urządzenia lasu oraz zezwolenia na usuwanie
drzew i krzewów, choü brakuje uzasadnienia i wskazania kryteriów wyboru tych, a nie innych instytucji.
Zagadnieniom związanym z Wykładnią definicji mających charakter technicznych (na
przykładzie definicji obiektu budowlanego) poĞwiĊcony został rozdział autorstwa Grzegorza Dobrowolskiego. Autor ten formułuje cenne uwagi związane z wykładnią gramatycz-
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ną, funkcjonalną i celowoĞciową pojĊü i definicji o charakterze technicznym wykorzystywanych w prawie ochrony Ğrodowiska. Celnie wskazuje na rolĊ orzecznictwa sądów
administracyjnych w zakresie właĞciwej ich interpretacji.
Przedmiot kolejnego opracowania stanowi prezentacja prawnej regulacji energetyki
prosumenckiej w kontekĞcie zasady sprawiedliwoĞci ekologicznej autorstwa Justyny GoĨdziewicz–BiechoĔskiej. Opracowanie to zawiera prezentacjĊ jednego z najnowszych
instrumentów ochrony Ğrodowiska łączących w sobie elementy rynkowe i społeczne
w instrument prawny, w kontekĞcie sprawiedliwoĞci energetycznej (bĊdącej jedną ze składowych sprawiedliwoĞci ekologicznej w ogóle). Autorka celnie definiuje aspekty sprawiedliwoĞci energetycznej w wymiarach: dystrybucyjnym, proceduralnym i identyfikacyjnym. Za szczególnie cenne uznaü naleĪy uwagi podsumowujące Autorki, w tym de lege
ferenda.
Punkt wyjĞcia dla rozwaĪaĔ zawartych w rozdziale OdpowiedzialnoĞü wytwórcy odpadów za wytworzone odpady w kontekĞcie prawnej definicji pojĊcia „wytwórca odpadów”
autorstwa Marka Górskiego stanowi załoĪenie, Īe istotnym elementem sprawiedliwoĞci
ekologicznej jest odpowiedzialnoĞü za Ğrodowisko, którą moĪna ujmowaü jako zobowiązanie do podejmowania przeciwdziałaĔ przy zagroĪeniu Ğrodowiska powodowanych aktywnoĞcią okreĞlonego podmiotu czy koniecznoĞü naprawienia uszczerbku w Ğrodowisku
wyrządzonego taką działalnoĞcią, precyzowana w opracowaniu w kontekĞcie odpowiedzialnoĞci za postĊpowanie z odpadami. Za interesujące naleĪy uznaü wywody związane
z próbą rozróĪnienia poszczególnych kategorii posiadaczy odpadów i wytwarzających
(oraz przetwarzających) odpady, w tym takĪe na tle regulacji unijnej. Na tym tle, jako
szczególnie ciekawe, jawi siĊ zagadnienie przeniesienia statusu wytwórcy odpadów na
inny podmiot oraz jego implikacje praktyczne, w tym zwłaszcza dotyczące formy i treĞci
umowy oraz stron umowy, na podstawie której nastĊpuje takie przeniesienie.
Powrót do perspektywy prawnoĞrodowiskowej w ujmowaniu koncepcji sprawiedliwoĞci ekologicznej zapewnia opracowanie autorstwa Adama Habudy Nawiązania do sprawiedliwoĞci ekologicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego z zakresu ochrony
przyrody. W tekĞcie tym za szczególnie cenne uznaü naleĪy ustalenia wstĊpne, dotyczące
definiowania sprawiedliwoĞci ekologicznej w sposób kompleksowy, uwzglĊdniający przede wszystkim aspekt aksjologiczny tego zagadnienia i propozycjĊ – wywaĪoną i trafną –
tego pojĊcia. Drugi walor opracowania stanowi próba ujĊcia omawianego pojĊcia na tle
prawa i polityki ochrony Ğrodowiska. W tym aspekcie opracowanie to zbliĪa siĊ do ujĊcia
prezentowanego przez Z. Bukowskiego i na ich tle podnieĞü naleĪy, Īe podejĞcie takie jest
równie cenne, co rzadkie w krajowej literaturze przedmiotu; współczeĞnie bowiem to
właĞnie polityka ochrony Ğrodowiska determinuje w coraz wiĊkszym zakresie prawo
ochrony Ğrodowiska zbliĪając nas małymi krokami do policy making typowego dla ujĊcia
amerykaĔskiego. Abstrahując od ocen, czy takie podejĞcie, nadające pierwszeĔstwo polityce i traktujące prawo w sposób instrumentalny jest prawidłowe, za cenne uznajemy dostrzeĪenie przez wzmiankowanych Autorów, Īe z poziomu unijnego takie właĞnie podejĞcie promieniuje na sposób formułowania celów dla prawodawcy krajowego. Wracając do
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recenzowanego tekstu, naleĪy doceniü precyzjĊ wypowiedzi, styl i sposób formułowania
przez Autora wniosków oraz sposób formułowania konkluzji.
Na uwagĊ zasługuje takĪe opracowanie Anny Haładyj pod tytułem Instytucje sprawiedliwego rozdziału dóbr w prawie ochrony Ğrodowiska. Autorka analizując poglądy doktryny prawa administracyjnego dotyczące rozdziału dóbr odnosi je do rozdziału dóbr
w prawie ochrony Ğrodowiska. Słusznie zauwaĪa, Īe sprawiedliwy rozdział dóbr w prawie
ochrony Ğrodowiska dokonuje siĊ na podstawie dedukcji. Wymaga uzasadnienia aksjologicznego oraz wsparcia w postaci argumentacji jurysprudencji na tle teorii i praktyki stosowania prawa. DoĞü ciekawe są wnioski dotyczące cech kształtujących dobra publiczne.
NaleĪy zgodziü siĊ z Autorką, Īe koncepcja traktowania dóbr Ğrodowiskowych jako dóbr
publicznych jest o wiele bardziej rozwiniĊta teoretycznie, podejĞcie ekosystemowe natomiast jest bardziej widoczne w ujĊciu praktycznym.
Za cenne pozycje w recenzowanym tomie uznajemy równieĪ opracowania przygotowane przez Autorów posiadających takĪe doĞwiadczenie praktyczne, do których naleĪy
m.in. artykuł autorstwa Mateusza Karciarza Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a sprawiedliwoĞü ekologiczna. Opracowanie to koncentruje siĊ na zmianach
w prawie odpadowym (związanych z faktem, Īe dotychczasowe opłaty o charakterze cywilnoprawnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zastąpione publicznoprawną opłatą uiszczaną w trybie administracyjnoprawnym pod rygorem jej wyegzekwowania w drodze postĊpowania egzekucyjnego) i konsekwencjami tego faktu dla koncepcji
sprawiedliwoĞci ekologicznej, widzianej zwłaszcza z perspektywy realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”. Warto zauwaĪyü, Īe prawo o odpadach stanowi jedną z najczĊĞciej powoływanych w niniejszym opracowaniu sfer, do których odnoszone jest zagadnienie sprawiedliwoĞci ekologicznej. Jego analizy podjĊła siĊ takĪe Karolina Karpus w opracowaniu SprawiedliwoĞü ekologiczna a załoĪenia modelu odpowiedzialnoĞci za gospodarowanie odpadami, prezentując instytucjĊ rozszerzonej odpowiedzialnoĞci producenta.
Doceniü naleĪy starannoĞü w ustalaniu precyzyjnego zakresu pojĊciowego prezentowanych zagadnieĔ i próbĊ zakreĞlenia zakresu przedmiotowego pojĊcia „sprawiedliwoĞü”
i „sprawiedliwoĞü ekologiczna”. PodkreĞlenia wymaga takĪe szerszy aspekt prezentowanych zagadnieĔ, tj. odniesienie sprawiedliwoĞci ekologicznej do relacji horyzontalnej
człowiek–zasoby Ğrodowiska oraz kontekstu prawa człowieka do Īycia w Ğrodowisku naleĪytej jakoĞci. W prezentowanym przez AutorkĊ ujĊciu rozszerzona odpowiedzialnoĞü
producenta stanowi jednoczeĞnie niezwykle silny argument do reinterpretacji zasady prewencji w kierunku zgodnym z postulatami „sprawiedliwoĞci ekologicznej” – a wiĊc nowego rozdziału ryzyka, a co za tym idzie i ciĊĪarów Ğrodowiskowych, miĊdzy wyznaczoną w tej koncepcji grupą obciąĪoną (producent produktu) i pozostałymi podmiotami (konsumenci). Z podobnych załoĪeĔ, wiąĪących sprawiedliwoĞü ekologiczną z prawem do Ğrodowiska, wychodzi Piotr Korzeniowski w opracowaniu SprawiedliwoĞü ekologiczna jako
podstawa prawa do korzystania z zasobów Ğrodowiska, choü to opracowanie ma charakter
porządkujący i otwarty, tj. raczej stawia tezy do dyskusji, niĪ zawiera jakiekolwiek stanowisko Autora, co do zasygnalizowanych w nim kwestii.
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Rozdział autorstwa Agaty Kosieradzkiej–Federczyk został poĞwiĊcony instytucji procesowej, którą stanowi stwierdzenie niewaĪnoĞci decyzji o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez uprzedniego przeprowadzenia oceny oddziaływania na Ğrodowisko.
Autorka kontrastuje w nim koncepcjĊ sprawiedliwoĞci ekologicznej ze szczególną ĞcieĪką
wzruszenia decyzji, jaką jest stwierdzenie jej niewaĪnoĞci (kontekst sprawiedliwoĞci
proceduralnej). Autorka powołuje ustalenia doktrynalne, w oparciu o które dokonuje siĊ
stwierdzenie niewaĪnoĞci ze wzglĊdu na raĪące naruszenie prawa, podkreĞlając, Īe w kontekĞcie Ğrodowiskowym kryterium to stanowi sprawiedliwoĞü ekologiczna. Z tak wyraĪoną tezą nie sposób siĊ jednak zgodziü w całoĞci – bo choü prima facie jest ona trafna, to
jednak trudno ją uznaü za udowodnioną, zwłaszcza Īe sprawiedliwoĞü proceduralna to
zaledwie jeden z aspektów sprawiedliwoĞci ekologicznej. NaleĪy zaakceptowaü ogólniejszą konkluzjĊ krytyczną Autorki dotyczącą braku moĪliwoĞci weryfikacji prawidłowoĞci
decyzji wydanej bez nałoĪenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na Ğrodowisko.
Niezwykle cenne ujĊcie zagadnienia sprawiedliwoĞci ekologicznej w kontekĞcie relacji miĊdzypokoleniowych i wewnątrzgeneracyjnych prezentuje Piotr Krajewski w opracowaniu Koncepcja sprawiedliwoĞci wewnątrz- i miĊdzypokoleniowej. PomiĊdzy koniecznoĞcią ochrony zasobów genetycznych a potrzebą rozwoju gospodarczego. Problem ten jawi
siĊ jako szczególnie interesujący z perspektywy podmiotowoĞci prawnej przyszłych pokoleĔ, których przyszłe prawa podlegają ochronie. Tekst prezentuje podejĞcie związane
z odpowiedzią na pytanie, czy i w jakim stopniu przyznawanie praw społecznoĞciom lokalnym lub pokoleniom moĪe wpłynąü na ochronĊ róĪnorodnoĞci biologicznej, od której
zaleĪy przyszłoĞü rolnictwa i bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe. NaleĪy siĊ zgodziü z głównymi ustaleniami dotyczącymi nadmiernej eksploatacji zasobów bioróĪnorodnoĞci i nierównoĞci w dostĊpie do nich. Prezentowane w opracowaniu ujĊcie problematyki koniecznoĞci
ochrony zasobów bioróĪnorodnoĞci wykorzystywanych w rolnictwie stanowi istotny głos
za rozszerzeniem odpowiedzialnoĞci współczesnego pokolenia w duchu sprawiedliwoĞci
ekologicznej.
TematykĊ odpowiedzialnoĞci jako elementu składowego sprawiedliwoĞci ekologicznej
poruszył Aleksander LipiĔski w opracowaniu Likwidacja zakładu górniczego. Wątek rekultywacji, choü istotnie potraktowany jedynie marginalnie, wymagałby jednak uzupełnienia o problem remediacji, tj. nowego instrumentu ochrony powierzchni ziemi, związanego z eksploatacją instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, której działalnoĞü wywołała zmiany w Ğrodowisku wodno-gruntowym. Za szczególnie cenne uznajemy
te uwagi, które nawiązują do sposobu pojmowania zasady zrównowaĪonego rozwoju
przez pryzmat sposobu wykorzystania zasobów nieodnawialnych, jakie stanowią kopaliny, w tym takĪe – zasoby, których eksploatacji zaniechano (pkt 15).
Opracowanie autorstwa Michala Maslena, jedyne w recenzowanym zbiorze w jĊzyku
angielskim, odnosi siĊ do rozwiązaĔ prawnych w zakresie gospodarki wodnej obowiązujących w Republice Słowackiej na tle sprawiedliwoĞci ekologicznej. Autor podkreĞla rolĊ,
jaką pełnią zasoby wodne i przedstawia argumenty przemawiające za uznaniem ich za
dobra publiczne (strategiczne), podlegające szczególnemu reĪimowi prawnemu. Autor
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podkreĞla rzadkie wypowiedzi słowackiego trybunału konstytucyjnego w przedmiocie
ochrony Ğrodowiska (w tym zwłaszcza prawa do Ğrodowiska) i gospodarki wodnej, szerzej
prezentując orzecznictwo sądu najwyĪszego w tej materii. Jako szalenie interesująca jawi
siĊ konkluzja wskazująca, Īe prawo do Ğrodowiska w orzecznictwie związanym z gospodarką wodną pojawia siĊ jako argument tylko w przypadku znaczącej kolizji z prawem
własnoĞci, zaĞ in genere organy stosujące prawo i sądy dają pierwszeĔstwo innym interesom (zazwyczaj: ekonomicznym) co osłabia koncepcjĊ zrównowaĪonego rozwoju. Intuicyjnie uznaü naleĪy, Īe podobna konkluzja byłaby siĊ dokonała po ocenie krajowego
orzecznictwa w tym zakresie, co czyni to opracowanie szczególnie interesującym.
Kolejne opracowanie poĞwiĊcone wątkowi ocen oddziaływania na Ğrodowisko autorstwa Magdaleny Michalak odnosi siĊ do weryfikacji zakresu zastosowania zasady przezornoĞci jako składowej sprawiedliwoĞci ekologicznej. Opracowanie SprawiedliwoĞü ekologiczna a wymóg stosowania zasady przezornoĞci w ramach oceny habitatowej w Ğwietle
orzecznictwa TSUE wprowadza ponownie unijną perspektywĊ dla analiz krajowego stanu
prawnego w zakresie procedur oceny oddziaływania na Ğrodowisko, ale w odróĪnieniu od
artykułu A. Kosieradzkiej–Federczyk koncentruje siĊ nie na zasadzie sprawiedliwoĞci
proceduralnej ujmowanej z perspektywy sprawiedliwoĞci ekologicznej, lecz zasady przezornoĞci traktowanej jako narzĊdzie do jej realizacji.
ZbliĪone w duchu do opracowania A. LipiĔskiego zagadnienie odpowiedzialnoĞci za
efekty podejmowanej, prowadzonej i likwidowanej działalnoĞci gospodarczej związanej
z ruchem zakładu górniczego prezentuje Ryszard Mikosz, koncentrujący siĊ na cywilistycznym aspekcie odpowiedzialnoĞci za szkody wywołane ruchem przedsiĊbiorstwa lub
zakładu, wraz ze stosownymi modyfikacjami w tym zakresie, wnikającymi z przepisów
Prawa geologicznego i górniczego. Zmiany te odnoszą siĊ przede wszystkim do katalogu
podmiotów zobowiązanych do odszkodowania z tytułu takiej działalnoĞci. Zgodziü siĊ naleĪy z Autorem wskazującym, Īe rozszerzenie zakresu odpowiedzialnoĞci odszkodowawczej na podmiot, który aktualnie eksploatuje złoĪe lub na Skarb PaĔstwa jest uzasadnione
właĞnie wzglĊdami sprawiedliwoĞci ekologicznej. JednoczeĞnie zaĞ dostrzec naleĪy, Īe takie rozszerzenie zakresu odpowiedzialnoĞci jest swoistym pokłosiem ancien regime,
w którym do korzystania z zasobów nieodnawialnych uprawnione były jedynie przedsiĊbiorstwa paĔstwowe, a ich nastĊpców prawnych brak.
Opracowanie autorstwa Macieja Nyki SprawiedliwoĞü ekologiczna jako podstawa
tworzenia siĊ gospodarczego prawa Ğrodowiska ukazuje korzenie koncepcji gospodarczego prawa Ğrodowiska, którego prekursorką jest w Polsce prof. J. Ciechanowicz–McLean,
właĞnie w duchu sprawiedliwoĞci ekologicznej jako szczególnej determinanty wiąĪącej
aspekty gospodarczego wykorzystania zasobów z postulatem ich prawnej ochrony.
M. Nyka podkreĞla znaczenie tej dodatkowej determinanty w dostrzeganiu roli sprawiedliwoĞci jako kryterium ocen intensywnoĞci i głĊbokoĞci oraz skutecznoĞci reglamentacji
w prawie ochrony srodowiska. Na podkreĞlenie zasługuje szeroko cytowana literatura
przedmiotu i erudycja Autora.
Opracowanie Adrianny Ogonowskiej wychodzi z podobnych załoĪeĔ, co otwierający
tom artykuł A. Barczak. Autorka trafnie wskazuje na koniecznoĞü ochrony wartoĞci, jaką
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stanowi sprawiedliwoĞü ekologiczna za poĞrednictwem zadaĔ reglamentacyjnych, choü
zawĊĪa ona rozwaĪania wyłącznie do obszaru usuwania drzew i krzewów, aczkolwiek
nazbyt upraszcza relacjĊ sprawiedliwoĞci ekologicznej do bezpieczeĔstwa ekologicznego.
Doceniü jednak naleĪy bogactwo zgromadzonej literatury przedmiotu i szerokie wykorzystanie orzecznictwa.
Opracowanie autorstwa Bogumiły PawluĞkiewicz zostało poĞwiĊcone nowemu instrumentowi finansowemu wspierającemu ochronĊ bioróĪnorodnoĞci i klimatu, jaki stanowią
działania rolno-Ğrodowiskowo-klimatyczne w instrumencie finansowym LIFE na lata
2014-2020. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe wykorzystanie Ğrodków finansowych na rzecz
ochrony róĪnorodnoĞci biologicznej stanowi instrument wsparcia dla współczesnego
i przyszłych pokoleĔ (w tym takĪe dla ludnoĞci wiejskiej) i wpisuje siĊ w koncepcjĊ sprawiedliwoĞci ekologicznej. Opracowanie pisane z perspektywy nauk przyrodniczych prezentuje niezwykle ciekawy punkt widzenia na to zagadnienie. Z podobnej perspektywy
zaprezentowano nastĊpy artykuł, autorstwa Kazimierza Piekuta SprawiedliwoĞü ekologiczna w rolnictwie. Autor ten wyszedł od załoĪenia wiąĪącego sprawiedliwoĞü ekologiczną z usługami ekosystemów omawiając te ostatnie na przykładzie rolnictwa i jego
przemian na przestrzeni lat. Za szczególnie cenny – bo praktyczny – uznajemy wątek prezentujący te elementy, które odzwierciedlają sposób realizacji sprawiedliwoĞci ekologicznej w dokumentach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.
Kolejne opracowanie poĞwiĊcone ochronie Ğrodowiska kosmicznego autorstwa Małgorzaty Polkowskiej zdaje siĊ byü doĞü luĨno powiązane z zagadnieniem sprawiedliwoĞci
ekologicznej – ale tylko na pierwszy rzut oka, nie ulega bowiem wątpliwoĞci, Īe przestrzeĔ kosmiczna stanowi takĪe element Ğrodowiska podlegający wykorzystaniu przez
człowieka, a ze wzglĊdu na swoją specyfikĊ – takĪe ograniczeniom w zawłaszczeniu
przez współczesne i przyszłe pokolenia, skąd juĪ bardzo blisko do diagnozowania, jakie
instrumenty zarządzania przestrzenią kosmiczną i jego ochrony mogą przyczyniaü siĊ do
ochrony wartoĞci, którą stanowi sprawiedliwoĞü ekologiczna.
NastĊpny rozdział, autorstwa Ilony Przybojewskiej poĞwiĊcony został jednemu
z aspektów sprawiedliwoĞci ekologicznej, który stanowi sprawiedliwoĞü wewnątrzpokoleniowa, ujmowana w duchu solidarnoĞci. Tekst SolidarnoĞü klimatyczna a solidarnoĞü
energetyczna podkreĞlający koniecznoĞü pogłĊbiania solidarnoĞci energetycznej jako warunku skutecznej ochrony klimatu w interesie współczesnego i przyszłych pokoleĔ, stanowi prezentacjĊ dotychczasowej i przyszłej polityki energetycznej UE w kontekĞcie nowych regulacji prawnych z zakresu ochrony klimatu. Co ciekawe, Autorka uznaje działania UE w zakresie ochrony klimatu za juĪ wyodrĊbnioną politykĊ UE wpisując siĊ w podkreĞlany w niniejszym tomie trend dostrzegania roli polityk unijnych w kreowaniu norm
prawnych.
Opracowanie poĞwiĊcone zagadnieniu szeroko rozumianej działalnoĞci górniczej, autorstwa Gabriela Radeckiego (Opłata eksploatacyjna z punktu widzenia sprawiedliwoĞci
ekologicznej) potwierdza, Īe doktryna powszechnie dostrzega problemy związane z realizacją tej koncepcji w obszarze wykorzystania zasobów nieodnawialnych. JednoczeĞnie
zdaniem Autora, opłata eksploatacyjna, z uwagi na swoją konstrukcjĊ i przeznaczenie,
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mogłaby stanowiü rodzaj ekwiwalentu z tytułu uszczerbku wywołanego w dobrach nieodnawialnych w związku z ich eksploatacją. Za cenne uznajemy spostrzeĪenia związane
z próbą umocowania aksjologicznego opłaty eksploatacyjnej z jej przeznaczeniem, a wiĊc
wyjĞcie poza czysto fiskalny (czy teĪ szerzej: publicznodaninowy) charakter tej opłaty,
znajdujący uzasadnienie właĞnie w duchu sprawiedliwoĞci ekologicznej. Uwagi krytyczne
Autora w tym zakresie w pełni podzielamy, odczuwając jednoczeĞnie brak stanowczych
propozycji de lege ferenda.
Rozdział autorstwa Bartosza Rakoczego poĞwiĊcony został gradacji prawa do Ğrodowiska. O ile sam wątek charakteru tego prawa i jego zakresu stał siĊ przedmiotem licznych opracowaĔ doktrynalnych, o tyle wątek jego gradacji, wynikającej z art. 4 ustawy
Prawo ochrony Ğrodowiska – dotąd nie wybrzmiał z taką intensywnoĞcią w wypowiedziach doktryny. NaleĪy ubolewaü, Īe opracowanie zaledwie sygnalizuje pewne wątki
wymagające refleksji doktrynalnej i – byü moĪe – takĪe stanowisk judykatury, pozostawiając czytelnikowi poczucie niedosytu, co do moĪliwych rozwiązaĔ kwestii skali i zakresu tejĪe gradacji, widzianych – zwłaszcza przez pryzmat recenzowanego dzieła – z perspektywy granicy, jakie prawu do Ğrodowiska stawia koncepcja sprawiedliwoĞci ekologicznej.
UjĊcie z perspektywy prawa obcego (nauka prawa ochrony Ğrodowiska niektórych
paĔstw hiszpaĔskojĊzycznych) prezentuje w omawianym tomie, obok M. Maslena takĪe
Marta Roman. Jej opracowanie poĞwiĊcone zostało poszukiwaniu sprawiedliwoĞci ekologicznej w prawie hiszpaĔskim i latynoamerykaĔskim. Autorka dostrzega istnienie ruchu,
który zainicjował powstanie koncepcji sprawiedliwoĞci ekologicznej w krajach Ameryki
Południowej, nazywanego „ekologią biednych”, który to ruch w znakomity sposób odzwierciedla problemy z brakiem sprawiedliwoĞci w dostĊpie do zasobów, ich wykorzystaniu i podziale płynących z nich zysków w krajach latynoamerykaĔskich. Autorka prezentuje ciekawe przykłady braku sprawiedliwoĞci ekologicznej związane z wykorzystywaniem Ğrodowiska w Hiszpanii i Argentynie trafnie diagnozując ich przyczyny.
Rozdział autorstwa Ewy M. Sokołowskiej wpisuje siĊ w jeden z najpowszechniejszych
w recenzowanym dziele trendów, wiąĪących sprawiedliwoĞü ekologiczną z odpowiedzialnoĞcią za szkody w Ğrodowisku. Autorka przyjmuje, Īe zasady odpowiedzialnoĞci za
szkody regulowane prawem cywilnym (zasada ryzyka, słusznoĞci, winy, odpowiedzialnoĞü absolutna) słuĪą zapewnieniu sprawiedliwoĞci ekologicznej. Co cenne, podobną rolĊ
przypisuje ona klauzulom generalnym, jak zasady współĪycia społecznego; prezentacja
tego spostrzeĪenia, choü jest ono niezwykle trafne – nie została jednak wystarczająco rozwiniĊta.
Opracowanie autorstwa Romana Steca OdpowiedzialnoĞü za szkody wyrządzane przez
zwierzĊta łowne odnosi siĊ do skutków nowelizacji przepisów prawa łowieckiego dokonanych w związku z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego uznającym niekonstytucyjnoĞü przepisów tej ustawy. Autor prezentuje w nim próbĊ odpowiedzi na pytanie, czy
i na jakich zasadach rolnicy powinni uzyskiwaü „sprawiedliwe” odszkodowanie za szkody
wyrządzone w uprawach przez zwierzĊta łowne. NaleĪy siĊ zgodziü z czĊĞcią uwag krytycznych Autora, w tym zwłaszcza z postulatem dotyczącym koniecznoĞci uregulowania
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problematyki łowiectwa od podstaw (byü moĪe rzeczywiĞcie w zupełnie nowym akcie
normatywnym). Zgadzamy siĊ takĪe z diagnozą problemów związanych z brakiem strategicznych ocen oddziaływania na Ğrodowisko dla niektórych dokumentów oraz moĪliwą
sprzecznoĞcią prawa krajowego z dyrektywą siedliskową.
ElĪenita ZĊbek, Małgorzata Szwejkowska i Marek Raczkowski przygotowali we
współautorstwie opracowanie zatytułowane Pozwolenie wodnoprawne jako instrument reglamentacyjno-ochronny w uĪytkowaniu zasobów wodnych w działalnoĞci gospodarczej
w kontekĞcie sprawiedliwoĞci ekologicznej. Autorzy prezentują relacjĊ sprawiedliwoĞci
ekologicznej do korzystania z zasobów wodnych i ich ochrony, zarówno w kontekĞcie
ochrony jakoĞciowej, jak i (w mniejszym stopniu) iloĞciowej tych zasobów.
Jednym z niewielu opracowaĔ odnoszących siĊ wprost do prawa publicznego miĊdzynarodowego jest rozdział autorstwa Małgorzaty Szwejkowskiej, Wojciecha Truszkowskiego i ElĪbiety ZĊbek SprawiedliwoĞü ekologiczna w Ğwietle standardów miĊdzynarodowych, ze szczególnym uwzglĊdnieniem postanowieĔ Konwencji Rotterdamskiej. Autorzy
trafnie dostrzegają konkurencjĊ na skalĊ miĊdzynarodową o zasoby i dostĊp do nich,
a takĪe ryzyko transferu substancji niebezpiecznych do paĔstw biednych – ujmując w ten
sposób jeden z najtrudniejszych elementów w koncepcji sprawiedliwoĞci ekologicznej, tj.
sprawiedliwoĞü wewnątrzgeneracyjną. O ile potrzeba jej zapewnienia nie budzi wątpliwoĞci, o tyle, co trafnie dostrzegają Autorzy – trudno ją zagwarantowaü bez stosownych regulacji prawa publicznego miĊdzynarodowego.
Rozdział autorstwa Diany TrzciĔskiej SprawiedliwoĞü ekologiczna w obszarze zapobiegania zanieczyszczeniom Ğrodowiska z perspektywy standardów emisji i jakoĞci Ğrodowiska stanowiąc, co do zasady prezentacjĊ standardów jako instrumentu ochrony Ğrodowiska, zawiera doskonałe wprowadzenie dotyczące sposobu rozumienia sprawiedliwoĞci
ekologicznej jako wartoĞci normatywnie wyraĪonej w przepisach systemu prawa ochrony
Ğrodowiska. Autorka w dalszej czĊĞci, w tym zwłaszcza w obszernym podsumowaniu,
sprawnie nawiązuje do tej koncepcji prezentując standardy jakoĞci Ğrodowiska i standardy
emisyjne. Dziwi – zwłaszcza przy załoĪonym zakresie przedmiotowym opracowania, bĊdącego wszakĪe na bardzo wysokim poziomie, całkowity brak refleksji naukowej nad nowymi regulacjami odnoszącymi siĊ do standardów jakoĞci powietrza (poziom odniesienia).
Zagadnieniem, które wciąĪ wzbudza obawy społeczne, zarówno ze wzglĊdu na zaszłoĞci historyczne jak i skalĊ moĪliwych oddziaływaĔ, jest problematyka transgranicznych
szkód jądrowych i odpowiedzialnoĞci za nie, prezentowana przez NataliĊ Tucholską. Autorka lokuje ten problem w konfrontacji z wartoĞcią, jaką stanowi sprawiedliwoĞü ekologiczna zarówno jeĞli chodzi o decyzjĊ o lokalizacji elektrowni jądrowej, jak i kwestiĊ ponoszenia odpowiedzialnoĞci za takie szkody – to ostatnie zagadnienie czyniąc przedmiotem swych głównych rozwaĪaĔ. Ustalenia w nim zaprezentowane mają charakter doĞü rudymentarny, choü oczywiĞcie zgodziü siĊ naleĪy z wiĊkszoĞcią z nich, w tym zwłaszcza
z noĞną tezą o traktowaniu bezpieczeĔstwa jako emanacji sprawiedliwoĞci ekologicznej
i uznaniu go za warunek sine qua non rozwoju energetyki jądrowej. Jak siĊ wydaje,
moĪna było objąü refleksją naukową takĪe ten aspekt sprawiedliwoĞci ekologicznej,
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w którym waĪą siĊ prawo do energii i odstąpienie od wykorzystywania zasobów nieodnawialnych z ryzykiem promieniowania radioaktywnego teraz i w przyszłoĞci.
Swoiste podsumowanie zebranych w recenzowanej monografii opracowaĔ stanowi
głos Marty ĩurawik–Paszkowskiej SprawiedliwoĞü ekologiczna a działalnoĞü organów
administracji publicznej w Polsce. Opracowanie to stanowi przegląd wybranych instytucji
prawa ochrony Ğrodowiska, w ramach których podejmowanie działaĔ przez organy administracji moĪe przyczyniü siĊ do zapewnienia sprawiedliwoĞci ekologicznej. Statuując ten
katalog Autorka wychodząc od elementów sprawiedliwoĞci formalnej, proceduralnej
i reglamentacyjnej wymienia instrumenty partycypacyjne z ustawy o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, art. 10 Kodeksu postĊpowania administracyjnego
oraz – choü w zupełnie szczątkowym zakresie – instrumenty z zakresu zadaĔ reglamentacyjnych. Ta ostatnia czĊĞü opracowania jest wyraĨnie słabsza, jednoczeĞnie jednak podkreĞliü naleĪy, Īe w kontekĞcie całoĞci recenzowanej monografii zagadnienie to było poddawane analizom co najmniej kilkukrotnie, finalnie zaspakajając oczekiwania recenzentów.
Dokonując podsumowania zawartych w recenzowanej monografii opracowaĔ podkreĞliü naleĪy przede wszystkim trudnoĞü w jednoznacznym, precyzyjnym zdefiniowaniu pojĊcia „sprawiedliwoĞü ekologiczna”. Wielu Autorów porzuca próbĊ jego definiowania
przyjmując intuicyjnie, Īe omawiane przez nich instytucje zapewnieniu tejĪe właĞnie słuĪą, inni próbują dokonaü precyzyjnych i wiąĪących ustaleĔ pojĊciowych, róĪniących siĊ
jednak co do zakresu podmiotowego i przedmiotowego.
Druga refleksja o charakterze uogólniającym odnosi siĊ do nierozstrzygalnej w gruncie rzeczy kwestii relacji sprawiedliwoĞci ekologicznej do zasady zrównowaĪonego rozwoju. Chodzi tu zarówno o relacjĊ w ujĊciu hierarchicznym czy, precyzyjnie mówiąc,
funkcjonalnym, jak teĪ wynikające stąd implikacje. W niektórych opracowaniach uznano
pierwszeĔstwo sprawiedliwoĞci ekologicznej przed zasadą zrównowaĪonego rozwoju
traktując instrumenty słuĪące jej realizacji, a takĪe zasady dyrektywalne i reguły prawne
jej poporządkowane jako narzĊdzia słuĪące wdraĪaniu sprawiedliwoĞci ekologicznej (zob.
np. opracowania P. Dembickiego i M. Karciarza), w innych uznano wprost, Īe sprawiedliwoĞü ekologiczna w obecnym, poszerzonym znaczeniu, nie tylko wpisuje siĊ w ideĊ
zrównowaĪonego rozwoju, lecz wrĊcz stanowi jej element składowy (zob. np. opracowanie autorstwa K. Karpus).
Opracowania ujĊte w recenzowanym tomie podzieliü moĪna na trzy zasadnicze kategorie: wiąĪące wartoĞü, jaką stanowi „sprawiedliwoĞü ekologiczna” z: odpowiedzialnoĞcią, prawem do Ğrodowiska lub obowiązkiem realizacji przez paĔstwo konkretnych zadaĔ
(kategoria pierwsza), prezentujące konkretne instytucje prawne słuĪące zapewnieniu tejĪe
sprawiedliwoĞci (kategoria druga) oraz jako kategoria trzecia – podejmujące w całej rozciągłoĞci próbĊ zdefiniowania tytułowego pojĊcia. Tych ostatnich jest najmniej, choü podkreĞliü naleĪy, Īe Autorzy w wiĊkszoĞci przypadków starają siĊ dokonaü choüby podstawowych ustaleĔ pojĊciowych we wprowadzeniu do właĞciwej czĊĞci swych wywodów.
Inni, apriorycznie zakładają przynaleĪnoĞü danej instytucji do tych, które słuĪą zagwarantowaniu realizacji tytułowej wartoĞci. JednoczeĞnie dostrzec naleĪy, Īe próby definicyjne
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rzadko dają efekty toĪsame, stąd warto wyciągnąü przed nawias i tĊ refleksjĊ, Īe poszczególni Autorzy traktują sprawiedliwoĞü ekologiczną bądĨ to jako wartoĞü, bądĨ jako zasadĊ, bądĨ jako pojĊcie niedookreĞlone. Niektórzy Autorzy dostrzegają w sprawiedliwoĞci
element normatywny, inni zaledwie postulatywny, choü wszyscy wychodzą od aksjologii.
Przechodząc do omówienia wykorzystanej w opracowaniu literatury przedmiotu podkreĞliü naleĪy jej bogactwo i róĪnorodnoĞü. Autorzy szeroko wykorzystali bazĊ Ĩródłową,
obficie cytując poglądy doktryny – krajowej i zagranicznej. Za szczególnie cenne uznaü
jednak naleĪy szerokie wykorzystanie dorobku judykatury – imponująca jest iloĞü zacytowanych i omówionych orzeczeĔ sądów powszechnych i administracyjnych, biegłoĞü
w wykorzystaniu tez wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Na podkreĞlenie zasługuje
bogata analiza orzecznictwa Trybunału SprawiedliwoĞci UE. KaĪe to wysoko oceniü
warsztat badawczy twórców recenzowanego dzieła.
W recenzowanym opracowaniu dominuje metoda badawcza jĊzykowo-logiczna, bazująca na analizie tekstów prawnych. Autorzy posługiwali siĊ w wiĊkszoĞci przypadków
metodami wykładni wykraczającymi poza czysto gramatyczne rozumienie przepisów; za
cenne uznaü naleĪy te opracowania, których Autorzy pokusili siĊ takĪe o samą ocenĊ takiej czy innej metody wykładni. MonografiĊ wzbogacają opracowania prezentujące ujĊcie
typowe dla nauk przyrodniczych.
Podsumowując, recenzowaną monografiĊ SprawiedliwoĞü ekologiczna w prawie
i praktyce uznaü naleĪy za dzieło cenne. Z pewnoĞcią stanowiü ono bĊdzie interesującą
pozycjĊ na rynku wydawniczym, adresowaną zarówno do teoretyków jak i praktyków, tak
prawa ochrony Ğrodowiska jak i innych dyscyplin. Uzupełni ono istniejącą w tym zakresie
lukĊ, choü jej nie zaspokoi. Pozwala to wyraziü nadziejĊ, Īe podobne inicjatywy tematyczne bĊdą podejmowane, choüby ze wzglĊdu na dostrzeĪony w recenzowanym dziele
brak rozstrzygniĊcia tego, czym – wartoĞcią, zasadą prawa czy klauzulą generalną – jest
sprawiedliwoĞü ekologiczna, co stanowi nieodmiennie ciekawy i waĪki temat badawczy.
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