Warszawa, 14 sierpnia 2013

Uwagi Koalicji Klimatycznej
do Projektu Raportu z wykonania Konwencji z Aarhus (2011)
w ramach konsultacji prowadzonych przez
Ministerstwo Środowiska
I. Wdrażanie artykułu 2 pkt 5, art. 9 ust. 1 oraz art. 9 ust. 5 Konwencji
Przepisy art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Konwencji przyznają zainteresowanym społecznościom, w
szczególności organizacjom pozarządowym, dostęp do wymiaru sprawiedliwości poprzez
zagwarantowanie m.in. prawa do procedury odwoławczej przed organami sądowymi.
Tymczasem, faktyczne wdrażanie postanowień, napotkało na zaskakująco negatywną reakcję ze
strony organów państwa. Mianowicie, Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski, publicznie
podważył rzetelność działań organizacji pozarządowej Fundacji ClientEarth Poland twierdząc, że
„działa (ona) przeciwko interesowi publicznemu państwa (...)". Dodał również, że jego zdaniem
istnieje „granica odpowiedzialności ze strony tego typu organizacji”. Bezpośrednim powodem tego
bezprzykładnego ataku przedstawiciela rządu na organizację pozarządową był właśnie fakt
skorzystania przez Fundację ClientEarth Poland z uprawnień przyznawanych społeczeństwu
obywatelskiemu przez Konwencję z Aarhus. Fundacja, członek Koalicji Klimatycznej, zakwestionowała
bowiem pozwolenie środowiskowe dla projektu ‘brown-field’ rozbudowy elektrowni węglowej w
Opolu przez PGE S.A. Minister Skarbu Państwa w swoich słowach zanegował materialną treść
wskazanych praw gwarantowanych przez Konwencję.
Fundacja ClientEarth Poland, podejmując działania w interesie publicznym, skorzystała ze środków
prawnych przewidzianych przez polski system prawny, w tym właśnie przez Konwencję z Aarhus.
Choć publiczne wypowiedzi ministra Rządu RP nie miały charakteru działań prawnych, to jednak
zgodnie z Konwencją, na jej wdrażanie składa się nie tylko uchwalanie środków prawnych, ale także
działania zapewniające ich wykonywanie. W tej sprawie bardzo wyraźne jest nierespektowanie treści
ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej. Zgodnie z wyrażoną w art. 7
Konstytucji RP władze publiczne działają na podstawie aktów prawa powszechnie obowiązującego,
do których art. 87 Konstytucji zalicza również ratyfikowane umowy międzynarodowe – tym samym
wskazane działania (wypowiedź Ministra Skarbu Państwa) charakteryzowała niezgodność tak z
Konwencją z Aarhus, jak i z konstytucyjną zasadą legalizmu, co kwalifikuje je jako działania
bezprawne.
Ponadto, art. 9 ust. 5 Konwencji nakłada na władze publiczne obowiązek informowania
„społeczeństwa o dostępie do administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych”, co ma
służyć realizacji postanowień art. 9 Konwencji. Tymczasem nie sposób zakwalifikować słowa Ministra
Budzanowskiego inaczej, aniżeli jako kwestionowanie uprawnień przyznawanych przez Konwencję z
Aarhus. Dodatkowo takie zachowania są sprzeczne z prawidłowym wypełnianiem obowiązku
nałożonego na władze publiczne przez art. 9 ust. 5.

II. Wdrażanie artykułu 2 pkt 5, art. 6 ust. 4 oraz art. 6 ust. 7 Konwencji
Zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: „ustawa o ocenach”)
przewidzianą w projekcie z dnia 15 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze oraz niektórych innych ustaw (dalej: „proponowana nowelizacja”) stanowi naruszenie art. 2
ust. 5, art. 6 ust. 4 oraz art. 6 ust 7 Konwencji z Aarhus ze względu na ograniczenie możliwości udziału
organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych wymagających udziału
społeczeństwa.
Według proponowanej nowelizacji, art. 44 ust. 1 ustawy o ocenach otrzymałby następujące
brzmienie: „Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć
uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim
na prawach strony, jeżeli prowadzą dzielność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony
przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31
par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.” (ustawa nowelizująca mówi o
„dzielności”; najprawdopodobniej chodzi o „działalność”).
Analiza Konwencji z Aarhus pozwala na stwierdzenie, że przepisy art. 2 pkt 5, art. 6 ust. 4 oraz art. 6
ust. 7 Konwencji mają na celu umożliwienie zainteresowanej społeczności, w tym zwłaszcza
organizacjom pozarządowym (organizacjom ekologicznym w rozumieniu ustawy o ocenach), udziału
w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, tj. na warunkach nie gorszych od tych, z
których na gruncie krajowych przepisów proceduralnych korzystają strony postępowania. Z tego
powodu wdrożenie Konwencji wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w polskim prawie.
Warto zwrócić uwagę na uzasadnienie obecnie obowiązującej ustawy o ocenach, w którym
podkreślono konieczność zrównania uprawnień organizacji pozarządowych (ekologicznych) i stron
postępowania: ”usunięto istniejące ograniczenia dotyczące możliwości udziału organizacji
ekologicznych w postępowaniu na prawach strony, które stawiały organizacje w gorszej sytuacji niż
strony postępowania. Dotychczas organizacje mogły zgłaszać się do postępowania wyłącznie w
okresie 21 dni przewidzianym na zgłaszanie uwag i wniosków - ograniczenie to zostało usunięte,
ponieważ strony postępowania mogą włączać się do postępowania przez cały okres jego trwania.
Usunięto także wymóg, że organizacja musi uzasadniać chęć udziału w postępowaniu miejscem
swego działania - wymóg taki nie obowiązuje w stosunku do stron, a Komisja Europejska wyraźnie
wskazywała na nieprawidłowość istnienia takiego wymagania w prawie polskim.”
Obecnie proponowana nowelizacja niewątpliwie skutkowałaby tym, że niektóre organizacje
ekologiczne niespełniające kryterium czasowego przestałyby korzystać z uprawnień przysługujących
stronom w postępowaniu administracyjnym, co – w świetle uwag Komisji Europejskiej oraz wyżej
cytowanego uzasadnienia ustawy o ocenach – stanowiłoby naruszenie wiążących Polskę zobowiązań
wynikających z Konwencji z Aarhus.
Również analiza relewantnego orzecznictwa ETS prowadzi do wniosku, że proponowana nowelizacja
naruszyłaby postanowienia Konwencji z Aarhus. W tym miejscu dla porządku należy odnieść się
pokrótce do orzecznictwa ETS, a w szczególności do wyroku w sprawie C-263/08 Djurgarden-Lilla
Vartans Miljoskyddsforening przeciwko Stockholms komun genom dess marknamd (dalej jako:
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„wyrok C-263/08”), który dotyczy problemu ograniczeń podmiotowych przy korzystaniu z uprawnień
gwarantowanych Konwencją z Aarhus.
Wskazany wyrok bezpośrednio dotyka jedynie problemu możliwości wprowadzenia ograniczeń na
poziomie krajowym w odniesieniu do wnoszenia odwołań (tj. na gruncie prawa polskiego, skarg) od
decyzji wydanych przez organy administracji publicznej – nie dotyka on bezpośrednio problematyki
związanej z uczestnictwem organizacji pozarządowych (ekologicznych) w postępowaniu
administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa. Jednak w wyroku tym ETS zawarł istotne
wskazówki pozwalające ustalić, jakiego rodzaju ograniczenia podmiotowe ustanowione w prawie
krajowym naruszają przepisy unijne.
W sprawie tej ETS wskazał, że odpowiednie przepisy pozostawiają ustawodawcom krajowym
określenie przesłanek, jakie mogą być wymagane, aby organizacja pozarządowa działająca na rzecz
ochrony środowiska korzystała z uprawnień gwarantowanych przez tę dyrektywę.
W konsekwencji te przepisy krajowe nie mogą grozić pozbawieniem znaczenia przepisów
wspólnotowych, zgodnie z którymi osoby mające wystarczający interes, aby sprzeciwić się danemu
przedsięwzięciu lub osoby, których prawa przedsięwzięcie to może naruszać, a wśród nich
organizacje zajmujące się ochroną środowiska, powinny mieć legitymację do występowania na
prawach strony w postępowaniu administracyjnym.
Niezwykle interesujące stanowisko rozjaśniające to zagadnienie i uzupełniające wyrok ETS w tym
przedmiocie wyraziła Rzecznik Generalna Eleanor Sharpston w opinii z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie
C-263/08, której fragment warto zacytować w tym miejscu in extenso:
»Ze względu na znaczenie, jakiego nabiera ta definicja, wydaje mi się oczywistym, iż konwencja z
Aarhus i zmieniona dyrektywa 85/337, której wyraźnym celem jest zapewnić „udział społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji [środowiskowych]” oraz rozwijać „udział […] w szczególności organizacji
pozarządowych promujących ochronę środowiska naturalnego”, nie dopuszczają takiej wykładni ich
przepisów, która skutkowałaby utrudnieniem dostępu wspomnianych podmiotów do postępowań
administracyjnych i sądowych. Co więcej: dokładnie z tego powodu, iż definicja „zainteresowanej
społeczności”, stosowana w odniesieniu do organizacji zajmujących się ochroną środowiska, otwiera
drzwi do wykonywania wszelkich, istotnych uprawnień wynikających z konwencji z Aarhus i
zmienionej dyrektywy 85/337, należy być szczególnie czujnym wobec sposobu odczytywania tego
pojęcia przez państwa członkowskie.
73. Kiedy art. 1 ust. 2 zmienionej dyrektywy 85/337 odnosi się do „wymagań przewidzianych w
prawie krajowym”, sądzę, iż odnosi się on do dwóch typów warunków. Przede wszystkim, warunków
dotyczących spełnienia krajowych przepisów dotyczących zarejestrowania, utworzenia lub uznania
stowarzyszeń, których celem jest prawne stwierdzenie istnienia tych podmiotów zgodnie z prawem
wewnętrznym. Po drugie, warunków dotyczących działalności tych organizacji i związku, jaki mogą
one wykazać z uprawnioną obroną interesów w zakresie środowiska naturalnego. To właśnie stanowi
punkt newralgiczny tej definicji, bowiem w imię istnienia tego związku mogą być wprowadzane
ograniczenia pozostające w jawnej sprzeczności z celami zmienionej dyrektywy, czyli również, jak
stanowi art. 10a, z celem „udzielenia zainteresowanej społeczności szerokiego dostępu do wymiaru
sprawiedliwości”.
74. Rzeczywiście, kiedy prawo krajowe ustanawia warunki, które wymagają istnienia związku
pomiędzy organizacją a decyzją środowiskową, powinny one mieć charakter obiektywny, przejrzysty i
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zgodny z celami zmienionej dyrektywy 85/337. Tak więc, nie można przyznać organowi władzy
szerokiego marginesu uznania, aby badał on, przypadek po przypadku, czy organizacje zajmujące się
ochroną środowiska realizują prawnie uzasadnione cele, czy nie. Nie można również zaaprobować
warunków, które byłyby zdefiniowane w sposób tak szeroki lub wadliwy, iż skutkowałyby one
stworzeniem niepewności lub dyskryminacją. Tym bardziej, należy odrzucić wszelkie ograniczenia,
które skutkowałyby utrudnieniem, a nie ułatwieniem, dostępu organizacji zajmujących się ochroną
środowiska do postępowań administracyjnych i sądowych.«
Proponowana nowelizacja niewątpliwie utrudnia dostęp organizacji ekologicznych do postępowań
administracyjnych i już tylko z tego powodu jest nieprawidłowa. Co więcej, proponowane nowe
brzmienie art. 44 ust. 1 ustawy o ocenach przyznaje organowi administracji publicznej znacząco
szerszą niż dotychczas swobodę przy ocenie, czy dana organizacja ekologiczna może brać udział na
prawach strony w postępowaniu administracyjnym.
Wprowadzenie kryterium czasowego wiąże się nie tylko z koniecznością kalendarzowego obliczenia
daty rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakresie ochrony środowiska lub przyrody, lecz także z
koniecznością oceny przez organ administracji publicznej czy rzeczywiście organizacja ekologiczna
prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska lub przyrody. Innymi słowy nowelizowane przepisy
w praktyce wyposażają organy administracji publicznej w kompetencje do oceny tego, czy działalność
prowadzona przez daną organizację ekologiczną może zostać zakwalifikowana jako działalność w
zakresie ochrony środowiska lub przyrody. Problem ten jest o tyle istotny, że w przeciwieństwie do
drugiego z kryteriów, tj. celu określonego w statucie danej organizacji ekologicznej, kryterium
prowadzenia działalności na rzecz ochrony środowiska lub przyrody, po pierwsze, odnosi się bardziej
do praktyki działalności organizacji ekologicznej, a nie sposobu formalnego ujęcia celów statutowych
oraz, po drugie, nie doczekało się obszernej analizy orzeczniczej, pozwalającej organizacjom
ekologicznym odpowiednio dostosować się, by spełnić to kryterium.
Powyższe uwagi prowadzą do następujących wniosków:
1) proponowana nowelizacja utrudnia dostęp organizacji ekologicznych do postępowań
administracyjnych;
2) proponowana nowelizacja wprowadza nowe brzmienie art. 44 ust. 1 ustawy o ocenach, które nie
ma charakteru obiektywnego ani przejrzystego i które przyznaje organowi administracji
publicznej szeroki margines uznania, aby badał on, przypadek po przypadku, czy organizacje
ekologiczne spełniają kryterium wymienione w proponowanym brzmieniu art. 44 ust. 1 ustawy o
ocenach;
3) proponowana nowelizacja, wprowadzając wadliwe kryterium „prowadzenia działalności
statutowej w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody”, skutkowałaby stworzeniem
niepewności oraz dyskryminacji.
Z powyższych względów stwierdzić trzeba, że proponowana nowelizacja nie jest zgodna z Konwencją
z Aarhus.
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Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu
zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja
Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP
Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski
Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Kontakt:
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa
tel. +48 22 827 33 70, mail: pkeom.org@gmail.com, www.koalicjaklimatyczna.org
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