KATEDRA PRAWA I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
Katedra Prawa i Zarządzania Środowiskiem istnieje w strukturze Instytutu
Ekologii i Bioetyki WFCh w ramach Sekcji: Prawo i Zarządzanie Środowiskiem.
Kierownikiem Katedry jest wybitny prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
prof. dr hab. Zbigniew Cieślak.
Katedrę tworzą trzy zakłady:
Zakład Prawa Ochrony Środowiska,
Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Zagrożeń Cywilizacyjnych,
Zakład Polityki i Zarządzania Środowiskiem.
Pracownikami Katedry, w większości, są osoby, które łączą pracę naukowodydaktyczną z praktyką i posiadają duże doświadczenie.
Działalność Katedry polega na prowadzeniu badań naukowych oraz dydaktyce na
poziomie licencjatu i magisterium.
Kierunki badań i działalność naukowo-dydaktyczna:
rozwój i znaczenie prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa
klimatycznego, prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego,
prawo gospodarcze i międzynarodowe,
administracja publiczna, postępowanie administracyjne,
zarządzanie zasobami środowiska, zarządzanie jakością, zarządzanie
prośrodowiskowe,
polityka ekologiczna, polityka ochrony środowiska, polityka rolna,
system ocen oddziaływania na środowisko,
zrównoważony rozwój,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – aspekty prawne i praktyczne,
zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska społeczno-przyrodniczego.

Zrealizowane projekty badawcze i konferencje naukowe:

Warsztaty COP-owskie, Warszawa (UKSW, 2009 r.);
Konferencja „Energetyka odnawialna i Klimat”, Fundacja Dnia Ziemi (UKSW
2009 r.);
Projekt „Zmiany Klimatu a Społeczeństwo” (UKSW 2009 r.);
Warsztaty COP-owskie, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery
Ministerstwa Środowiska (UKSW 2010 r.);
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy XXI w. – Zagadnienie zmian
klimatycznych oraz ich wpływ na współczesnego człowieka (UKSW 2010 r.);
Konferencja „Prawne i polityczne ramy globalnego porozumienia w sprawie
zmian klimatu” (UKSW 2010 r.).

Aktualnie prowadzone badania i projekty naukowe:
Odniesienie praxis do theoria w kontekście koncepcji zrównoważonego
rozwoju,
Zagrożenia cywilizacyjne – problemy etyczno-prawne,
Eksplozja demograficzna – aspekty etyczne, ekonomiczne i prawne,
Zadania i kompetencje administracji publicznej w zakresie gospodarki
odpadami w Polsce,
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