
Notki o autorach 

Adamowicz Joanna  

ukończyła biologię  na Uniwersytecie w Szczecinie i obroniła doktorat na 

Uniwersytecie w Getyndze na Wydziale Ochrony Przyrody i  Polityki Leśnej 

z rozwoju regionalnego  i ochrony przyrody. Wieloletni pracownik i wykła-

dowca na Wyższej Szkole Zawodowej w Getyndze. Od 2009 zajmuje się  

w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ocenami oddziaływania na śro-

dowisko w kontekście trans granicznym.  Jest autorką publikacji z zakresu 

ochrony przyrody i środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko. 

Borowiak Michał 

mgr inż. nauk leśnych, ukończył Studium Podyplomowe Prawa Ochrony Śro-

dowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie ochrony przyrody, prawie plani-

stycznym oraz ocenach oddziaływania na obszary podlegające ochronie 

prawnej (m. in. Natura 2000). Interesuje się także entomologią (prostoskrzy-

dłe, motyle), faunistyką i ekologią. Posiada wieloletnie i praktyczne 

doświadczenie w zakresie zagadnień merytorycznych i prawnych związa-

nych z problematyką planowania przestrzennego i ochrony przyrody, w tym 

obszarów Natura 2000. Doświadczenie zdobył pracując w różnych jednost-

kach administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację zadań w 

zakresie ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie). Autor lub współautor kilkunastu publikacji na-

ukowych z zakresu entomologii oraz nauk prawnych. Uczestnik licznych 

konferencji naukowych. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu 

Orzecznictwa Administracyjnego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-

ska. 

Buczyński Grzegorz 

doktor nauk prawnych, inżynier leśnik, magister organizacji i zarządzania; 

wieloletni pracownik: Lasów Państwowych (naczelnik wydziału), admini-

stracji rządowej (wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Środowiska) 

oraz kontroli państwowej (dyrektor departamentu w Najwyższej Izbie  

Kontroli). Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. 
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Federczyk Wojciech 

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony 

Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała  

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uczestnik Warszawskiego Seminarium 

Aksjologii Administracji, zainteresowania naukowe: procedury w admini-

stracji i alternatywne metody rozwiązywania sporów, partycypacja społeczna 

w prawie publicznym, samorząd terytorialny. 

Fogel Anna  

doktor nauk prawnych, Kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania 

Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w 

Warszawie, radca prawny, członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii 

Administracji. 

Geszprych Marek 

doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik Instytutu Gospodarki  

Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń 

Leśnych oraz uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administra-

cji. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu 

problematyki prawa administracyjnego, w tym dotyczących leśnictwa, 

ochrony przyrody oraz samorządu terytorialnego.  

Kosieradzka-Federczyk Agata 

doktor nauk prawnych, adiunkt Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej  

i Zarządzania WIT w Warszawie, członek Warszawskiego Seminarium  

Aksjologii Administracji, autorka licznych opracowań z zakresu prawa  

administracyjnego i ochrony środowiska. 

Kwiatkowska Monika 

radca prawny, członek OIRP w Warszawie, pracownik samorządowy, arbiter 

w sądzie polubownym. Zainteresowania naukowe obejmują: prawo admini-

stracyjne, prawo farmaceutyczne i prawo pracy. 
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Majchrzak Bartosz 

doktor hab. nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Nauki Administracji  

i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adiunkt Wyższej Szkoły 

Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie; adwokat; uczest-

nik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. 

Majchrzak Katarzyna 

doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie,  radca prawny (Okręgowa Izba Radców Praw-

nych w Warszawie), długoletni pracownik samorządowy, naczelnik wydziału 

Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy. Zainteresowania naukowe: prawo 

pracy oraz prawo karne (głównie przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece). 

Mieczkowska-Sadowska Emilia 

radca prawny, praktyk w zakresie stosowania prawa dot. gospodarki nieru-

chomościami i ochrony przyrody. 

Mordasewicz Karolina 

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (2006). Zdobyła także ty-

tuł LL.M. in International Business Law na Queen Mary University of 

London (2009). Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

prawa gospodarczego, w tym nieruchomości, ochrony środowiska, energe-

tycznego, geologicznego i górniczego, ochrony klimatu. Pracowała w 

renomowanych kancelariach prawnych. Obecnie pracuje w Instytucie 

Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Krajowym 

Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

Sander Andrea  N.  

ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, 

od 1991 pracuje jako prawnik w Ministerstwie Środowiska Brandenburgii  

w obszarze ochrony przed zanieczyszczeniami, następnie w gospodarce od-

padowej i ocenach oddziaływania na środowisko. Jest autorką szeregu 

publikacji w zakresie prawa ochrony przed imisją i ocen oddziaływania na 
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środowisko. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Wydziale 51 odpowiedzial-

nym za kwestie prawne,  w tym prawo ocen oddziaływania na środowisko. 

Syryt Aleksandra 

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wy-

działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie i radca orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.  

W pracy naukowej zajmuje się w szczególności kontrolą konstytucyjności 

prawa, ochroną praw człowieka, a także legislacją administracyjną oraz kon-

stytucyjnymi podstawami działalności samorządu terytorialnego. 

Zakrzewska Monika 

doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału 

Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, były urzędnik 

ministerstwa, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony 

środowiska. 

 

 

 

 

 

 


