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Eko-Forum 2021 

Polish-German Green Deal? 
 

Dbałość o środowisko naturalne i ochronę klimatu stanowi jedno z fundamentalnych wyzwań, 

z jakimi mierzą się zarówno poszczególne kraje, jak i społeczność międzynarodowa. Założenia 

programu Europejski Zielony Ład (European Green Deal) z 2019 roku wymagają od państw 

członkowskich Unii Europejskiej wdrożenia rozwiązań, które skutkują nie tylko zmianą ich 

dotychczasowej strategii gospodarczej, ale także nowymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, 

w tym proekologicznej edukacji obywateli. Obok realizacji długoterminowych polityk 

środowiskowych na szczeblu unijnym i krajowym istotne znaczenie dla zahamowania procesu 

degradacji środowiska mają sąsiedzkie relacje bilateralne. Ich potencjał tkwi w możliwości 

podejmowania wspólnych, transgranicznych przedsięwzięć proekologicznych, o czym świadczy np. 

francusko-niemiecka inicjatywa Green Deal reloaded. Przypadająca w 2021 roku trzydziesta rocznica 

podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie to doskonała okazja do podjęcia 

refleksji na temat relacji polsko-niemieckich w zakresie ekologii i możliwości wypracowania wspólnej, 

polsko-niemieckiej strategii klimatycznej.  

Celem międzynarodowej konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego na 

Uniwersytecie Wrocławskim oraz Katedrę Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Ludwika 

Maksymiliana w  Monachium jest zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat zarówno 

dotychczas podjętych, jak i przyszłych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce 

i Niemczech w ujęciu społecznym, prawnym i  gospodarczym. Zakres interesujących nas zagadnień 

obejmuje m.in. takie tematy jak: źródła i przejawy świadomości ekologicznej, formy i funkcje ruchów 

proekologicznych, działalność partii politycznych zorientowanych na ochronę środowiska, prowadzone 

w obu krajach debaty na temat neutralności klimatycznej i ich strategie służące osiągnięciu tego celu. 

Zdefiniowanie polsko-niemieckich wspólnych, jak i rozbieżnych interesów Polski i Niemiec pozwoli 

lepiej poznać możliwości i granice polsko-niemieckiej współpracy ekologicznej. Co udało się osiągnąć 

istniejącej od 1991 roku Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska? Na ile bogate doświadczenia 

Niemiec we wdrażaniu energetyki odnawialnej są punktem odniesienia dla Polski? Na ile działalność 

Łużyckiego Regionu Transformacji wpisuje się w strategię Łużyckiego Zielonego Ładu, który ogłosili 

właśnie samorządowcy z Ziemi Zgorzeleckiej? Czy i w jaki sposób można rozwiązać spory wokół 

kopalni w Jänschwalde i kopalni Turów? O czym świadczą wspólne, polsko-niemieckie protesty 

przeciwko rozbudowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w okolicach Gubina? To tylko niektóre 

z wielu pytań dotyczących wzajemnych polsko-niemieckich oddziaływań w zakresie ochrony 

środowiska. 

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zarówno do społeczności akademickiej, 

organizacji działających na rzecz ochrony klimatu, jak i podmiotów gospodarczych z Polski i Niemiec, 

które podejmują wyzwanie prowadzenia działalności w oparciu  o zasadę zrównoważonego rozwoju 

i społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie ochrony środowiska. 

Konferencja odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. w języku angielskim w trybie zdalnym. 

Wydarzenie poprzedza i wpisuje się w kampanię European Week for Waste Reduction, która odbędzie 

się w dniach 20-28 listopada 2021 r. 

Organizatorzy  
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Proponowana tematyka wystąpień: 

I. Eko-obywatel – społeczne uwarunkowania rozwoju idei ekologicznych w Polsce 

i  Niemczech 

- Od kryzysu klimatycznego do ekospołeczeństwa - geneza i ewolucja idei ekologicznych  

- O pojęciu tożsamości ekologicznej i ekopatriotyzmie  

- Zaprzeczanie globalnemu ociepleniu  

- Fridays for future, Extinction Rebellion i inne transgraniczne inicjatywy społeczne  

  na rzecz ochrony klimatu 

- Polsko-niemieckie konflikty transgraniczne z ekologią w tle  

- Od ekobiblioteki do zero emission university – małe i wielkie zielone innowacje  

 

II. Eko-prawo – prawne wyzwania dla Polski i Niemiec związane z ochroną klimatu 

 

- Unijna strategia ochrony środowiska jako wyzwanie dla prawodawstwa państw członkowskich  

- Eco-democracy, environmental justice, environmental rule of law – o pożądanych i koniecznych   

   kierunkach rozwoju prawa ochrony środowiska  

- Prawne uwarunkowania Energiewende  

- Greening human rights jako odpowiedź na brak „prawa do czystego środowiska” 

- Problem komercjalizacji i ograniczonego dostępu do wody  

- Rola samorządów przygranicza w podejmowaniu wspólnych inicjatyw proekologicznych 

 

III. Eko-biznes – rozwiązania i strategie proekologiczne w działalności przedsiębiorstw 

w Polsce i w Niemczech 

- New Green Deal – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw krajowych 

- Energia atomowa – debaty i kontrowersje  

- Społeczna odpowiedzialność biznesu za ochronę środowiska   

- Zjawiska greenwashing i leanwashing w działalności biznesowej  

- Wyzwania dla partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze ochrony klimatu 

- Zrównoważony rozwój w działalności przedsiębiorstw  
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