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zarówno przed nauką administracji, jak i nauką o zarządzaniu; poruszono tak-
że wiele interesujących wątków związanych z działaniem administracji. Stwier-
dzono, że profesjonalizm zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego ma 
wpływ na sprawność działania organów samorządu. Uczestnicy konferencji uzna-
li, że zarządzanie wnosi nowe spojrzenie na działanie administracji publicznej, 
gdyż współcześnie można mówić o trzech postaciach administracji: administra-
cji publicznej, zarządzaniu publicznym i public governments (zarządzaniu przez 
rządzenie). Interesującą konkluzją konferencji było również ustalenie, że zarzą-
dzanie administracją powinno odbywać się przez menedżerów, a nie przez polity-
ków. Natomiast do formalnych umiejętności menedżerów dodać należy ich odpo-
wiedzialność społeczną, gdyż ich działanie musi być etyczne.

Podsumowując, uznać należy, że cele organizatorów zostały zrealizowane. 
Obrady były bardzo interesujące, a dyskusja ożywiona. Należy mieć nadzieję, że  
wygłoszone referaty stanowić będą w przyszłości podstawę do dalszej naukowej 
refleksji. Wydaje się, iż duże zainteresowanie konferencją, na co wskazuje znacz-
na liczba uczestników oraz kilkanaście wygłoszonych referatów, świadczy o po-
trzebie dalszego integrowania środowiska osób zajmujących się nauką zarządza-
nia ze środowiskiem prawniczym. 
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W dniach 25–27 października 2012 r. z inicjatywy Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i przy współudziale Poleskie-

go Parku Narodowego w Urszulinie w zajeździe „Drob” odbyła się III Konfe-
rencja Naukowa pt. Administracja publiczna a ochrona przyrody – zagadnienia 
ekonomiczne, społeczne oraz prawne. Konferencja została zorganizowana przez 
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Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przedsię-
wzięciu patronowały urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego i lu-
belskiego. Wszystkie obrady odbyły sie w ciągu trzech dni. Konferencję rozpo-
czął dr Stanisław Faliński, dyrektor Instytutu Administracji, Samorządu i Prawa 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, który przywitał 
wszystkich zebranych i podziękował za pomoc w organizacji i przygotowaniu 
Konferencji. Następnie gości powitał gospodarz Konferencji mgr inż. Jarosław 
Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego.

Po oficjalnym otwarciu przystąpiono do realizacji programu.
Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje referatowe. Pierwszą pt. „Instytucjo-

nalne, organizacyjne i prawne aspekty ochrony przyrody” prowadził prof. dr hab. 
Aleksander Lipiński; przewodniczącym drugiej – pod tym samym tytułem – była 
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean. Trzeciej sesji pt. „Ekonomiczne 
aspekty ochrony przyrody” przewodniczył mgr inż. Jarosław Szymański. Pierw-
szego dnia swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr Adam 
Niewiadomski, prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, mgr inż. Jarosław 
Szymański, prof. dr hab. Aleksander Lipiński, dr Dorota Strus, dr Marcin Roliń-
ski, dr Sylwester Jaśkiewicz, dr Beata Domańska-Szaruga i dr Kamila Sobieraj.

Drugiego dnia przed obiadem zwiedzano Poleski Park Narodowy. Po śniada-
niu uczestnicy Konferencji przyjechali do Starego Załucza, gdzie zwiedzili Ośro-
dek Dydaktyczno-Muzealny  Poleskiego Parku Narodowego. Po południu swoje 
referaty wygłosili i zaprezentowali między innymi: dr Anna Haładyj, dr Roman 
Stec, studenci Dorota Pyrzanowska i Łukasz Ciołek, mgr Daniel Chojnacki, prof. 
dr hab. Paweł Wolnicki oaz dr Konrad Walczuk. 

Trzeciego dnia odbyła się ostatnia sesja referatowa i podsumowanie Konfe-
rencji. Odczyty wygłosili: prof. dr hab. Dorota Dąbek, mgr Dariusz Ostrowski, 
prof. dr hab. Ewa Czech, mgr Martyna Kropiewnicka i dr Roman Stec.

Na zakończenie, podsumowując obrady, osoby zabierające głos w dyskusji 
jednomyślnie stwierdziły, że obecna ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. jest 
niedoskonała, posiada wiele braków i luk, należy więc ją jak najszybciej popra-
wić, by nie stwarzała utrudnień i nie była uciążliwa w realizacji zadań związa-
nych z ochroną przyrody. Wnioskowano także, by prawnicy (naukowcy) wspólnie 
z praktykami (dyrektorami parków narodowych) zasiedli do prac nad poprawie-
niem obecnej, wadliwej (co wykazała niejednokrotnie praktyka) ustawy.
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