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Pytanie: 

   

Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania  

decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji  

obszarów finansowania zadań ochrony środowiska  

w nowej perspektywie ?   



Pomocnicze pytanie 

1) Jakich rozwiązań nam brakuje aby wydawać 

lepsze decyzje – a proces wymaga wsparcia 

finansowego  

 

2) Jakich rozwiązań moglibyśmy wymagać od 

przedsiębiorców ale wstrzymujemy się ze 

względu na koszty (co z kolei uzasadniałoby 

wsparcie finansowe)    



Pomocnicze pytania  

3) Czy można na podstawie powtarzających się dobrych praktyk  

w  ramach wydawania decyzji administracyjnych a następnie ich  

weryfikacji w ramach analizy porealizacyjnej zidentyfikować typy  

projektów (oraz technikę ich realizacji), które gwarantują  

maksymalizację efektu ekologicznego ?  

 

 

 

4) Czy tak zidentyfikowane projekty (pyt. 3) mogą stanowić podstawę 

do opisu  obszarów finansowania w programach operacyjnych ?   

 

    



 

 

4)  w jaki sposób w ramach przygotowywania procesu  

wyboru projektów w przyszłej perspektywie położyć  

większy nacisk na  identyfikację lepszego  efektu  

ekologicznego w projektach (a weryfikacje decyzji  

ooś ograniczyć  do niezbędnego minimum) ?     

 



5)  

Czy są dobre przykłady łączenia w projekcie  

efektu ekologicznego z innymi obszarami 

przewidzianymi do dofinansowania w celu 

zwiększenia szansy realizacji projektów 

środowiskowych ?       



Co możemy zrobić ?  

 

1) zidentyfikować potrzeby w ochronie  środowiska, które 

wymagają wsparcia finansowego (określenie efektu 

ekologicznego),  

 

2) Wskazać na konieczne elementy opisu priorytetów i 

działań tak aby maksymalizować efekt ekologiczny 

(wiedza z decyzji środowiskowych), 

 

3) spróbować dokonać priorytetyzacji zidentyfikowanych 

potrzeb (efektów wkologicznych ) wg ustalonych przez 

grupę kryteriów; 

 

4)  Zaproponować najlepsze instrumenty realizacji 

przedsięwzięć w obszarze środowiska (dotacja, pożyczka)  



EFEKT   

 

W zależności od jakości i charakteru uwag 

mógłby powstać: 

1) Dokument wykorzystywany już w ustalaniu 

celów środowiskowych  właściwych do 

finansowania,  

2) Dokument wykorzystywany w późniejszym 

etapie przyjmowania dokumentów 

programowych w dyskusji nad ustalaniem 

szczegółowego opisu priorytetów i działań   

 

 



Warto zauważyć   

Opiniowanie strategiczne czyli strategiczna ooś jak najbardziej słuszna  ale  

pracujemy wtedy na  dokumencie z sprecyzowanymi celami ekologicznymi  

 

 

chcemy pójść krok dalej  

 

Czyli przygotować wkład do dokumentu, który będzie  te  

cele precyzował   



   Ważne problemy systemowe funkcjonowania 

ocen oddziaływania na środowisko w 

perspektywie 2014 – 2020  np.: 
1) problem zgodności wytycznych w zakresie postępowania sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 

regionalnych lub krajowych  programów operacyjnych   z wytycznymi MRR , 

2) poziom alokacji , 

3) formalno prawne aspekty wydawania decyzji środowiskowych, 

4) miejsce i ranga roli decyzji środowiskowej w ramach procesu wyłaniania 

projektu do dofinansowania , 

5)  weryfikacja przeprowadzonych procedur środowiskowych dla projektu przed 

udzieleniem dofinansowania a  kompetencje organów w systemie ocen 

oddziaływania, rola audytu w odniesieniu do weryfikacji decyzji 

środowiskowych   

 

Częściowo poruszone w prezentacji w Uniejowie – w/w kwestie 
poza  zainteresowaniem w tym ujęciu   



Na co warto zawrócić uwagę  

1) Rzeczywiste potrzeby na szczeblu województwa, powiatu, gminy, 

2) Obszar inwestycji wodno –ściekowy - Trzecia Aktualizacja KPOŚK została 

zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010) 

- M.P. 2011 nr 62 poz. 589, 

3) Obszar  inwestycji odpadowych - Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami „  - M.P. 2010 

nr 101 poz. 1183 

4) Obszar inwestycji przyrodniczych:  1) ok. 60 % terenów Natury 2000 posiada plan 

zadań ochronnych , 2) działania ochronne na terenach posiadających plany, 3) 

edukacja  na szczeblu loklanym   

5) Obszar inwestycji przeciwpowodziowych   

 

 adres do projektów rozporządzeń: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110620589
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm


Nowa architektura polityki spójności 

generalne zasady 

• programowanie strategiczne,  

• koncentracja tematyczna,  

• warunkowość, 

• wielofunduszowość. 

 



Koncentracja tematyczna 

Menu tematyczne 
1. Wzmocnienie badań, rozwoju technologii oraz innowacji; 

2. Wspieranie dostępu do oraz jakości informacji, a także technologii  

  komunikacji; 

3. Wspieranie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybackiego  

  i akwakultury; 

4. Wspieranie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich   

  sektorach; 

5. Promocja adaptacji do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom; 

6. Ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego wykorzystania  

  zasobów; 

7. Promocja zrównoważonego transportu oraz usunięcie wąskich gardeł  

  w najważniejszych sieciach infrastruktury; 

8. Promocja zatrudnienia oraz mobilności zawodowej; 

9. Promocja włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa; 

10. Inwestycje w umiejętności, edukację i naukę przez całe życie; 

11. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej i efektywności administracji  

  publicznej. 

 



Proponowane obszary wsparcia w nowej 

perspektywy finansowej 

14 Ministerstwo Środowiska 

Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

kompetencje MG/MŚ 

Wspieranie wytwarzania                      
i dystrybucji oze 

Promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania            z 

energii odnawialnej w mśp 

Wspieranie  efektywności 
energetycznej                                  i 
korzystania z oze                         w 

infrastrukturze publicznej 

Promowanie strategii niskoemisyjnych  
dla obszarów miejskich 

Rozwijanie inteligentnych systemów 
dystrybucji niskiego napięcia 

Promowanie dostosowania do zmian 
klimatu, zapobieganie ryzyku i 

zarządzanie ryzykiem 

Wspieranie  wyspecjalizowanych 
inwestycji służących dostosowaniu 

do zmiany  klimatu  

Promowanie inwestycji 
ukierunkownych na konkretne 
rodzaje ryzyka, zapewniające 

odporność na klęski żywiołowe, 
systemy zarządzania klęskami 

żywiołowymi 

Ochrona środowiska naturalnego        i 
wspieranie efektywności wykorzystania 

zasobów 

Realizacja zadań                             z 
zakresu gospodarki odpadami oraz 

gospodarki wodno-ściekowej  celem 
realizacji acquis  

Ochrona                                           i 
odtwarzanie różnorodności 

biologicznej, także poprzez zieloną 
infrastrukturę 

Poprawa jakości środowiska 
miejskiego włącznie                         z 

regeneracją terenów 
poprzemysłowych                             i 
obniżenie zanieczyszczenia powietrza 



• Zbiór warunków odnoszących się do realizacji celów tematycznych 

zapisanych w ogólnej części strategii polityki spójności na lata 2014-2020. 

• Warunkowość ma zapewniać efektywność wydatkowania funduszy 

europejskich, ukierunkowując je na rezultaty.   

• Dwa  wymiary zasady warunkowości: 

a) warunkowość ex-ante – ma dotyczyć warunków ramowych dla całego 

kraju.  

Programy operacyjne zostaną uzupełnione o specjalne plany działania 

dotyczące spełnienia tych warunków w ciągu 2 lat. Jeśli warunki nie zostaną 

spełnione w określonym w programie terminie: zawieszenie płatności. 

 

b) warunkowość ex-post – ma odnosić się do priorytetów, dla których 

przypisane zostaną cele pośrednie i końcowe, wraz ze wskaźnikami ich 

realizacji. Kontrola wykonania będzie odbywała się na podstawie specjalnych 

przeglądów: dla celów pośrednich i dla celów końcowych  

 

Czyli  wypłata funduszy europejskich zostanie uzależniona od wdrażania 

dyrektyw europejskich   

 



Rodzaje finansowania:  

- granty,  

- granty + środki zwrotne, 

- zwrotne   



Podział uwag czy propozycji: 

1) Wg rodzajów przedsięwzięć zawartych w 

rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć  

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 

2) Wg poszczególnych komponentów środowiska    

 



3) Wg podziału tematycznego : 

atmosfera  

edukacja ekologiczna  

geologia  

gospodarka wodna  

leśnictwo  

odpady  

pozwolenia zintegrowane  

przyroda  

odnawialne źródła energii  

GMO  

efektywne wykorzystanie zasobów  

informacja o środowisku i jego ochronie  

http://www.mos.gov.pl/kategoria/180_atmosfera/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/180_atmosfera/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/4231_edukacja_ekologiczna/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/195_geologia/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/2686_gospodarka_wodna/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/196_lesnictwo/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/197_odpady/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/198_pozwolenia_zintegrowane/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/199_przyroda/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/2069_odnawialne_zrodla_energii/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/2086_gmo/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/4252_efektywne_wykorzystanie_zasobow/

