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Agenda1 
 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Hałasu 

w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 
funduszami unijnymi  

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 
Bydgoszcz, 26 - 28 sierpnia 2013 r. 

 
 
 

Czas Temat wystąpienia 

I DZIEŃ – 26 SIERPNIA  

9:30 
wyjazd autokaru sprzed gmachu Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 
52/54, Warszawa [patrz.mapa odjazdu] 

13:00 – 14:00 
przyjazd do Bydgoszczy – rejestracja w Hotelu Brda                                                    
(ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz, http://www.hotelbrda.com.pl/ ) 

15:00 – 16:00 obiad 

16:30 – 18:30 

Spotkanie wprowadzające 
1. Raporty oddziaływania na środowisko – okiem RDOŚ ( wskazanie 

najczęstszych problemów występujących w raportach, wątpliwości, 
weryfikacja danych, problemy planowania inwestycji) - przedstawiciel 
RDOŚ Bydgoszcz  

2. Wprowadzenie do referencyjnych metod pomiarów hałasu 
przemysłowego – Radosław Kucharski   

19:30 kolacja  

II DZIEŃ – 27 SIERPNIA 

07:00 – 08:00 śniadanie 

08:30 – 09:00 przyjazd z Hotelu do Oczyszczalni ścieków FORDON   

09:00 – 14:00 
Wizyta w zakładzie przemysłowym, praktyczne pomiary hałasu w terenie, 
powrót do Hotelu  

14:00 – 15:00 obiad 

16:00 – 18:30 
Podsumowanie wyników pomiarów – Andrzej Chyla, Svantek Sp. Z o.o. 
Wykorzystanie pomiarów w pracy organów administracji. 

19:30 kolacja  

III DZIEŃ – 28 SIERPNIA 

08:00 – 09:00 śniadanie 

09:00 – 10:00 
Ocena hałasu emitowanego przez linie elektroenergetyczne i niektóre inne 
obiekty energetyczne - Dr Tadeusz Wszołek, Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. S. Staszica w Krakowie 

10:00 – 14:00* Sesja przedpołudniowa 

                                                 
1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy 

http://www.hotelbrda.com.pl/


 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

 

1. Wykorzystanie oprogramowania do opracowania raportu 
oddziaływania na środowisko (najczęstsze błędy) na przykładzie.  

2. Rola analizy porealizacyjnej –  ocena, podsumowanie inwestycji 
(tzw. audytu zewnętrznego): 
a) analiza porealizacyjna i konsekwencje dla inwestora - 

przedstawiciel GDDKiA;  
b) RDOŚ i weryfikacja prognozowanego oddziaływania na 

środowisko w analizach porealizacyjnych, oraz konsekwencje 
tych analiz, szczególnie w decyzjach na ograniczenie 
oddziaływania na środowisko - przedstawiciel RDOŚ Łódź. 
 

14:00 – 15:00 obiad 

15:00 Wyjazd 

 
*do godziny 12 wykwaterowanie z pokoi hotelowych  
 
 
 


