
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021 - 2027 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

18 stycznia 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

 

Spotkanie zdalne Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021 – 2027 

odbyło się w dniu 18 stycznia 2022 r. w godzinach 9:00 - 11:40 w formie on-line. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy roboczej oraz zaproszeni goście, w tym 

osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasady  „nie czyń poważnej szkody” (DNSH) 

w urzędach marszałkowskich, przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony 

środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

  



    
 

 
 

2. Przedmiot spotkania  

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich Uczestników, którego dokonał 

przewodniczący Grupy. Na początku przedstawiono główny temat spotkania oraz 

wymieniono zaproszonych gości, w tym osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasady 

DNSH w urzędach marszałkowskich oraz przedstawicielki Ministerstwa Funduszy 

i Polityki Regionalnej.  

Następnie przedstawiono agendę i przystąpiono do pierwszej prezentacji nt. „Zasada 

DNSH w KPO i Polityce Spójności”. W pierwszej części prezentacji omówiono 

podstawy prawne, w tym wybrane definicje dotyczące stosowania zasady DNSH. 

Zwrócono uwagę, że Komisja Europejska wydała wytyczne, które zawierają 

podstawowe zasady dotyczące przeprowadzania analizy DNSH. Podkreślono, że 

w przypadku KPO analiza występuje na poziomie reform i inwestycji oraz, że KPO 

opiera się na dwóch filarach: przeznaczenie klimatyczne przedsięwzięć oraz 

cyfryzacja. Przyjmuje się domniemanie, że tam, gdzie współczynnik klimatyczny 

wynosi 100 % to takie przedsięwzięcie (działanie) jest zgodne z zasadą DNSH 

i w takim wypadku szeroka analiza nie jest konieczna. Takie narzędzia jak OOŚ lub 

SOOŚ mogą wspierać ocenę DNSH dla niektórych działań, ale nie zwalniają państw 

członkowskich z obowiązku przeprowadzenia oceny DNSH. Źródłem informacji nt. 

stosowania zasady DNSH w KPO jest tzw. wniosek o płatność. Tego rodzaju wnioski 

składane są co 6 miesięcy do Komisji po uzyskaniu odpowiednich wyników przy 

realizacji reform czy inwestycji. Na ich podstawie, po weryfikacji Komisja dokonuje 

płatności. Częścią wniosku o płatność ma być dowód, że realizowane inwestycje 

zgodne są z zasadą DNSH. Dowody muszą być przez kraje członkowskie zbierane 

i udostępniane Komisji Europejskiej na każde jej żądanie.  

Podstawową częścią KPO są reformy ujęte w 5 komponentach. Niektóre z nich 

wymagają przeprowadzenia szczegółowej analizy spełniania zasady DNSH. Analizy 

DNSH wymagają przede wszystkim reformy związane z: technologiami wodorowymi, 

odnawialnymi źródłami energii, gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich, 



    
 

 
 

budownictwem mieszkaniowym, rozwojem infrastruktury sieciowej szybkiego Internetu 

oraz transportu - bez względu na jego rodzaj. Kolejną grupę reform ujętych w KPO 

stanowią reformy nie wymagające przeprowadzania analizy DNSH, m.in.: reforma ram 

fiskalnych, reformy administracyjne, zwiększające konkurencyjność i ochronę 

producentów, robotyzacja, cyfryzacja, innowacyjność, współpraca nauki z przemysłem 

czy inwestycje w kadry dla gospodarki. 

Zasada DNSH nie ogranicza się wyłącznie do KPO, zgodnie z notą wyjaśniającą 

wydaną przez Komisję - dotyczy również polityki spójności. Na etapie programowania 

należy zapobiegać włączaniu do programów działań, które mogłyby wyrządzić 

znaczne szkody. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla zgodności 

z zasadą DNSH, proponowane działanie należy dostosować w celu zapobiegania 

i kompensowania znaczących szkód, a jeżeli nie jest to możliwe, dany rodzaj działania 

należy usunąć z programu.  

Prelegentka zwróciła uwagę na to, że w trakcie opracowywania są: poradnik dla 

przedsiębiorców oraz poradnik dla instytucji organizujących przetargi (zamówienia 

publiczne). Poradnik dla przedsiębiorców zawierać będzie wskazówki: jak 

samodzielnie dokonać analizy projektu pod kątem zgodności z zasadą DNSH; jak 

wypełniać wnioski zawierające kryterium DNSH oraz jak wdrażać projekt zgodnie 

z zasadą. Poradnik dla instytucji zawierać będzie wskazówki: jak opracowywać 

kryteria wyboru; dotyczące metodologii oceny zgodności projektów z zasadą DNSH; 

jak monitorować projekty na zgodność z zasadą DNSH. 

 

Następnie przystąpiono do dyskusji. Podkreślono, że w przypadku KPO analiza 

występuje na poziomie reform i inwestycji, które obejmują wiązki projektów, 

a w przypadku polityki spójności - na poziomie typów projektów.  

Na tym zakończono dyskusję i zaproszono przedstawicieli województwa kujawsko-

pomorskiego do przedstawienia kolejnej prezentacji. Prezentację rozpoczęto od 

wprowadzenia do zagadnienia oraz przedstawienia materiałów stanowiących 

podstawę wykonanej analizy: Analizy spełniania zasad DNSH dla KPO, Noty 



    
 

 
 

wyjaśniającej Komisji EGESIF_21-0025-00” oraz Zawiadomienia Komisji 2021/C 

58/01. Wskazano miejsce omawianych analiz w strukturze projektu programu 

regionalnego. Zwrócono uwagę, że analizy dotyczą zakresów wsparcia. 

Przedstawiono strukturę omawianego dokumentu składającą się łącznie z 10 

priorytetów. Każdy z priorytetów realizowany jest przez cele szczegółowe oraz zakresy 

wsparcia. 

Przedstawienia zakresu i sposobu przyjętej metodologii zastosowania zasady DNSH 

dokonano na przykładzie priorytetu 2: Czysta energia dla regionu. Omawiany priorytet 

realizowany jest przez 3 cele szczegółowe w ramach których wyszczególnionych 

zostało 12 zakresów wsparcia. Przeprowadzanie analizy rozpoczęto od zapoznania 

się ze ścieżką postępowania przedstawioną  w Nocie wyjaśniającej Komisji, w 

szczególności zwrócono uwagę na zapis dotyczący dokonania oceny DNSH w ramach 

instrumentu na rzecz odbudowy. W efekcie przeprowadzanej analizy otrzymano 

informacje zwrotne w zakresie dotyczącym odpowiedzi na pytania: czy analizowany 

zakres był brany pod uwagę w KPO; czy analizowany zakres był częściowo brany pod 

uwagę i przeanalizowany w KPO; czy analizowany zakres pokrywa się z zakresem 

KPO, lub jest od niego węższy? W pierwszych dwóch przypadkach odpowiedź była 

negatywna i wymagane jest przeprowadzenie analizy DNSH. W wyniku analizy 

oznaczono 5 zakresów wymagających przeprowadzenia oceny na podstawie 

zawiadomienia Komisji i wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady dla 

realizacji instrumentu na rzecz odbudowy. Pod uwagę wzięto 3 zasady zwalniające 

z konieczności przystąpienia do sporządzania oceny merytorycznej i zezwalające na 

wykonanie oceny podstawowej na poziomie listy kontrolnej. Jeżeli wspierany zakres 

nie ma żadnego bądź znaczącego przewidywanego wpływu na środowisko, jeżeli jest 

w 100% monitorowany w związku z realizacją celu dotyczącego zmian klimatu bądź 

innego celu środowiskowego oraz wnosi istotny wkład w realizację celu 

środowiskowego - wówczas następuje uznanie zakresu za zgodny z zasadą DNSH.  

Następnie przedstawiono przykład dotyczący jednego z zakresów wsparcia: projekty 

z zakresu rozwoju i usprawniania systemu transportu miejskiego, w tym węzłów 



    
 

 
 

zintegrowanych infrastruktury przystankowej, realizowanego w ramach priorytetu 2. 

W podsumowaniu prezentacji sformułowano pytania dotyczące stopnia 

szczegółowości i zakresu merytorycznego uzasadnienia zasady DNSH. 

 

W zainicjowanej następnie przez przewodniczącego Grupy dyskusji poruszono m.in. 

tematykę: oceny celów środowiskowych z wykorzystaniem kryteriów technicznych 

określonych w aktach delegowanych, które nie zostały jeszcze wydane; opóźnień 

w publikacji kryteriów technicznych utrudniających przeprowadzenie analizy DNSH; 

wpływu wyniku uzasadnienia merytorycznego DNSH na zmiany oceny w ocenie 

oddziaływania na środowisko, ponownego uzgodnienia z RDOŚ, rezygnacji 

z przedsięwzięcia i ponowienia konsultacji społecznych; małych elektrowni wodnych  

w kontekście opracowywania KPO oraz możliwość negatywnego wpływu na 

środowisko konkretnych rodzajów inwestycji; sposobu postępowania w przypadku 

stwierdzenia w trakcie opracowywania analizy, że określony typ projektu powoduje 

szkody z zakresu jednego z celów środowiskowych; wybranych aspektów umów 

partnerskich, w tym wyłączeń oraz markerów klimatycznych.  

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność przekazania do Komisji gotowej 

dokumentacji sporządzonej w oparciu o  Notę i Zawiadomienie oraz omówiono 

potrzebę opracowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jednolitych 

wytycznych dotyczących opracowywania oceny analizy DNSH. Na koniec 

podkreślono, że Nota Komisji zaleca wykonanie oceny na poziomie typów działań. 

 

Na tym przewodniczący Grupy podziękował wszystkim Uczestnikom za aktywny udział 

oraz zakończył spotkanie. 

Protokół sporządzono 25.01.2022 r. 


