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I spotkanie – Warszawa, luty 2011 r. – wypracowanie wspólnego
stanowiska dotyczącego funkcjonowania grupy i określenie kierunków
działao, zadao oraz priorytetów - GDOŚ

II spotkanie – Bydgoszcz,  maj 2011 r. – posiedzenie połączone z warsztatami:
sfinansowane ze środków NFOŚiGW w ramach realizacji zadania „Przygotowanie instrumentów 
wsparcia ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000”

-budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków FORDON wraz ze spalarnią osadów
- funkcjonowanie podziemnych magazynów ropy  i paliw w Kopalni Soli SOLINO 
S.A. (Góra k/Inowrocławia) – wykorzystanie najnowocześniejszej technologii i odpowiednich 

warunków geologicznych dzięki doskonałym właściwościom wysadów solnych, jakimi są: 
plastycznośd, wytrzymałośd, a szczególnie neutralnośd chemiczna z produktami ropopochodnymi; 
paliwo i ropa naftowa magazynowane są w sposób uznany na świecie za najbezpieczniejszy 

i najbardziej proekologiczny.
- RDOŚ BYDGOSZCZ
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III spotkanie – Uniejów, lipiec 2011 r. – posiedzenie połączone z warsztatami:
- zastosowanie, eksploatacja i kierunki rozwoju inwestycji z zakresu wód 
geotermalnych w woj. łódzkim  - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŁÓDZKIEGO

IV spotkanie – Płock, listopad 2011 r. – posiedzenie połączone z warsztatami
nt ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi w aspekcie ocen
oddziaływania na środowisko, w tym pobyt na Stacji Elektroenergetycznej Podolszyce
- GDOŚ

V spotkanie – odbędzie się w Warszawie w dniu 14 grudnia br. 
– prezentacja Jaspers dotycząca barier i możliwości przygotowania i realizacji 
projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE 
w aspekcie środowiskowym i dyskusja,
- Zadania Instytucji Audytowej w obszarze funduszy strukturalnych – metodologia 

badania projektów infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków 
europejskich w zakresie wymagao środowiskowych

- GDOŚ/MRR
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Funkcjonowanie GRUPY OOŚ w Krajowej Sieci
I ROK PRACY

Priorytet funkcjonowania krajowej Sieci –
zidentyfikowanie „wąskich gardeł”, czyli barier wiążących się

z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
które mogą wpływad na przygotowanie i wdrażanie projektów.

Uwzględnienie problematyki środowiskowej w przygotowaniu,
realizowaniu, monitorowaniu oraz ocenie programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków UE.

OCENA ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIEWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE
PO, RPO
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SYSTEMOWE 
PODEJŚCIE

GRUPA 
OOŚ
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INFORMACJA  

Wymiana doświadczeo,
Wymiana informacji,
Wymiana dobrych 
praktyk:
dyskusje problemowe
na styku ooś i funduszy 
unijnych

Współpraca z innymi grupami
w ramach Sieci w kraju i zagranicą

Przekazywanie informacji
beneficjentom, jst i innym
instytucjom

Przygotowywanie informacji

- Info w NETLETTER – wizyta

studyjna grupy oośw Bydgoszczy

Wymiana bieżących 
danych w zakresie 
monitoringu wpływu 
programów operacyjnych 
na środowisko

Współpraca poza Siecią
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Ankieta dla członków/uczestników posiedzeo Grupy Roboczej 
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko



„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”/OOŚ
Ankieta dla członków/uczestników posiedzeo Grupy Roboczej 
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
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Harmonogram rzeczowo - finansowy 
planowany do wykonania przez grupę ooś w 2012 r. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowany do wykonania przez grupę ooś w 2012 r. 

Lp. zadanie opis zadania
czy temat był poruszany na 
posiedzeniach grupy planowna kwota

wykonanie w 
kwartałach

koordynator merytoryczny -
członek grupy - zgłoszenia 
chętnych (wykonanie prac 
logistyczno-organizacyjnych 
zapewnia GDOŚ-Sekretariat Sieci) poparcie członków grupy

1

Organizacja spotkao z przedstawicielami 
samorządów w problematyce ocen 
oddziaływania na srodowisko inwestycji 
współfinansowanych z funduszy UE

przeprowadzenie szkoleo dla jst tak 94 400 II, III

2

Wynagrodzenia osób prowadzacych 
spotkania

prowadzenie merytoryczne 
posiedzeo grupy - koszty 
wynagrodzeo dla ekspertów 
zewnętrznych zapraszanych na 
posiedzenia grupy do ustalenia wg potrzeb grupy 24 000 II, III

3

Zatrudnienie pracownika na potrzeby 
sekretariatu grupy

zatrudnienie 2 osób do pomocy w 
Sekretariacie Grupy, obecnie 
zatrudnione są 2 osoby do grudnia 
2012 r. tak 84 000 I, II, III, IV

4

Zakup materiałów promocyjnych na 
potrzeby grupy

500 szt. długopisów, 500 szt. 
notatników, 30 szt. Teczek 
terminarzowych tak 14 000

5

Koszty organizacji i delegacji 
pracowników GDOŚ, w tym 
sekretariatu… 

wyjazdy studyjne za granicę tak 135 000 II, III

Współpracownicy: 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie do 28 grudnia br.
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Propozycje grupy ooś prac na lata 2013 - 2014 na podstawie 
których możliwe będzie przygotowanie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego Sieci

Propozycje grupy ooś prac lata 2013 - 2014 na podstawie których możliwe będzie przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Sieci

Lp. propozycja zadania
merytoryczne założenia 
wykonania

nowy temat/temat był wcześniej 
poruszany na posiedzeniach grupy

proponowany termin rozpoczęcia 
prac przez grupę (podział na 
kwartały)

proponowany termin 
zakooczenia

czy potrzebny jest udziału 
Sekratariatu Sieci do realizacji 
zadao organizacyjno-
logistycznych

czy potrzebny jest pracownik 
do opracowania materiału 
merytorycznie/członek grupy

propozycja koordynatora 
(instytucja, członek grupy) odbiorcy produktu

członek zgłaszający -
imię i nazwisko

poparcie członków 
grupy

p
rz

yk
ła

d

organizacja spotkao członków grupy ooś 
z decydentami jst w regionach - 16 
spotkao dotyczących przekazania 
informacji nt działania grupy ooś i 
wymiana informacji nt wątpliwości, 
problemów w zakresie ooś (procedura i 
środki UE)

opracowanie tematów na 
spotkania, przygotowanie ankiety 
dla jst, wybór moderatorów temat był wcześniej poruszany

II kwartał 2013 r. - 3 spotkania, II 
kwartał 2013 r. - 3  spotkania, III 
kwartał 2013 r. - 3 spotkania, IV 
kwartał 2013 r. - 3 spotkania, I 
kwartał 2014 r. - 3 spotkania, II 
kwartał 2014 r. - 1 spotkanie II kwartał 2014 r.

tak (organizacja hoteli, sal 
konferencyjnych, transportu, 
zbieranie zgłoszeo uczestników 
itp) członek grupy MRR, Pan Jan Kowalski

pracownicy IZ, pracownicy jst, 
członkowie grup Sieci
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Działania grupy ooś

Zestawienie problemów z zakresu ooś i finansowania projektów 

zidentyfikowanych przez grupę ooś

Prezentacja nt problemów ocen oddziaływania na środowisko we wdrażaniu 

projektów I-III osi priorytetowej POIiŚ

Prezentacja nt strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

programów polityki spójności – nawiązanie współpracy z grupą ds. nowej 

perspektywy finansowej 2014-2020

- wstępne propozycje organizacji posiedzeń grupy ooś z możliwością 

zapoznania się z projektami dotyczącymi różnorodności biologicznej, które 

mają aspekt gospodarczy



Zestawienie problemów z zakresu ooś
i finansowania projektów zidentyfikowanych przez grupę ooś

Problemy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i finansowania projektów  zidentyfikowane przez Grupę Roboczą ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko działającą w ramach Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" wraz z propozycją ich rozwiązania

(jako pogrubione zaznaczono problemy, które rozwiązano)

Zidentyfikowany problem Proponowane rozwiązania/urząd odpowiedzialny

I. Problemy formalne

1. Ujmowanie w formularzu OOŚ dla inwestycji informacji o decyzjach innych niż „budowlane” (np. zezwolenie na zamknięcie składowiska odpadów). Wyjaśnienia / rozstrzygnięcie problemu – MRR

2. Podstawa prawna przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wyjaśnienie GDOŚ zostały przedstawione na posiedzeniu grupy w Uniejowie

3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - konieczności przedstawienia KE dokumentacji soos razem z wnioskiem o modyfikację programu operacyjnego (zmiany 

programów w 2011 r.).

Informacja rozpowszechniona wewnątrz grupy roboczej ocen oddziaływania na środowisko

4. Ustalenie grupy odbiorców interpretacji GDOŚ w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Wobec tego, że podstawową formą rozpowszechniania wyjaśnieo przez GDOŚ jest ich umieszczanie na 

stronie internetowej urzędu, problem traci na znaczeniu

II. Problemy zasadnicze

1. Rozważenie możliwośd stworzenia listy sprawdzającej (wartościującej) przy rankingowaniu projektów (szczególne uwzględnienie aspektów ochrony środowiska). Rozstrzygnięcie problemu - MRR. Dodatkowa propozycja – przed podjęcie decyzji wypracowanie i 

przedstawienie  stanowiska przez grupę roboczą ocen oddziaływania na środowisko

2. Rozważenie możliwości kontroli dodatkowych wymogów formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska (np. pozwolenia wodnoprawne itp.). Rozstrzygnięcie problemu – MRR. Dodatkowa propozycja – przed podjęcie decyzji wypracowanie i 

przedstawienie  stanowiska przez grupę roboczą ocen oddziaływania na środowisko

3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - potrzeba ujednolicenia wskaźników monitoringu znaczących wpływów na środowisko programów operacyjnych. Wypracowanie i przedstawienie  stanowiska przez grupę roboczą ocen oddziaływania na środowisko. Decyzja 

zostałaby podjęta przez kierownictwo MRR i GDOŚ/MŚ

4. Interpretacja przepisów prawnych m. in. ponowna ocena oddziaływania na środowisko, wpływ na obszary Natura 2000, wpływ na gatunki chronione, § 3 ust 2 pkt 2 

rozporządzenie RM.

Publikacja interpretacji na stronie GDOŚ

5. Problemy współpracy/komunikacji RDOŚ-IZ (wybrane RPO) - wymiana doświadczeo. Ustalenie rozwiązania wewnątrz grupy roboczej ocen oddziaływania na środowisko

6. Potrzeba szkoleo dla jst – m.in. z zakresu KPA w związku z wadami postępowao i rozstrzygnięd administracyjnych.

7. Wytyczne GDOŚ i MRR. Potrzeby: - w zakresie zapewnienia zgodności projektów mogących pogorszyd stan wód (np. 

regulacja koryt cieków, budowa zbiorników wodnych obwałowao, itp.) z art. 4(7) 

Ramowej Dyrektywy Wodnej w świetle istniejącego naruszenia Dyrektywy 

(wytyczne dla projektów przygotowywanych i realizowanych w okresie istnienia 

naruszenia);

Niezależnie od przedstawienia problemu w ramach grupy roboczej, sprawę podjął - jako odpowiedzialny za 

wdrażanie RWD - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, i przedstawił dokument „Zasady weryfikacji 

przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięd 

przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 marca 2011 r.” wraz z 

załącznikami 

- dotyczące stosowania nowego prawa wodnego transponującego art. 4(7) w 

ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko.

III. Problemy do wyjaśnienia lub usunięcia

8. Brak kompatybilności prawa budowlanego z ustawą OOŚ - projekty (zaprojektuj- wybuduj).

Koniecznośd doprecyzowania przez osoby zgłaszające problem (osoby te nie zostały zidentyfikowane). Wobec 

braku doprecyzowania problemy zostaną usunięte z zestawienia.9. Aneksy do raportów.

10. Konsultacje społeczne - doświadczenia z zaskarżania już wydanej decyzji.

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/
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Planowane działania grupy ooś

Przygotowanie założeń do spotkań z Instytucjami Zarządzającymi w regionach 

nt realizowanych inwestycji z dofinansowaniem ze środków UE w kontekście oceny 

oddziaływania na środowisko – posiedzenie w Płocku

Przygotowanie założeń do stanowiska grupy nt identyfikacji problemów na styku 

procedur oceny oddziaływania na środowisko i przyznawania dofinansowania ze 

środków unijnych w kontekście nowej perspektywy - połączenie aspektu 

gospodarczego z ochroną środowiska – posiedzenie w Płocku

Prezentacja Jaspers - bariery i możliwości przygotowania i realizacji projektów 

inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE w aspekcie 

środowiskowym – posiedzenie 14 grudnia br.
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Planowane działania grupy ooś

Zadania Instytucji Audytowej w obszarze funduszy strukturalnych - metodologia 

badania projektów infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków 

europejskich w zakresie wymagań środowiskowych – posiedzenie 14 grudnia br.

     

. 

 

 Propozycja tematów do dyskusji z przedstawicielami IA 

. 

1.  
Propozycja tematu do dyskusji  Opis problemu  

Instytucja 
Zgłaszająca 

. 

2.  

Sugerowany etap weryfikacji poprawności 
sporządzenia OOŚ w zakresie procedury uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia (rekomendacja "dobrych 
praktyk")- ocena formalna, ocena merytoryczna 
projektów, czy etap podpisywania umowy dotacji.    

W przypadku, gdy dokumentacja konkursowa przewiduje dostarczenie pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia budowy (robót budowlanych) na moment podpisywania 
umowy dotacji, czy wskazane jest, aby  to samo rozwiązanie mgłobyć zastosowane 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? tj. Beficjenci na etapie składania 
dokumentacji aplikacyjnej mają otwartą procedurę ubiegania się o decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach i w konsekwencji dokumenty dot. OOŚ będzie 
mógł dostarczyć wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem budowy (robót 
budowlanych)  na etap podpisywania umowy. Co wiązałoby się z sytuacją, że 
dokumentacja środowiskowa byłaby weryfikowana na moment podpisywania 
umowy o dofinansowanie.  
 
Czy też rekomendowane jest stanowisko aby decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z pełną dokumentacją dot. OOŚ była załączana na moment 
składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Przyjęte stanowisko ma 
decydujący wpływ na decyzję, czy do konkursu o dofinansowanie powinny 
aplikować projekty przygotowane do realizacji, czy także te w fazie koncepcji. Co 
bezpośrednio ma przełożenie na sprawność wdrażania. IZ/IP II stosują różne 
systemy wdrażania. Dobre praktyki w tym zakresie w konfrontacji z zakresem 
weryfikacji dokumentacji środowiskowej przez instytucje kontrolujące byłyby bardzo 
pomocne w przyjęciu jak najbardziej optymalnego rozwiązania, zwłaszcza kolejnej 
perspektywie finasowej.  
 
Jakie podejście w zakresie weryfikaji poprawności dokumentacji dot. OOŚ" jest 
rekomendowane w przypadku projektów realizowanych w formule "projektuj i buduj".  

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy 
(IP II), e-mail: 
cop@cop.lodzkie
.pl, tel. 42/ 230-
15-50, fax. 
42/230-15-51. 

. 

3.  

Czy każdorazowo Wnioskodawca powinien 
występować z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, przy projektach 
inwestycyjnych zarówno tych  o charakterze 
infrastrukturalnym i nieinfrastrukturalnym (np. zakup 
sprzętu, urządzeń, taboru)  w celu uzyskania opinii 
właściwego organu o konieczności/braku 
konieczności  przeprowadzania postępowania w 
sprawie OOŚ.? Czy  przypadki przedsięwzięć 
inwestycyjnych nie kwalifikujących się do Grupy I  lub 
II przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 

Kwestia ta pojawia się, kiedy wnioskodawcy aplikujący w konkursach 
inwestycyjnych występują do właściwego organu z wnioskiem w wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach  „dla zasady” i dołączają do dokumentacji 
projektowej informację o "umorzeniu" postępowania.  Na pierwszym spotkaniu 
Grupy ds. OOŚ przedstawiciele RDOŚ zwracali uwagę na tego typu praktyki. Istotne 
wydaje się wskazanie podejście instytucji kontrolujących również do tego typu 
działań.    

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy 
(IP II), e-mail: 
cop@cop.lodzkie
.pl, tel. 42/ 230-
15-50, fax. 
42/230-15-51. 
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Spotkanie grupy ooś z IA

. 

4.  

Kwestia dzielenia przedsięwzięć (salami slicing), które 
UKS zarzuca w przypadku, gdy w ramach jednego 
projektu ubiegającego się o dofinansowanie 
realizowanych jest kilka przedsięwzięć, dla których 
uzyskane są odrębne decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  

W jaki sposób poszczególne UKS weryfikują czy w przypadku konkretnego projektu 
mamy do czynienia z tzw. salami slicing? Czy UKS posługują się listą sprawdzającą 
(bądź innymi narzędziami) pozwalającą na jednoznaczną interpretację prowadzącą 
do wniosku, że w określonych przypadkach doszło do niedozwolonego podziału 
przedsięwzięcia? Z doświadczenia IZ RPO, w których były prowadzone audyty 
operacji przez UKS wynika, że w przypadku każdego projektu, w ramach którego 
złożono więcej niż jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach UKS 
stwierdza, że „niemożliwe jest potwierdzenie zgodności projektu z wymogami 
dotyczącymi ochrony środowiska”, informując jedynie, że dla poszczególnych 
przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu uzyskano odrębne decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach, nie uzasadniając jednocześnie, dlaczego 
stanowi to błąd powodujący niemożność potwierdzenia zgodności projektu z 
przepisami ochrony środowiska. Dochodzi do sytuacji, w których przedsięwzięcia 
nie są ze sobą technologicznie powiązane, a także nie zachodzą inne przesłanki, 
które umożliwiałyby uzyskanie jednej wspólnej decyzji środowiskowej dla wszystkich 
przedsięwzięć realizowanych w ramach jednego projektu – zatem postępowanie 
beneficjentów w tych przypadkach polegające na uzyskaniu odrębnych decyzji 
środowiskowych jest uzasadnione i dopuszczalne, jednakże UKS stwierdza, że nie 
może potwierdzić zgodności projektu z przepisami o ochronie środowiska. 
 
Ważnym jest również zwrócenie Instytucji Audytowej na fakt, że z 
niedopuszczalnym podziałem przedsięwzięcia mamy do czynienia w przypadku, gdy 
doprowadził on do uniknięcia przeprowadzenia postępowania w sprawie ooś i 
potencjalne oddziaływania nie zostały w danym przypadku zbadane. Stanowisko to 
potwierdza np. wyrok ETS w sprawie C-227/01. Jeśli odrębne ujęcie 
przedsięwzięć/zadań nie doprowadzi do wyłączenia ich spod przepisów dyrektywy 
85/337/EWG poprzez poddanie postępowaniu w sprawie OOŚ, to cele dyrektywy 
nie zostały naruszone (oczywiście biorąc pod uwagę również ewentualne 
oddziaływania skumulowane) 
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3.  

Czy każdorazowo Wnioskodawca powinien 
występować z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, przy projektach 
inwestycyjnych zarówno tych  o charakterze 
infrastrukturalnym i nieinfrastrukturalnym (np. zakup 
sprzętu, urządzeń, taboru)  w celu uzyskania opinii 
właściwego organu o konieczności/braku 
konieczności  przeprowadzania postępowania w 
sprawie OOŚ.? Czy  przypadki przedsięwzięć 
inwestycyjnych nie kwalifikujących się do Grupy I  lub 
II przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 
oddziaływać na środowisko  należy traktować jako 
wyłączone z tego obowiązku?    

Kwestia ta pojawia się, kiedy wnioskodawcy aplikujący w konkursach 
inwestycyjnych występują do właściwego organu z wnioskiem w wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach  „dla zasady” i dołączają do dokumentacji 
projektowej informację o "umorzeniu" postępowania.  Na pierwszym spotkaniu 
Grupy ds. OOŚ przedstawiciele RDOŚ zwracali uwagę na tego typu praktyki. Istotne 
wydaje się wskazanie podejście instytucji kontrolujących również do tego typu 
działań.    

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy 
(IP II), e-mail: 
cop@cop.lodzkie
.pl, tel. 42/ 230-
15-50, fax. 
42/230-15-51. 
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6.  

Jaki jest skutek stwierdzenia przez UKS w audycie 
operacji, że „niemożliwe jest potwierdzenie zgodności 
projektu z wymogami dotyczącymi ochrony 
środowiska”?  

UKS w swoich podsumowaniach z audytu operacji stwierdza, że niemożliwe jest 
potwierdzenie zgodności projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska”, 
jednak w ślad za takim stwierdzeniem nie pojawia się informacja, że w związku z 
tym beneficjent powinien zwrócić 100% przyznanego dofinansowania wraz z 
należnymi odsetkami. Z informacji uzyskanych z różnych województw wynika, że 
stanowiska UKS na ten temat są rozbieżne. Jedni twierdzą, że takie stwierdzenie 
nie wywoła skutku w postaci zwrotu środków finansowych, natomiast inni, że 
oczywistym jest, że w takiej sytuacji beneficjenci będą zobowiązani do zwrotu 
uzyskanych środków z EFRR. Jakie jest zatem stanowisko IA?  
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5.  

Kwestia oddziaływań skumulowanych – przy 
niektórych projektach UKS podnosi zarzut braku 
analizy oddziaływań skumulowanych z innymi 
przedsięwzięciami realizowanymi lub zrealizowanymi 
w pobliżu projektu dofinansowanego w ramach RPO  

IZ RPO starają się weryfikować czy kwalifikacja przedsięwzięcia uwzględnia 
powiązania z innymi zrealizowanymi i planowanymi do realizacji przedsięwzięciami 
w pobliżu realizacji projektu oraz weryfikować m.in. przeprowadzenie analizy 
ewentualnych oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami. Należy 
jednak podkreślić, że w trakcie oceny wniosku IZ RPO nie mają możliwości 
weryfikacji wszystkich inwestycji realizowanych przez beneficjenta (zwłaszcza tych, 
o których dofinansowanie beneficjent się nie ubiega), a tym bardziej wpłynięcia na 
beneficjenta w kwestiach, które nie dotyczą wniosku ubiegającego się o 
dofinansowanie ze środków RPO. Zatem oczekiwanie UKS, że IZ RPO powinna 
weryfikować powiązania technologiczne i oddziaływania skumulowane wszystkich 
przedsięwzięć zrealizowanych i planowanych do realizacji przez beneficjentów na 
przestrzeni czterech, sześciu czy ośmiu lat, wydaje się być oczekiwaniem zbyt 
daleko idącym.  
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Aktualne mandaty grupy:

1) Opiniowanie wytycznych do procedur administracyjnych w zakresie OOŚ oraz 
wytycznych metodologicznych do sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko –
(7-8 wytycznych w roku 2011) - wnioskujemy o usunięcie

2) Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleo o największym zapotrzebowaniu oraz 
oddziaływaniu w zakresie podniesienia jakości przygotowywanej dokumentacji OOŚ 
– do 30 marca 2011 r. - zrealizowane 

3) Opracowanie zaleceo dla organów administracji w zakresie prowadzenia postępowao 
transgranicznych – do I półrocza 2012 r. - grupa będzie weryfikowad (opiniowad) materiał 
przygotowywany na zlecenie GDOŚ

4) Opracowanie zaleceo do prognoz oddziaływania na środowisko dla programów 
operacyjnych – rozpoczęcie prac w II połowie 2011 r. - wnioskujemy o usuniecie 

5) Rozpoznanie możliwości wspomagania systemu kwalifikacji i screnningu przedsięwzięd 
przy pomocy check list – do kooca roku 2012 r. - wnioskujemy o usunięcie
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Propozycje nowych mandatów grupy:

1) Identyfikacja problemów na styku procedur oceny 
oddziaływania na środowisko i przyznawania 
dofinansowania ze środków unijnych w kontekście 
nowej perspektywy

2) Identyfikacja potrzeb w zakresie przygotowania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
dokumentów planistycznych (ze szczególnym

uwzględnieniem programów operacyjnych) nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020
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