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Prace 2012 

► 14 marzec: Warszawa 

 

 

► 17-18 kwiecień: Jastrzębia Góra  

 

 

► 4-5 wrzesień: Kraków 



14 marzec: Warszawa 

punkty spotkania 

 

 

Potrzeby ochrony środowiska w województwach w zestawieniu z wizją 

finansowania z punktu widzenia centralnego 

 

Omówienie problemów przedstawionych przez członków GR ds. OOŚ 

 

Prezentacje sekretariatu sieci 

 

Wybór przewodniczącego 



14 marzec: Warszawa 

  



17-18 kwiecień: Jastrzębia Góra 

wybrane punkty spotkania 

 

[…] 

 
 

Prace projektowe w zakresie ochrony bioróżnorodności  

 

Prezentacja omawiająca system weryfikacji ooś w województwie 

pomorskim 

 

[…] 

 



17-18 kwiecień: Jastrzębia Góra 

  



4-5 wrzesień: Kraków 

  

pierwsze spotkanie z zaplanowanego cyklu 



  

model prac grupy ooś 

spotkanie 

tematyczne 

część spotkania 

poświęcona 

sprawom 

bieżącym 

spotkania 

dodatkowe 



spotkania tematyczne 

Etap I - prezentacje 

 

Etap II - publikacja opracowań: 

 przygotowanie artykułów przez autorów prezentacji 

 do 2-3 miesięcy od zakończenia spotkania tematycznego;  

 2 spotkania = 1 zeszyt 

 

 ► zeszyt I = sesja I (druku: wiosna/lato 2013 r.) 

 ► zeszyt II = sesja II (druku: jesień/zima 2013 r.)  



I sesja spotkań tematycznych dotyczących  

ocen oddziaływania na środowisko 

2012/2013 

► „Weryfikacja procedury oceny oddziaływania na środowisko 

w ramach analizy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 

ze środków UE: doświadczenia instytucji zarządzających” 

(prezentujący: pracownicy UM; termin: 4-5 wrzesień 2012; miejsce: 

Kraków) 

 

► „Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

i oceny oddziaływania na środowisko – problemy ogólne, w tym  

dotyczące doświadczeń związanych projektami przewidzianymi do  

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (prezentujący:  

pracownicy RDOŚ; orientacyjny termin spotkania: styczeń/luty; 

miejsce: ...) 

 



II sesja spotkań tematycznych dotyczących  

ocen oddziaływania na środowisko 

2013 

► „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko planów 

urządzenia lasu” 

(prezentujący: pracownicy RDOŚ, termin: maj 2013; miejsce: 

… … …) 

 

 

► „Dziko występujące gatunki i ich siedliska w ocenach oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięć” 

(prezentujący: pracownicy RDOŚ; termin: wrzesień 2013; miejsce: … 

… …) 



4-5 wrzesień: Kraków 
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http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/showArticle/2803/2/GR_ds_Ocen_Oddzialywania_na

_Srodowisko  
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