
Transgraniczna ocena oddziaływania 

na środowisko dla planów i programów 

(SEA) 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Departament Ocen Oddziaływania na 
Środowisko

Dorota Toryfter-Szumańska

Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen 
Oddziaływania na Środowisko



PODSTAWY PRAWNE

 Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko z 2003 r. do Konwencji z Espoo – zatwierdzony przez 
Wspólnotę Europejską dnia 12 listopada 2008 r., ratyfikowany przez 
Polskę w czerwcu 2011 r.

 Umowa między Rządem RP i Rządem RFN o realizacji Konwencji o 
ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 
oraz jej Protokołu (2018 r.)

 Dyrektywa 2001/42/EC w sprawie oceny oddziaływania niektórych 
planów i programów na środowisko

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko



SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

 strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ)      
(w tym ew. ocena transgraniczna)

 ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ)
(w tym ew. ocena transgraniczna)

 ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000



STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYM

SOOŚ w kontekście transgranicznym stanowi część SOOŚ, której
przedmiotem są:

 projekty dokumentów realizowane przez stronę polską i poddawanych
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko na skutek realizacji
których istnieje ryzyko wystąpienia znaczącego oddziaływania na
terytorium drugiego państwa

 projekty dokumentów realizowane przez inne państwo w wyniku
realizacji których może wystąpić oddziaływanie transgraniczne na
terytorium Polski



Strona  pochodzenia (projekt 
dokumentu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, 
niezbędne tłumaczenia)

Strona narażona (stwierdzenie 
konieczności udziału w procedurze, 
udział społeczeństwa, stanowisko 

strony narażonej, konsultacje)

Strona Pochodzenia (przyjęcie 
dokumentu wraz z prognozą oraz 

pisemnym podsumowaniem)

Strona narażona (podanie do 
wiadomości społeczeństwa, 

informacja o przyjęciu dokumentu)



KORZYSCI WYNIKAJĄCE Z 

TRANSGRANICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO

• uzyskanie dodatkowych opinii ekspertów zagranicznych i weryfikacja 

dokumentacji (zapewnienie spełnienia standardów krajowych i 

międzynarodowych przy opracowywaniu dokumentacji)

• zapewnienie transparentności i uzyskanie akceptacji dla podejmowanych 

działań (znaczące ograniczenie lub uniknięcię konfliktów 

międzynarodowych)

• redukcja ryzyka związanego z opóźnieniami proceduralnymi 

(przystąpienie kraju na wniosek, wczesna identyfikacja konfliktów 

społecznych i punktów spornych)

• prowadzi do intensyfikacji współpracy dwustronnej

• spełnienie warunku niezbędnego do uzyskania funduszy unijnych
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