
Kompleksowe kształtowanie instrumentów wsparcia systemu ooś

CEL OGÓLNY: Uporządkowanie i ujednolicenie praktyki w systemie ooś oraz ukształtowanie jego roli w procesie inwestycyjnym

CELE CZĄSTKOWE REALIZACJA ODBIORCY

PUBLIKACJE
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SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PROCES OOŚ
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Poprawa standardów jakości ooś

Kształcenie w zakresie ooś

Usprawnienie procesu inwestycyjnego

Poprawa skuteczności absorpcji środków UE

Opracowania na poziomie krajowym i regionalnym, w ujęciu tematycznym: branżowym, 
sektorowym itp.
Ekspertyzy – dotyczące prowadzonych postępowań, interpretacji przepisów, związane z 
działalnością komisji ds. ooś
Badania ewaluacyjne i analizy problemowe
Wytyczne m. in. w zakresie sporządzania dokumentacji:
raport/prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty strategiczne,  prognozowania 
oddziaływań itd.
i inne

 Na szczeblu centralnym i regionalnym
 Warsztaty terenowe o charakterze poznawczym
 Konferencje krajowe i zagraniczne
 Spotkania przedstawicieli organów ochrony środowiska
 E‐learning
 Cykliczne z zakresu publikacji 
 kontakty z biegłymi i ekspertami
 itp.

Weryfikacja podmiotów i jakości sporządzanej przez nich dokumentacji np. prognoz          
i raportów o oddziaływaniu na środowisko
Monitoring poprawności prowadzonych postępowań ooś
Monitoring przedsięwzięć po ocenie oddziaływania na środowisko
 Kontrola poprawności przygotowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja i raportowanie o prowadzonych ocenach 
oddziaływania na środowisko
itp.

Ulotki i broszury 
informacyjne
Materiały szkoleniowe i 
konferencyjne
Kampanie informacyjne
itp.

Dokumentów strategicznych w kontekście ooś
Prognoz o oddziaływaniu na środowisko
Prowadzonych postępowań ooś
Raportów o oddziaływaniu na środowisko
itp.

Nieodpłatne udostępnienie 
publikacji z zakresu ooś
Łatwy dostęp do publikacji
Podniesienie wiedzy pracowników organów
Podniesienie wiedzy inwestorów
Podniesienie wiedzy podmiotów sporządzających 
dokumentację
Podniesienie świadomości społecznej
itp.

Wysoki standard i rzetelność sporządzenia 
dokumentacji przedkładanej przez inwestora
Brak wezwań wnioskodawców 
do uzupełnienia dokumentacji
itp.

Prawidłowo przeprowadzona ocena 
oddziaływania na środowisko
Poprawnie sformułowana i uzasadniona decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach
Kontrola prowadzonych postępowań w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko
 itp.

Pracownicy organów 
zaangażowanych w ooś
Krajowa i regionalne 
komisje ds. ochrony 
środowiska
Inwestorzy
Podmioty sporządzające 
prognozy/raporty ooś
Organizacje i 
stowarzyszenia
ekologiczne
Społeczeństwo
Studenci
i inni

 


