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1 Wprowadzenie 

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 (zwany dalej Programem) 

opracowany został przez współpracujące ze sobą strony polską i rosyjską, zgodnie z odpowiednimi 

regulacjami prawnymi obu stron oraz Unii Europejskiej i finansowany będzie wspólnie.  

Program swoim zasięgiem obejmie następujące obszary: 

Po stronie Polskiej podregiony (NUTS III): 

• Gdański (Województwo Pomorskie); 
• Trójmiejski (Województwo Pomorskie); 
• Starogardzki (Województwo Pomorskie); 
• Elbląski (Wojewodztwo Warmińsko-Mazurskie); 
• Olsztyński (Województwo Warmińsko-Mazurskie); 
• Ełcki (Województwo Warmińsko-Mazurskie); 
• Suwalski (Wojewodztwo Podlaskie); 

Po stronie Federacji Rosyjskiej: 
• Oblast Kaliningrad  

Obszar Programu obejmuję również, jako obszary przyległe, po stronie polskiej, podregiony  
(NUTS III): 

• Słupski (Województwo Pomorskie); 
• Białostocki (Województwo Podlaskie). 

Zakres terytorialny Programu przedstawiono na niżej zamieszczonej mapie. 

R
Rys. 1 Obszar Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 
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Głównym celem Programu jest wsparcie transgranicznej współpracy w zakresie społecznym, 

środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym.  

W Programie przewidziano wspieranie działań w zakresie następujących priorytetów: 

Priorytet 1. Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i historycznego w celu 

jego ochrony i rozwoju transgranicznego; 

Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego, środowiska w obszarze transgranicznym; 

Priorytet 3. Dostępność regionów oraz transgraniczny transport i komunikacja; 

Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa. 

2 Cel badania 

Celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, 

jest kompleksowa analiza możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, 

przewidzianych w Programie działań, ocena możliwości występowania oddziaływań skumulowanych 

oraz analiza możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeb ewentualnych działań 

kompensacyjnych. 

3 Zakres Prognozy 

Projekt Zakresu Prognozy opracowany został według przepisów prawa polskiego, tj. zgodnie z ustawą 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1, która zawiera 

transpozycję do prawodawstwa polskiego dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko2. 

Następnie, opracowany w ten sposób Zakres Prognozy, w ramach uzgodnień, uzupełniony zostanie o 

inne niezbędne elementy wynikające z przepisów Federacji Rosyjskiej. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i przepisami UE, przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagane jest dla polityk, strategii, planów lub programów w 

dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki 

odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych 

lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich dokumentów należy 

Program i w związku z tym organ opracowujący projekt takiego dokumentu zobowiązany jest do 

sporządzenia do niego Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Prognoza będzie zawierać: 

                                                           
1
 Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 

2
 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L197/30 z dn. 21.07.2001 r. 
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 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami,  

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy,  

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Ponadto Prognoza będzie określać, analizować i oceniać: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu,  

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody3,  

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne 

problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:  

 różnorodność biologiczną,  

 ludzi,  

 zwierzęta,  

 rośliny,  

 wodę,  

 powietrze,  

 powierzchnię ziemi,  

 krajobraz,  

 klimat,  

 zasoby naturalne,  

 zabytki4,  

                                                           
3
 Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm. 

4
 Pojęcie to obejmuje również zabytki archeologiczne 
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 dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy. 

Prognoza przedstawi również: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru,  

 rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru 

albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

W Polsce, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą dokonano uzgodnienia zakresu i stopnia 

szczegółowości Prognozy z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem 

Sanitarnym.   

Ponadto uzgodniono zakres i stopień szczegółowości Prognozy w Federacji Rosyjski na poziomie 

eksperckim ponieważ, zgodnie z przepisami nie ma tam obowiązku uzgadniania go z odpowiednimi 

władzami.  

Zebrane uwagi organów właściwych do uzgodnienia zakresu Prognozy zostały przedstawione w niżej 

załączonej tabeli.  

 

Tabela 1 Wskazania i uwagi właściwych organów państw uczestniczących w Programie. 

Nazwa 

instytucji 
Lp. Treść uwag 

P
O

LS
K

A
  

G
EN

ER
A

LN
Y 

D
YR

EK
TO

R
 O

C
H

R
O

N
Y 

ŚR
O

D
W

IS
K

A
 

(1
0

.0
4

.2
01

5
 r

.)
 1.1 

Aby spełnić wymogi polskiego prawa, prognoza oddziaływania na środowisko, 
sporządzana w toku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powinna w 
pełnym zakresie odpowiadać wymaganiom, wynikającym z art. 51 ust. 2 ustawy 
ooś, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy. 

1.2 

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, powinny być 
opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz 
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu 
oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów 
dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 
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Nazwa 

instytucji 
Lp. Treść uwag 

1.3 

W prognozie oddziaływania na środowisko należy uwzględnić informacje zawarte 
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych 
już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem 
postępowania. 

1.4 
Należy podkreślić, że prognoza powinna odnosić się do pełnej wersji 
projektowanego Programu i obejmować wszystkie planowane działania mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

1.5 

W związku z zasięgiem przestrzennym projektowanego Programu zaleca się 
zwrócenie szczególnej uwagi na wzajemne oddziaływania, które mogą się pojawić 
w strefie przygranicznej na obszarze objętym projektem oraz na możliwość 
ewentualnych oddziaływań transgranicznych na terytorium państw nie objętych 
projektowanym Programem. Należy przy tym uwzględnić także możliwe 
oddziaływania na obszary morskie. 

1.6 Zaleca się przedstawianie zjawisk o charakterze przestrzennym oraz interakcji tych 
zjawisk na mapach. 

1.7 
Przy opracowywaniu prognozy należy uwzględnić wytyczne Komisji Europejskiej do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pod kątem uwzględniania zmian 
klimatu oraz różnorodności biologicznej. 

P
O

LS
K

A
 

G
ŁÓ

W
N

Y 
IN
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EK

TO
R

 S
A

N
IT

A
R

N
Y 

(0
7

.0
4

.2
0

1
5

 r
.)

 

2.1 

Zakres prognozy uwzględniać powinien również przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmn.), który stanowi, że ilekroć w ustawie 
jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również 
oddziaływanie na zdrowie ludzi.  

 

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu wykorzystane zostaną 

wytyczne do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko5 oraz wytyczne nt integracji 

problemów zmian klimatu i różnorodności biologicznej w strategiczne oceny oddziaływania na 

środowisko6. 

Prognoza obejmie analizę dokumentów strategicznych UE z punktu widzenia zgodności Programu 

z tymi dokumentami, a szczególnie w zakresie realizacji celów ochrony środowiska oraz analizę 

                                                           
5
 Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013, GRDP, 2006 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf  
6
 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Impact Assessment, EU, 2013 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf   

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf
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ważniejszych dokumentów strategicznych państw biorących udział w Programie. Lista analizowanych 

dokumentów podana będzie w rozdziale 3 Prognozy. 

4 Metodologia badania 

Biorąc pod uwagę ustalony zakres Prognozy oraz charakter i zakres Programu rozważono najbardziej 

optymalne podejście do określenia metodyki i przeprowadzenia analiz oraz przejrzystego 

zaprezentowania wyników ocen. W wyniku ustalono logiczny schemat przeprowadzenia analiz, który 

wyrażony jest w proponowanym spisie treści Prognozy. Proponowane metody analiz zostały 

odniesione do jego poszczególnych punktów, a ich podsumowane znajduje się w rozdziale 4.1. 

Proponowany schemat Prognozy: 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

1. Wprowadzenie (cel, kontekst, problemy, metodyka) 

2. Podstawy prawne i zakres  

3. Analiza Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 

4. Analiza stanu środowiska w regionie objętym Programem 

5. Prognoza 

a. Ocena ogólna 

b. Analizy  poszczególnych, możliwych grup projektów znacząco oddziaływujących na 

środowisko  

c. Analiza możliwości oddziaływań skumulowanych 

d. Analiza możliwych oddziaływań transgranicznych 

6. Ocena skutków w przypadku braku realizacji Programu oraz korzyści z jego realizacji 

7. Prezentacja wariantów alternatywnych 

8. Propozycje metod oceny skutków realizacji Programu 

9. Propozycje kryteriów środowiskowych do oceny proponowanych projektów 

10. Wnioski i rekomendacje 

Zestaw analiz do Prognozy jak i specyfika Programu, wskazują na konieczność zastosowania zestawu 

różnych metod analizy i oceny, adekwatnych do zawartości i stopnia szczegółowości  Programu oraz 

zgodnych ze stanem współczesnej wiedzy.  Podane są one niżej w odniesieniu do poszczególnych, 

zasadniczych, części opracowania.  

Głównymi materiałami wyjściowymi do Prognozy oddziaływania na środowisko będą: 

 analiza Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja (punkt 3 wyżej wymienionego spisu 

treści) oraz  

 analiza stanu środowiska w regionie objętym Programem  –(punkt 4).  

Opis metod opracowania Rozdziału 3 Analiza Programu 
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W ramach analizy Programu uwzględniona będzie ocena spójności z dokumentami strategicznymi UE 

odnoszącymi się bezpośrednio do ochrony środowiska, oraz ważniejszymi dokumentami 

strategicznymi na poziomie państw uczestniczących w Programie. Analizy przeprowadzone zostaną 

metodą ekspercką w formie tabel. 

Analiza Programu i identyfikacja możliwych projektów 

Wstępnym krokiem będzie analiza Programu z punktu widzenia jego celów, priorytetów i identyfikacji 

możliwych do realizacji w ramach Programu projektów. W ramach Programu realizowane będą 

zarówno działania o charakterze ogólnym jak i wytypowane duże projekty (DPI).  Wykorzystane do 

analizy  będą również informacje z realizacji poprzedniego Programu. Efekt analizy celów, 

priorytetów Programu oraz konkretnych obszarów wsparcia, przedstawiony zostanie w tabeli jak 

niżej. Na tym etapie zostanie przeprowadzona wstępna ocena ich oddziaływania na środowisko. W 

tabeli dokona się też kwalifikacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko (wg rozrządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko7 ). 

Opis metod opracowania Rozdziału 4 Analiza obecnego stanu środowiska 

Diagnoza obecnego stanu środowiska będzie drugim, podstawowym elementem wyjściowym do 

oceny. Analizą objęte będą, przede wszystkim, obszary możliwego wsparcia w dziedzinie ochrony 

środowiska z punktu widzenia potrzeb oraz obszary możliwego oddziaływania realizacji Programu. 

Proponuje się, aby diagnoza stanu środowiska przeprowadzona została według systematyki 

Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) tj., wg następujących grup: 

1. Presja na środowisko Morza Bałtyckiego 

2. Przyroda i różnorodność biologiczna 

3. Klimat 

4. Zasoby i odpady 

5. Środowisko, zdrowie i jakość życia 

6. Zasoby wodne, ochrona przeciw powodziom i suszom oraz inne zagadnienia gospodarki 

wodnej 

Da to możliwość łatwiejszego nawiązania do trendów na poziomie UE. 

Podstawowymi materiałami wyjściowymi będą, przede wszystkim, materiały Europejskiej Agencji 

Środowiska, Komisji Helsińskiej (HELCOM)8, EUROSTAT oraz inne dostępne materiały.  

Opis metod opracowania Rozdziału 5 Prognoza oddziaływania na środowisko 

Rozdział ten będzie składał się z następujących części: 

                                                           
7
 Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zmn.  

8
 Komisja Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego proklamowana, jako organ wykonawczy Konwencji 

o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1974 r. 
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a) Ocena ogólna 

b) Wyniki analiz dla poszczególnych, projektów, które mogą być realizowane w ramach 

Programu i które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.  Potencjalne projekty, zostaną 

zidentyfikowane na podstawie wstępnych analiz i przedstawione według wzoru 

(tabela 1).W analizach uwzględnione zostaną wszystkie elementy środowiska określone w 

przepisach oraz zakresie Prognozy.  

c) Analiza możliwości oddziaływań skumulowanych 

d) Analiza możliwych oddziaływań transgranicznych 

e) Wyniki analiz problemów badawczych 

 

Ocena ogólna będzie zawierała kryteria oceny oraz podsumowanie prac nad oceną. 

Przyjęte kryteria oceny, sprecyzowane w ramach prac nad Prognozą, w odniesieniu do 

poszczególnych elementów środowiska, przedstawione będą według niżej podanego wzoru. 

 

Tabela 2 Kryteria oceny oddziaływania (wzór). 

Lp. Badane elementy 

środowiska 

Kryteria oceny 

1 Różnorodność 

biologiczna 

Wpływ na gatunki i siedliska objęte ochroną w ramach sieci Natura 

2000 

2 Zwierzęta Wpływ na wybrane gatunki chronione 

3 Rośliny Wpływ na siedliska przyrodnicze, zwłaszcza wodne 

4 Wpływ na integralność 

obszarów 

Wpływ na utrzymanie spójności obszarów chronionych pomiędzy 

nimi oraz ogólnie drożność korytarzy ekologicznych  

 

Syntetyczna, zbiorcza ocena możliwego wpływu poszczególnych działań Programu na środowisko 

przedstawiona będzie w matrycy oddziaływania wykonanej według niżej podanego wzoru.  

Oparta ona będzie na usystematyzowaniu działań dokonanych w tabeli w rozdziale 3 i analizach 

pogłębionych opisanych według metodyki podanej niżej.  
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Tabela 3 Matryca oddziaływania na środowisko (wzór). 

Kod działań oś, cel 

tematyczny/priorytet 

inwestycyjny/działanie 

Obszar 

wsparcia 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 

R
ó

żn
o

ro
d

n
o

ść
 b

io
lo

gi
cz

n
a 

Zw
ie

rz
ęt

a 

R
o

śl
in

y 

W
p

ły
w

 
n

a 
in

te
gr

al
n

o
ść

 
o

b
sz

ar
ó

w
 

W
o

d
a 

P
o

w
ie

tr
ze

 (
w

 t
ym

 h
ał

as
) 

Lu
d

zi
e 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

  z
ie

m
i 

K
ra

jo
b
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W tabeli tej użyte zostaną następujące symbole określające rodzaje oddziaływań na środowisko: 

Legenda  

Charakter oddziaływań Symbol Rodzaj oddziaływań  Symbol 

pozytywne  + bezpośrednie B  

możliwe negatywne  - pośrednie P 

negatywne znaczące - -  wtórne W 

zarówno pozytywne jak i możliwe negatywne  +, - skumulowane skum. 

zarówno pozytywne jak i negatywne znaczące +, -, - -  prawdopodobne prwd 

brak istotnych oddziaływań  brak  krótkoterminowe > 

  średnioterminowe >> 

  długoterminowe >>> 

  stałe <-> 

  chwilowe o 

 

Analizy pogłębione oddziaływań poszczególnych potencjalnych projektów mogących znacząco 

oddziaływać na poszczególne elementy środowiska będą podstawowym elementem analitycznym 

Prognozy. Punktem wyjściowym do analiz będą podane, wyżej wspomniane kryteria oceny, ustalone 

na podstawie analiz stanu środowiska i najważniejszych problemów, wymogów prawnych, wniosków 

z analiz dokumentów strategicznych i analiz związanych z pytaniami ewaluacyjnymi.  

Analizy pogłębione będą wykonywane dla każdego, możliwego obszaru wsparcia Programu 

mogącego potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko10.  

                                                           
9
 W tym archeologiczne 

10
 Według przepisów polskich 
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W analizach tych między innymi wykorzystane będzie narzędzie GIS do konfrontacji konkretnych 

obszarów wsparcia ze stanem aktualnym ochrony środowiska (poprzez np. nakładanie map 

przedsięwzięć w zakresie komunikacji na mapy obszarów chronionych).  

Wyniki analiz pogłębionych zostaną przedstawione syntetycznie w macierzy relacyjnej 

proponowanych obszarów interwencji finansowych i oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska.  

Analiza możliwości oddziaływań skumulowanych 

Dokonując analiz oddziaływania na środowisko zostaną wzięte pod uwagę możliwości oddziaływań 

skumulowanych działań uwzględnionych w Programie, jak i innych znanych przedsięwzięć 

istniejących i planowanych do realizacji. Wyniki tych analiz przedstawione będą syntetycznie zarówno 

w tabeli przedstawiającej możliwości kumulacji oddziaływać na poszczególne elementy środowiska, 

jak i graficznie. Analiza oddziaływań skumulowanych zależeć będzie od możliwości zidentyfikowania 

poszczególnych projektów i obszaru ich oddziaływania. 

 

Analiza możliwych oddziaływań transgranicznych 

W ramach prac nad Prognozą przeanalizowane będą wszystkie możliwe do wsparcia projekty z 

punktu widzenia ich ewentualnego oddziaływania transgranicznego zarówno w ramach Programu, 

jak i Programu na kraje trzecie. W analizie uwzględnione będzie możliwe oddziaływanie na wszystkie 

elementy środowiska, zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym11 i Dyrektywą w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko12. Wykorzystane też będą materiały GDOŚ13  

Wyniki analiz problemów badawczych 

W ramach tego rozdziału dokonana zostanie analiza problemów badawczych sprecyzowanych w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgłoszonych w ramach procesu uzgadniania 

przedmiotu zamówienia. 

Opis metod opracowania Rozdziału 6 Ocena skutków w przypadku braku realizacji Programu oraz 

korzyści z jego realizacji 

W ramach prac przeprowadzona zostanie analiza skutków, zarówno w przypadku rezygnacji 

z realizacji Programu, jak i pozytywnych skutków, jakie osiągnie się w przypadku zrealizowania 

Programu. Wyniki przedstawione zostaną syntetycznie w postaci tabel. 

Opis metod opracowania Rozdziału 7 Prezentacja wariantów alternatywnych 

                                                           
11

 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dn. 25.02.1991 r. 
12

 Dyrektywa 2001/42/WE z dn. 27.06.2001 r. 
13

 M. innymi publikacja w Zeszytach problemowych,  E. Florkiewicz i A.  Kawicki, Postępowanie administracyjne 
w sprawach określonych ustawą z dn. 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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Szczegółowe wyniki analiz przeprowadzonych w trakcie procesu opracowania Prognozy pozwolą na 

ewentualne sprecyzowanie wariantów alternatywnych, które rozważone zostaną z punktu widzenia 

minimalizowania negatywnych oddziaływań Programu na środowisko lub maksymalizacji korzyści z 

jego realizacji. Ewentualne warianty alternatywne wynikać będą z analiz szczegółowych. 

Opis metod opracowania Rozdziału 8 Propozycje metod oceny skutków realizacji Programu 

Ponieważ, z punktu widzenia środowiska, istotne jest ewentualne, szybkie zareagowanie na możliwe 

negatywne oddziaływanie na środowisko niektórych projektów realizowanych w ramach Programu, 

przeanalizowana będzie potrzeba monitoringu oraz ewentualny jego zakres i sposób 

przeprowadzenia. 

Z analiz zaproponowane będą odpowiednie wnioski. 

Opis metod opracowania Rozdziału 9 Propozycje kryteriów środowiskowych do oceny 

proponowanych projektów 

Z analiz przeprowadzonych odnośnie najważniejszych wyzwań środowiska w obszarze objętym 

Programem, charakteru projektów, oraz ich potencjalnego oddziaływania na środowisko wyciągnięte 

zostaną wnioski odnośnie kryteriów wyboru projektów wspieranych przez Program, aby były one 

najbardziej efektywne dla środowiska. Proponowane kryteria odnosić się będą do poszczególnych 

rodzajów projektów. 

Opis metod opracowania Rozdziału 10 Wnioski i rekomendacje 

Rozdział obejmować będzie podsumowanie wyników analiz możliwych oddziaływań Programu na 

poszczególne elementy środowiska oraz rekomendacje wynikające z Prognozy do uwzględnienia w 

Programie  

Wnioski i rekomendacje wynikające z analiz przedstawione zostaną w formie tabelarycznej, 

zawierającej konkretne propozycje odnośnie Programu, projektów, kryteriów oceny itp. 

4.1 Zestawienie technik i metod badania w Prognozie 

W ramach prowadzonego badania proponujemy zastosowanie niżej wymienionych metod 

badawczych. Wszystkie zaproponowane metody są sprawdzone przy realizacji prognoz oddziaływania 

na środowisko i pozwalają na jak najszerszą i dokładną ocenę oddziaływań projektów dokumentów 

programów na środowisko. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu Prognozy opisuje niżej 

zamieszczona tabela. 
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Tabela 4 Metody wykorzystane przy opracowywaniu Prognozy.  

Lp. Metoda badawcza Sposób uwzględnienia w badaniu 

1.  Analiza dokumentów Analiza dokumentów źródłowych, selekcja istotnych danych w 

kontekście badanych obszarów, problemów  

2. Analiza statystyczna Opis wraz z tabelami i wykresami dla diagnozy stanu środowiska, 

opis oddziaływania, tabele z wnioskami z Prognozy 

3. Analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa badań analitycznych polegająca na 

obliczaniu wskaźników na podstawie uzyskanych danych 

statystycznych i ich ocenie porównawczej w czasie i przestrzeni 

4. Analiza 

porównawcza/treści 

Opis rozwiązań (np. zmniejszających oddziaływania na 

środowisko), tabela odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze, wnioski i rekomendacje z badań 

5. Tabela korelacji Tabele porównawcze, korelacji zawierająca zestawienie 

kierunków danego badanego dokumentu w kontekście badanych 

obszarów, dokumentów programowych krajowych i unijnych 

6. Macierz relacyjna Stosowana do określenia oddziaływań celów, priorytetów i zadań 

Programu na wszystkie komponenty środowiska (w tym na 

obszary Natura 2000, klimat itp.) oraz na zdrowie człowieka.  

Przeprowadzona zostanie także ocena skumulowanych skutków 

priorytetów inwestycyjnych.  

7. Oceny eksperckie (IDI) Indywidualne oceny i konsultacje (wywiady) z ekspertami 

tematycznymi w zakresie uzyskanych wyników, trendów i ocen 

źródłowych 

 

Metody te zastosowane zostaną do opracowania poszczególnych rozdziałów Prognozy, jak 

przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli. 
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Tabela 5 Zestaw zaproponowanych metod badawczych w poszczególnych elementach Prognozy.  

Lp. 
Nazwa techniki 

badawczej 

Zakres Prognozy 

U
st

al
en

ie
 z

ak
re

su
 

A
n

al
iz

a 
st

an
u

 

śr
o

d
o

w
is

ka
 (

tr
en

d
y)

 

A
n

al
iz

a 
P

ro
gr

am
u

 i 

d
o

ku
m

en
tó

w
 

st
ra

te
gi

cz
n

yc
h

 

P
ro

gn
o

za
 

o
d

d
zi

ał
yw

an
ia

 n
a 

śr
o

d
o

w
is

ko
 

O
ce

n
a 

o
d

d
zi

ał
yw

ań
 

sk
u

m
u

lo
w

an
yc

h
 

M
o

n
it

o
ri

n
g 

1  Analiza dokumentów * *   * * 

2 Analiza statystyczna  *  *   

3 Analiza wskaźnikowa  * *  * * 

4 Analiza porównawcza  * *   * 

5 Tabela korelacji *  *   * 

6 Macierz relacyjna    * *  

7 Oceny eksperckie (IDI) * * * * * * 

* Wykorzystane techniki i metody 

 

4.2 Opis procesu realizacji Prognozy oraz ustalenia jej zakresu 

Szczegółowy opis zadania i zakres prac w celu wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 określony został 

w załączniku nr 1 do SIWZ. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach: 

Etap I – w ramach którego Wykonawca przedstawi: 

 uzgodniony, przy udziale odpowiednich organów i zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres 

Prognozy (scoping report), 

 wstępną i końcową wersję raportu metodologicznego,  

 pierwotny projekt wstępnej Prognozy, 

 końcowy projekt wstępnej Prognozy, 

 zorganizuje i przeprowadzi procesy konsultacji zakresu Prognozy oraz Prognozy z właściwymi 

organami ds. ooś i opinią publiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce i Rosji, 

 przedstawi końcową wersję  Prognozy uwzględniającą wyniki konsultacji społecznych oraz 

ocenę jakościową właściwych organów w Polsce i Rosji, 

 przedstawi podsumowanie wynikające z przeprowadzonej Prognozy, 

 będzie współpracował z IZ i WST (bieżąca współpraca i udział w spotkaniach) oraz udzielał 

wsparcia grupie roboczej ds. programowania Nr 1 (Task Force 1) oraz Wspólnemu Komitetowi 
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Programującemu (WKP - Joint Programming Commitee) oraz IZ  we wprowadzaniu zmian do 

Programu pod wpływem wniosków i rekomendacji zawartych w Prognozie. Wstępna wersja 

Prognozy będzie zatwierdzana przez WKP. 

Etap II – w ramach którego Wykonawca będzie współpracował z grupą roboczą ds. programowania IZ 

I WST w trakcie konsultacji Programu z Komisja Europejską (KE). Współpraca ta będzie miała 

charakter konsultacji, doradztwa eksperckiego w zakresie implementacji uwag KE do Programu. 

Wykonawca może zostać zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach roboczych (maksimum 3 

spotkania na obszarze państw uczestniczących w Programie) organizowanych ad hoc przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeanalizowania oraz opracowania w formie 

pisemnej opinii do uwag zgłoszonych w zakresie oddziaływania na środowisko w trakcie negocjacji 

Programu z KE (w terminie do 7 dni od przekazania uwag). Uwagi mogą być zgłaszane w turach. 

Ponadto Wykonawca będzie świadczył usługi doradcze dla Zamawiającego, jeżeli na skutek negocjacji 

zapisów Programu z KE, niezbędne będą zmiany w Programie, które będą wymagały modyfikacji 

Prognozy. 

W trakcie prac nad Prognozą przewiduje się ścisłą współprace z Zamawiającym, szczególnie w 

zakresie: 

 konsultowania metodologii i narzędzi badawczych; 

 bieżącego reagowania na zmiany projektu Programu (np.: w wyniku konsultacji społecznych 

Programu, opinii wyrażonych w ewaluacji ex-ante); 

 informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla 

realizacji badania; 

 uczestnictwa w spotkaniach (zgodnie z uzgodnionym harmonogramem realizacji zlecenia) 

dotyczących zakresu prac powierzonych Wykonawcy, w tym zaprezentowania wyników 

Prognozy oddziaływania na środowisko.  

 

Proces SOOŚ będzie obejmować następujące kroki: 

1. ustalanie zakresu i poziomu szczegółowości informacji, które muszą zostać zawarte w 

przedmiotowej Prognozie. 

 Wynik etapu: uzgodniony zakres Prognozy przez formalne strony procesu  

 2. przygotowanie metodologii do opracowania dokumentu 

 Wynik: uzgodniona metodologia 

3. przygotowanie wstępnej wersji Prognozy. 

 Wynik etapu: projekt dokumentu Prognozy do konsultacji 

4. przeprowadzenie konsultacji dokumentu Prognozy  
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 Wynik: zebrane uwagi i zastrzeżenia do dokumentu Prognozy 

5. uwzględnienie wyników powyższych konsultacji w procesie przygotowania Prognozy 

 Wynik: końcowa wersja dokumentu Prognozy wraz z podsumowaniem wynikającym 

z przeprowadzonej Prognozy 

 

5 Analiza ryzyka, które może wystąpić w trakcie realizacji badań i metody jego minimalizacji 

W celu określenia ryzyk istotnych dla projektu przeprowadzona zostanie analiza ryzyk. 

Potencjalne zidentyfikowane obszary ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie badania: 

1) Ryzyko niespójności danych w materiałach źródłowych.  

Metoda jego minimalizacji – ograniczenie źródeł danych do głównych źródeł strumieni danych, 

selekcja wg. zasady Pareto. Konsultacje z zewnętrznymi ekspertami  

2) Ryzyko różnic w definicji pojęć, kryteriów stosowanych w różnych programach i państwach.  

Metoda jego minimalizacji/eliminacji - poprzez pogłębione wywiady źródłowe. 

3) Ryzyko rozciągłości w czasie zakończenia etapów prac I i II, wobec obszerności opracowania 

i możliwości zmian zapisów w dokumencie źródłowym Programu .  

Metoda jego minimalizacji – stosowanie tabeli korelacji zmian dokumentu w czasie.  

4) Ryzyko – siła wyższa  

Metoda jego minimalizacji/redukcji - zapewnienie odpowiedniej struktury dla organizacji pracy 

w projekcie w układzie ekspert-asystent. 

5) Ryzyko wynikające z faktu, że nie zostały jeszcze ostateczne przyjęte dokumenty odwoławcze, 

źródłowe, wytyczne i inne.  

Metoda jego minimalizacji/unikania - wykonanie pracy na podstawie wersji dostępnych w czasie 

realizacji materiałów w tym zakresie. 

6) Ryzyko braku danych, w szczególności stanu aktualnego oraz w zakresie przyrody (ze względu 

na długotrwałość procesów zachodzących w przyrodzie i w związku z tym mniejszej 

częstotliwości ich monitorowania).  

Metoda minimalizacji/unikania - wykonanie pracy na podstawie dostępnych w czasie realizacji 

materiałów. 

 Istotne wyniki przeprowadzonych analiz oraz analizy ryzyk wynikające z przeprowadzonych prac w 

ramach Prognozy, wraz z analizą niepewności wynikających z ogólności Programu oraz brakiem 

danych zostaną przedstawione w odpowiednim podrozdziale we wstępie do Prognozy. 
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6 Sposób organizacji i przeprowadzenia badania 

Badanie zorganizowane zostanie w formie projektu i zastosowana zostanie metodyka projektowa do 

zarządzania projektami. Firma ATMOTERM stosuje metodykę projektowa od wielu lat (tzw. ATMO-

Project Management). Zgodnie z tą metodyką projekt podzielony zostanie na podstawowe fazy. 

1) Faza inicjalna – rozpoczęcie projektu  

2) Faza planowania 

3) Faza realizacji  

4) Faza zakończenia projektu  

5) Faza oceny i transferu wiedzy 

W trakcie realizacji projektu prowadzona będzie pełna dokumentacja projektowa (zgodnie z 

wymaganiami dla poszczególnych faz jego realizacji). 

W ramach metodyki projektowej ATMO-Project Managment zastosowane również zostaną 

następujące narzędzia: 

 Zarządzanie czasem 

 Zarządzanie zespołem 

 Planowanie 

 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

 Kierowanie pracownikami poprzez metodę PSK (Piramida Skutecznego Kierowana) 

 Metody negocjacyjne i komunikacyjne w ramach konsultacji 

Do opracowania Prognozy zaangażowany zostanie zespół czterech ekspertów, którzy zostali dobrani z 

uwzględnieniem ich specjalności. Będą oni wspierani przez odpowiednich asystentów oraz, w razie 

potrzeb uzyskają wsparcie innych ekspertów firmy. 

Tabela 6 Podział zadań między członków. 

Etap prac Zakres tematyczny 
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Ustalenie zakresu prognozy   
     

 

Opracowanie metodyki 
     

 

Opracowanie i uzgodnienie            
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raportu metodologicznego 

Stan  środowiska (diagnoza)            

Jakość powietrza            

Zmiany klimatu            

Stan i zasoby wodne/ 

gospodarka wodno-ściekowa 
           

Powierzchnia ziemi/ 

gospodarka odpadami 
           

Natura, w tym różnorodność 

biologiczna, rośliny, zwierzęta, 

obszary Natury 2000 

           

Zasoby naturalne             

Krajobraz, zabytki             

Dobra materialne             

Zdrowie i warunki życia ludzi            

Ocena zgodności celów 

Programu 
           

Analiza dokumentów 

strategicznych na poziomie UE 

i krajów Programu 

           

Ocena i badanie spójności 

wewnętrznej Programu, 

wskazanie wariantów 

alternatywnych 

           

Opis programu            

Identyfikacja brakujących 

elementów pro 

środowiskowych w Programie  

           

Prezentacja wariantów 

alternatywnych 
           

Opracowanie Prognozy            

Określenie kryteriów oceny             

Ocena  aspektów 

środowiskowych Programu      
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 - Jakość powietrza            

 - Zmiany klimatu (zagrożenia 

naturalne, powodzie) 
           

 - Stan i zasoby wodne/ 

gospodarka wodno-ściekowa  
           

 - Powierzchnia ziemi/ 

gospodarka odpadami 
           

 - Natura, w tym różnorodność 

biologiczna, rośliny, zwierzęta, 

obszary Natury 2000 

           

 - Zasoby naturalne             

 - Krajobraz, zabytki             

 - Dobra materialne, sieć 

transportowa 
           

- Zdrowie i warunki życia ludzi            

 - Analiza kryteriów oceny 

projektów i wskaźników 

monitorowania 
     

 

Ocena skutków  w przypadku 

braku realizacji programu 
           

Ocena skutków 
     

 

Prezentacja wariantów 

alternatywnych      
 

Opis wariantów alternatywnych 
     

 

Koncepcja systemu 

monitoringu Programu      
 

Analiza systemu            

Opis wyników, wnioski i 

rekomendacje 
           

Opis metodyk, wnioski i 

rekomendacje 
           

Konsultacje            

Konsultacje społeczne - 

spotkania/prezentacje 
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6.1 Harmonogram prac i podział na zadania  

W umowie na wykonanie Prognozy przyjęto następujące terminy zakończenia: 

 I etapu – 28 sierpnia 2015 r., 

 II etapu 30 czerwca 2016. 

Tabela 7 Orientacyjny harmonogram prac nad Prognozą do Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska - Rosja 2014-2020.  

Termin Wydarzenie 

19.06.2015 Ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy 

01.07.2015 Ostateczna wersja raportu metodologicznego 

10.07.2015  Ostateczna wstępna wersja Prognozy (do konsultacji i opiniowania) 

13.08.2015  Zakończenie konsultacji i opiniowania wstępnej wersji Prognozy 

15.08.2015 Uwzględnienie wyników konsultacji i opiniowania  

31.08.2015 Przygotowanie wersji końcowej Prognozy i podsumowania 

Do 30.06.2015 Realizacja II etapu prac 

 

6.2 Sposób prezentacji informacji, danych i wyników Prognozy 

Dane będące przedmiotem analiz będą stanowić zróżnicowany zbiór dokumentów, charakterystyk 

liczbowych, zestawień statystycznych oraz informacji przestrzennych. Sposób prezentacji 

poszczególnych kategorii danych będzie odpowiadał ich strukturze. Dane o charakterze 

przestrzennym będą w miarę możliwości prezentowane z zastosowaniem technik GIS. Dane 

o charakterze liczbowym będą prezentowane w formie wykresów i tabel.  

Zarówno w obszarze danych jak i wyników przewiduje się szerokie zastosowanie schematów, matryc, 

map, wizualizacji i innych form prezentacji graficznych. 

Bieżąca współpraca z Grupą 

Roboczą, Wykonawcą oceny ex-

ante, spotkania robocze 

           

ET
A

P
 II

 
Konsultacje Programu z KE 

(współpraca z grupą roboczą 

ds. programowania, udział w 

spotkaniach ad hoc, analiza i 

zgłoszonych uwag) i usługi 

doradcze w procesie negocjacji 
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W ramach poszczególnych obszarów analitycznych proponuje się zastosowanie następujących 

sposobów prezentacji wyników: 

w zakresie diagnozy stanu środowiska: 

• opisowy - analizy jakościowe (np.: wpływ na elementy środowiska), 

• graficzny - rozkłady przestrzenne (np.: korytarze ekologiczne, obszary chronione, parki 

krajobrazowe itp.), 

• ilościowy - tabele i wykresy. 

Zgodnie z rekomendacją GDOŚ zjawiska o charakterze przestrzennym oraz interakcje tych zjawisk 

zostaną przedstawione na mapach. 

w zakresie oceny zgodności celów Programu z celami środowiskowymi na poziomie unijnym, 

międzynarodowym i krajowym: 

• opisowy - analizy jakościowe dotyczące celów środowiskowych, korelacji celów Programu 

i dokumentów zewnętrznych, 

• graficzny - schemat powiązania najważniejszych dokumentów określających cele 

środowiskowe na poziomie unijnym, międzynarodowym i krajowym z celami Programu; 

w zakresie Prognozy oddziaływania na środowisko: 

• opisowy - analizy jakościowe (m.in. identyfikacja rodzajów przedsięwzięć w ramach celów 

tematycznych Programu, ocena aspektów środowiskowych Programu), 

• ilościowy - kwantyfikacja relacji pomiędzy aspektami środowiskowymi a potencjałem 

środowiska, 

• graficzny - macierz relacyjna elementów środowiska i priorytetów inwestycyjnych Programu 

(w układzie działania – środowisko); 

w zakresie wniosków i rekomendacji: 

 opisowy – tabele zwierające propozycje zapisów/zmian zapisów Programu, odpowiedzi na 

pytania badawcze. 

Prognoza opracowana zostanie w językach: polskim i angielskim. 


