Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach
wprowadzonych w latach 2017 i 2018.
Miejsce

Termin

Warszawa

12-13 września 2019 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)

Warszawa

18-19 listopada 2019 r., poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)

Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, szkolenia@jgt.pl
Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj:
https://www.jgt.pl/szkolenia,ocena-oddzialywania-osb.html

OPIS SZKOLENIA
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej
i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie.
Udział w szkoleniu będzie pomocny w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko,
w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu
sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych.
W trakcie szkolenia trener przedstawi w sposób szczegółowy przepisy kształtujące system ocen oddziaływania na
środowisko a także ich praktyczne zastosowanie.
W szczególności na szkoleniu zostaną owówione i wyjaśnione:
podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko,
zasady przeprowadzania ocen,
kryteria podziału przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zasady kwalifikacji
przedsięwzięć do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
problemy i trudności, jakie wiążą się z ocenami oddziaływania na środowisko, w tym najczęstsze błędy
i nieprawidłowości, jakie mają miejsce w toku postępowań związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
przygotowywać plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym
wstępny harmonogram procedury,
przygotować wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
dokonać analizy wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem zgodności z wymogami prawa
polskiego i unijnego,
analizować i oceniać przebieg postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pod kątem zgodności
z wymogami prawa polskiego i unijnego.
Szkolenie będzie również pomocne w zwiększeniu świadmości uczestników w zakresie konieczności przestrzegania
przepisów i zasad związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.
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PROGRAM
1. Wprowadzenie.
2. System ooś w UE – podstawy prawne.
3. System ooś w Polsce – podstawy prawne.
4. Obszary Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko.
5. Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a oceny oddziaływania na środowisko.
6. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
7. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
8. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
9. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
10. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
11. Ocena oddziaływania na środowisko a dofinansowanie ze środków unijnych.
12. Omówienie wybranych kwestii problemowych związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.
13. Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach odziaływania na środowisko.
14. Warsztaty – analiza dokumentacji (decyzja, raport).
15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

MIEJSCE
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około
5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WYKŁADOWCA
Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko z wieloletnim doświadczeniem w opiniowaniu dużych
inwestycji infrastrukturalnych. Specjalizuje się zwłaszcza w ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000
i środowisko przyrodnicze. Od 10 lat zajmuje się zawodowo tematyką ocen oddziaływania na środowisko, ochrony
przyrody oraz orzecznictwa administracyjnego, pracując w Ministerstwie Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji
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Ochrony Środowiska.
Doświadczenie zawodowe trenera obejmuje przede wszystkim etap weryfikacji dokumentacji środowiskowej
(prognoza ooś, raport ooś) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. W swojej pracy zajmuje się
m.in. zapewnieniem zgodności z wymogami prawa krajowego i unijnego projektów współfinansowanych ze środków
unijnych, w tym dużych projektów infrastrukturalnych (autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska),
w szczególności zakresie jakości dokumentacji pod względem ujęcia kwestii przyrodniczych.
Jako wykwalifikowany trener prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone problematyce oceny oddziaływania na
środowisko, w tym dla instytucji pośredniczących w realizacji programów wsparcia finansowanych ze środków
unijnych. Przez dwa lata współprowadził również zajęcia poświęcone problematyce ocen oddziaływania na
środowiska w ramach studiów podyplomowych Zarządzenie obszarami Natura 2000 organizowanych przez SGGW.

CENA
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej
w 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy
o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej
jest uzyskać podane niżej ceny.
Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com
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