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Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 

Wytyczne w zakresie postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych  

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

24 czerwca 2008 roku 
 

INFORMACJA O EKSPERCIE 
 

 MAREK MICHALSKI 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego.  
 
Odpowiada za system zarządzania i kontroli, przepływy finansowe oraz kwestie prawne działań 
podejmowanych w ramach Funduszu Spójności w Polsce.  
 
W ramach wdraŜania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który przejdzie do historii 
jako największy w Unii Europejskiej, dyrektor Marek Michalski koordynuje kwestie związane z 
systemem zarządzania i kontroli, finansami oraz aspektami prawnymi. Dyrektor Michalski równieŜ 
nadzorował i prowadził negocjacje z Komisją Europejską Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
w zakresie Oceny oddziaływania na środowisko. 
Więcej informacji na temat Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ 
http://www.pois.gov.pl/ 
http://www.mrr.gov.pl/ 
 

Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych realizuje zadania wynikające z pełnienia 
przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Strategią wykorzystania Funduszu Spójności oraz funkcji 
Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). DPI odpowiada 
za ogólne zarządzanie i koordynację działań  w ramach Funduszu Spójności (FS) oraz PO IiŚ, a takŜe 
za nadzorowanie oraz koordynację realizacji Strategii wykorzystania Funduszu Spójności oraz PO IiŚ. 

Do zadań Departamentu naleŜy w szczególności: 

1. przygotowywanie, w porozumieniu z instytucjami pośredniczącymi, zmian PO Infrastruktura i 
Środowisko;  

2. koordynacja prac związanych z organizacją systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności i 
PO Infrastruktura i Środowisko;  

3. inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynacja działań słuŜących zapewnieniu prawidłowości 
programowania, realizacji oraz monitorowania projektów Funduszu Spójności a takŜe PO IiŚ;  
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4. koordynowanie przygotowania procedur dotyczących Funduszu Spójności oraz PO Infrastruktura i 
Środowisko oraz ich zmiany;  

5. koordynowanie oraz udział w przygotowaniu wytycznych dotyczących Funduszu Spójności oraz PO 
Infrastruktura i Środowisko;  

6. współudział w przygotowaniu projektów zmian prawnych słuŜących efektywnemu 
wykorzystywaniu instrumentów strukturalnych;  

7. koordynowanie procesu przygotowania kluczowych projektów, które uzyskają wsparcie z Funduszu 
Spójności i PO Infrastruktura i Środowisko, w tym sprawdzanie wniosków o dofinansowanie z 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), oraz przekazywanie 
tych wniosków Komisji Europejskiej;  

8. zapewnianie równowagi pomiędzy finansowaniem projektów infrastruktury transportu oraz 
finansowaniem projektów środowiska, w zakresie związanym z wykorzystaniem Funduszu 
Spójności;  

9. udział w uzgodnieniach z Komisją Europejską dotyczących przyznania środków w ramach Strategii 
wykorzystania Funduszu Spójności oraz PO Infrastruktura i Środowisko na zgłoszone wnioski;  

10. monitorowanie realizacji projektów Funduszu Spójności oraz PO Infrastruktura i Środowisko;  

11. organizacja i obsługa Komitetów Monitorujących w zakresie kompetencji departamentu;  

12. przygotowanie propozycji materiałów do projektu budŜetu oraz wprowadzenie zmian w budŜecie – 
we współpracy z Departamentem Ekonomiczno-Finansowym;  

13. koordynacja i realizacja działań w zakresie informacji i promocji Funduszu Spójności oraz PO 
Infrastruktura i Środowisko;  

14. przygotowywanie, w uzgodnieniu z Departamentem Informacji i Promocji, planu działań 
informacyjnych i promocyjnych zgodnego z obowiązującą w Ministerstwie Strategią komunikacji 
Funduszy Europejskich oraz jego realizacja;  

15. koordynacja i wdraŜanie działań w zakresie wykorzystania środków w ramach pomocy technicznej 
PO Infrastruktura i Środowisko;  

16. analiza przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie zmian 
systemowych oraz prawnych w tym zakresie;  

17. analiza przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury i diagnozowanie barier rozwoju 
infrastruktury, a takŜe inicjowanie zmian w tym zakresie;  

18. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem  nowelizacji ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych;  

19. przygotowanie planów działań JASPERS oraz koordynacja funkcjonowania JASPERS w Polsce;  

20. wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w zakresie planowania 
operacyjnego i stałego dyŜuru. 


