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

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

24 czerwca 2008 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 

[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network. Tematem dzisiejszego czatu 
jest dokument pn. „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Jest to dokument podpisany w dniu 3 czerwca 2008 r. przez 
Minister Rozwoju Regionalnego ElŜbietę Bieńkowską. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dokument zawiera wskazówki odnośnie postępowań 
administracyjnych w procesie inwestycyjnym, które pozwolą w okresie przejściowym (tj. do czasu 
wejścia w Ŝycie nowych przepisów zgodnych z prawodawstwem unijnym) w sposób maksymalny 
wykorzystać istniejące regulacje prawne w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dyrektyw 
środowiskowych. Wytyczne zostały skonsultowane z Komisją Europejską, która wyraziła akceptującą 
opinię co do ich stosowania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Omawiając ten dokument będziemy korzystać z wiedzy i 
doświadczenia Pana MARKA MICHALSKIEGO, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji 
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 
odpowiada za ogólne zarządzanie i koordynację działań podejmowanych w ramach Funduszu 
Spójności w Polsce. Nadzoruje realizację Strategii wykorzystania Funduszu Spójności. Koordynuje 
przygotowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Do zadań Departamentu naleŜy m.in: współudział w 
przygotowaniu projektów zmian prawnych słuŜących efektywnemu wykorzystywaniu instrumentów 
strukturalnych; 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; 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: udział w uzgodnieniach z Komisją Europejską dotyczących 
przyznania środków w ramach Strategii wykorzystania Funduszu Spójności oraz PO Infrastruktura i 
Środowisko na zgłoszone wnioski; Monitorowanie realizacji projektów Funduszu Spójności oraz PO 
Infrastruktura i Środowisko; organizacja i obsługa Komitetów Monitorujących w zakresie kompetencji 
departamentu; 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: analiza przepisów dotyczących ocen oddziaływania na 
środowisko oraz przygotowywanie zmian systemowych oraz prawnych w tym zakresie; analiza 
przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury i diagnozowanie barier rozwoju infrastruktury, a takŜe 
inicjowanie zmian w tym zakresie; prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem  nowelizacji 
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ustawy Prawo Zamówień Publicznych; przygotowanie planów działań JASPERS oraz koordynacja 
funkcjonowania JASPERS w Polsce; 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Pan Dyrektor MAREK MICHALSKI jest odpowiedzialny za 
prawidłowe wdraŜanie systemu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
koordynowanie prac i kontakt z Komisją Europejską w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego ws. oceny oddziaływania na środowisko. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Szczegółowe informacje na temat doświadczenia Pana 
Dyrektora MARKA MICHALSKIEGO znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: 
Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Pytanie inicjujące naszą rozmowę: z jakich dokładnie 
powodów MRR wydało nowe wytyczne, jednocześnie uchylają wytyczne z listopada 2007 roku ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź uŜyje 
znak ">" 
 
[Główny]: MODENA wszedł o godz. 10:02 am 
 
[magda] 10:02 am: Czy moŜna juŜ zadać pierwsze pytanie? 
 
[Główny]: Bogdan Polanski wszedł o godz. 10:03 am 
 
[magda] 10:04 am: Jakiego rodzaju inwestycje będą wymagały przeprowadzenia OOŚ? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:04 am: Komisja Europejska zarzuciła Polsce niezgodność naszego prawa 
ochrony środowiska z dyrektywami UE dotyczącymi OOŚ. Z tej przyczyny MRR uzgodnił z KE, iŜ w 
okresie przejściowym tj. do dnia wejście w Ŝycie znowelizowanych przepisów prawa polskiego nasze 
wytyczne mają pomagać beneficjentom prawidłowo przygotowywać projekty> 
 
[magda] 10:04 am: 1. Jakiego rodzaju inwestycje będą wymagały przeprowadzenia OOŚ? 
 
[Główny]: kletnia wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:06 am: Wszystkich uczestników proszę o cierpliwość - przygotowanie 
odpowiedzi trochę trwa > 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:06 am: Inwestycje o których mowa w rozporządzeniu RM z 9.11.04 
które transponuje załączniki dyrektywy OOŚ (85/337/EWG)> 
 
[magda] 10:06 am: Tak ale ten załącznik nie precyzuje 
 
[magda] 10:07 am: są wymienione inwestycje które ( zgodnie z wytycznymi kaŜdego państwa) będą 
prawdopodobnie wymagały OOŚ 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:07 am: Rozporządzenie bardzo szczegółowo wymienia typy 
przedsięwzięć> 
 
[skalski] 10:07 am: czy moŜe Pan podać przykłady 
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[eu-consulting] 10:07 am: Czym grozi nieprzeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na 
środowisko ? 
 
[magda] 10:08 am: np. zostało juŜ wydane pozwolenia na budowę hali produkcyjnej , instystucja 
wydająca pozwolenie nie wymagała przeprowadzenia raportu środowiskowego 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:08 am: np. drogi, koleje, porty lotnicze, spalarnie odpadów, 
oczyszczalnie ścieków > 
 
[magda] 10:08 am: czy w związku z tym nadal jest wymagane przeprowadzenie OOŚ 
 
[Główny]: ippc wszedł o godz. 10:08 am 
 
[magda] 10:09 am: a budowa przez prywatnego przedsiębiorcę hali produkcyjnej w ramach działania 
4.4. POIG? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:10 am: jeśli chodzi o projekty unijne to brakiem moŜliwości otrzymania 
grantu, jeśli taka nieprawidłowość zostanie wykazana w trakcie realizacji przedsięwzięcia to 
odebraniem całego grantu> 
 
[MODENA] 10:11 am: czy dotyczy to inwestycji przedsiębiorców w ramach Programu Innowacyjna 
Gospodarka ? 
 
[magda] 10:11 am: Tak 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:11 am: natomiast jeśli budowa hali nie mieściła się w ww. 
rozporządzeniu to przeprowadzenie takiego postępowania nie było wymagane> 
 
[Główny]: Agnieszka wszedł o godz. 10:11 am 
 
[Główny]: MBu wszedł o godz. 10:11 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:12 am: tak, wszystkich przedsięwzięć o których mowa w ww. roz. bez 
względu na źródło finansowania> 
 
[magda] 10:12 am: Zał. nr 2 do dyrektywy 85/337 EWG w pkt 10 stanowi iŜ przedsięwzięcia 
infrastrukturalne mogą wymagać przeprowadzenia OOS? 
 
[magda] 10:13 am: i to słowa mogą...jest dość niepokojące a przede wszystkim nieprecyzyjne 
 
[Mateo] 10:14 am: Jeśli inwestor rozpoczął juŜ inwestycje, zaś podmiot decydujący (gmina, 
starostwo) nie przeprowadził prawidłowo konsultacji społecznych. Nie były one skuteczne lub teŜ 
rozpoczęte zbyt późno. Co wtedy stanie się z taką inwestycją. Nie da się przecieŜ przeprowadzić 
konsultacji społecznych wstecz...? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:14 am: tak ten punkt jest dosyć ogólny> 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:15 am: ale KE do tej pory nie kwestionowała sposobu jego transpozycji 
do ww. rozporządzenia> 
 



KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 

CZAT 3/36 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

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

oraz budŜetu państwa 

[Główny]: Piotr wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Agnieszka] 10:17 am: Czy OOŚ to jest to samo co wystąpienie do gminy z WNIOSKIEM O  WYDANIE 
DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH ZGODY  NA  REALIZACJĘ  
PRZEDSIĘWZIĘCIA? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:17 am: Proszę o odpowiedź na pytanie uŜytkownika [Mateo] 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:17 am: zaleŜy jakie błędy zostały popełnione w trakcie konsultacji np. 
jeśli w ogóle nie konsultowano raportu to jest to istotna wada i nie da się jej uzupełnić> 
 
[Główny]: marlex wszedł o godz. 10:18 am 
 
[Główny]: OOŚ wszedł o godz. 10:18 am 
 
[marlex] 10:19 am: Czy zastosowanie wytycznych gwarantuje, Ŝe nie zostanie wszczęte postępowanie 
w sprawie nieprawidłowości, na ile są one zgodne z prawem wspólnotowym? 
 
[Agnieszka] 10:19 am: Czy do kaŜdego przedsięwzięcia potrzebna jest OOŚ? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:19 am: nie do końca w rozumieniu dyrektywy OOŚ postępowanie OOŚ 
jest w przypadku kiedy jest wymagany raport natomiast wmyśl naszych przepisów postępowanie OOŚ 
jest szersze i obejmuje fazę screeningu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:19 am: Pytanie od uŜytkownika [kletnia] : jak Pan myśli, w jaki 
sposób powołanie GDOS usprawni realizacje projektów współfinansowanych z UE? 
 
[Stol-bud] 10:20 am: 4. Co to jest procedura screeningu? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:21 am: gwarantuje uzgodniliśmy wytyczne z KE, czyli jeśli wytyczne 
będą stosowane poprawnie to niema zagroŜenia dla projektu> 
 
[Agnieszka] 10:21 am: Jak fizycznie załatwić OOŚ? W jakich urzędach? Kto to ma wykonać? Komu i ile 
za to zapłacić? 
 
[Główny]: as wszedł o godz. 10:21 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:22 am: powtórzę, dla wszystkich przedsięwzięć o których mowa w ww. 
roz. bez względu na źródło finansowania> 
 
[piekielkox] 10:22 am: A gdy organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych nie nałoŜył 
obowiązku sporządzenia raportu a wydał decyzję jak ta sytuacja odnosi się do wytycznych KE. Czy teŜ 
urząd wydający decyzję musi uwzględnić konsultacje społeczne itp.? 
 
[Główny]: Ania wszedł o godz. 10:22 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:23 am: Dla porządku - kolejna pytań jest następująca: [kletnia], 
[Stol-bud], [Agnieszka], [piekielkox] 
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[Ekspert: Marek Michalski] 10:23 am: GDOS ma być wyspecjalizowanym organem który będzie się 
tylko zajmował spawami środowiskowymi> 
 
[OOŚ] 10:23 am: Czy pan Michalski czytał Wytyczne? cytat z wytycznych: UWAGA! Wobec faktu, Ŝe 
kaŜde przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej musi być zgodne z prawem 
wspólnotowym, nie moŜna wykluczyć, Ŝe pomimo stosowania niniejszych Wytycznych, zostanie 
wszczęte postępowanie w sprawie nieprawidłowej transpozycji lub stosowania dyrektywy OOŚ przed 
sądem wspólnotowym bądź krajowym. 
 
[Główny]: bifinhas wszedł o godz. 10:23 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:23 am: ogólnie mówiąc screening to procedura kwalifikacji w ramach 
której decyduje się czy konieczny jest raport czy nie> 
 
[Piotr] 10:24 am: Wytyczne MRR to przede wszystkim zalecenia dla organów wydających pozwolenia 
na budowę i inne tego typu zgody, wytyczne nie będące aktem prawnym nie stanowią zobowiązania 
dla takich organów i i mam szczere wątpliwości czy starostowie będą się do nich stosować, w zakresie 
w jakim są niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:24 am: na pytanie p. Agnieszka polecić mogę przeczytanie wytycznych 
dlatego je napisaliśmy> 
 
[Stol-bud] 10:25 am: Do kogo beneficjent powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz określenie w postanowieniu o konieczności sporządzenia 
raportu OOŚ i jego zakresie? 
 
[MBu] 10:26 am: Czy zapis o tym, Ŝe inwestorzy powinni się WSTRZYMAĆ z inwestycjami na 
"zgłoszeniu" oznacza, Ŝe Instytucje Zarządzające RPO nie powinny przyjmować takich wniosków? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:27 am: musieliśmy dodać taką klauzule na Ŝyczenie KE ze względu na 
system prawa unijnego w którym ETS jest sądem niezaleŜnym i nie wiąŜą go ustalenia wytycznych 
natomiast powtórzę Ŝe jeśli wytyczne będą prawidłowo stosowane to będzie przestrzegane prawo 
unijne a więc nie będzie podstawy do skargi do ETS> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: Szanowni Państwo, proszę się chwilę wstrzymać z 
zadawaniem pytań. Kolejka jest następująca: [piekielkox], [Piotr], [Stol-bud], [MBu] 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:29 am: odp. na piekielkox: jeŜeli nie ma obowiązku wykonania raportu 
to nie przeprowadza się konsultacji społecznych> 
 
[Główny]: ss wszedł o godz. 10:30 am 
 
[ss] 10:31 am: w 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:32 am: odp.Piotr: z tej przyczyny nasza p. Minister ElŜbieta Bieńkowska 
oraz Ministerstwo Infrastruktury wraz z Ministerstwem Środowiska sygnalizowali problem organom 
budowlanym zalecając im stosowanie wytycznych, zakładam Ŝe jeśli beneficjencie oraz odpowiednie 
organy je przeczytają i zastosują to postępowania będą przeprowadzane prawidłowo> 
 
[Główny]: Magdalena wszedł o godz. 10:34 am 
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[Główny]: ss wyszedł o godz. 10:34 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:34 am: odp.stolbud vide art. 46 a ust. 7 prawa ochrony środowiska> 
 
[magda] 10:36 am: Niestety organy kompetentne do wydawania, sporządzania wymaganych 
dokumentów nie są poinformowane o sowich obowiązkach i nie tak naprawdę nie wiedza o co chodzi z 
OOŚ 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:37 am: Przypominam pytanie od uŜytkownika [MBu] 10:26 am: Czy 
zapis o tym, Ŝe inwestorzy powinni się WSTRZYMAĆ z inwestycjami na "zgłoszeniu" oznacza, Ŝe 
Instytucje Zarządzające RPO nie powinny przyjmować takich wniosków? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:38 am: wręcz przeciwnie wytyczne mówią Ŝeby w przypadku zgłoszeń 
budowy inwestorzy powinni uzyskać decyzję środowiskową a następnie pozwolenie na budowę czy to 
w oparciu o nowe przepisy czy tez w oparciu art. 30 ust. 7 prawa budowlanego> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:38 am: Dziękuję. Proszę o kolejne pytania 
 
[eu-consulting] 10:38 am: kiedy zostaną wydane właściwe przepisy polskie 
 
[LUKAs] 10:38 am: Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinna uwzględniać 
takŜe analizę skumulowanych efektów tej inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi 
przedsięwzięciami, które mogą mieć znaczenie dla celu ochrony danego obszaru Natura 2000 – 
Jakiego okresu ma dotyczyć ta ocena? – Jakiego typu inwestycje naleŜy uwzględnić przygotowując 
ocenę oddziaływania? 
 
[magda] 10:40 am: A jeŜeli Wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę bez konieczności 
uzyskiwania decyzji środowiskowych? 
 
[Główny]: Ekspert: Marek Michalski wyszedł o godz. 10:40 am 
 
[Główny]: Ekspert: Marek Michalski wszedł o godz. 10:40 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41 am: Mieliśmy krótką przerwę w połączeniu z Ekspertem. 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:41 am: proszę sprecyzować pytanie odnośnie natury> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41 am: Za chwilę powtórzę pytania, których Ekspert nie widział w 
momencie przerwania połączenia 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:42 am: chodzi o pytanie: uŜytkownika [LUKAs] 10:38 am: Ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinna uwzględniać takŜe analizę 
skumulowanych efektów tej inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami, które 
mogą mieć znaczenie dla celu ochrony danego obszaru Natura 2000 – Jakiego okresu ma dotyczyć ta 
ocena? – Jakiego typu inwestycje naleŜy uwzględnić przygotowując ocenę oddziaływania? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:42 am: Kolejne pytanie, które "umknęło" Ekspertowi: [eu-consulting] 
10:38 am: kiedy zostaną wydane właściwe przepisy polskie 
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[Główny]: Ekspert: Marek Michalski wyszedł o godz. 10:43 am 
 
[Główny]: Ekspert: Marek Michalski wszedł o godz. 10:43 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:43 am: Pytanie ostatnie: [magda] 10:40 am: A jeŜeli Wnioskodawca 
otrzyma pozwolenie na budowę bez konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowych? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:43 am: naleŜy uwzględnić wszystkie inwestycje które oddziałują na 
naturę niema tutaj kryterium czasowego> 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:45 am: jeśli nie była taka inwestycja objęta rozporządzeniem ani nie 
oddziałuje na obszary natury 2000 to przeprowadzenie postępowania ooś nie jest wymagane> 
 
[magda] 10:46 am: A jeŜeli inwestycja jest objęta rozporządzeniem ale organy lokalne wydały 
pozwolenie nie wymagać raportów środowiskowych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:46 am: Jeszcze raz - dla pewności powtórzę dwa ostatnie pytania – 
[eu-consulting] 10:38 am: kiedy zostaną wydane właściwe przepisy polskie oraz  [magda] 10:40 am: 
A jeŜeli Wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę bez konieczności uzyskiwania decyzji 
środowiskowych? 
 
[MBu] 10:47 am: Punkt 25 Wytycznych: "Dla przedsięwzięć, dla których dokonano juŜ zgłoszenia, 
zaleca się wstrzymanie rozpoczęcia ich realizacji do czasu wejścia w Ŝycie nowych przepisów, które 
umoŜliwią beneficjentowi wystąpienie z wnioskiem o pozwolenia na budowę. 
W przypadku inwestycji juŜ rozpoczętych naleŜy zawiesić prowadzone roboty budowlane i wystąpić z 
nowym zgłoszeniem budowy, w którym naleŜy poinformować o potrzebie nałoŜenie obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 7 PB 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:47 am: wejście w Ŝycie nowych przepisów jest planowane na jesieni 
2008 r., nową ustawę przygotowuje Minister Środowiska> 
 
[magda] 10:48 am: Inwestycja nie została jeszcze na szczęście rozpoczęta zostało wydane jedynie 
pozwolenie na budowę 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:48 am: do magda: rozumiem Ŝe chodzi o wydanie postanowień o braku 
konieczności sporządzania raportu? 
 
[magda] 10:48 am: rozumiem ze naleŜy się starać o wydanie nowego zgodnego z rozporządzenie? 
 
[Mateo] 10:48 am: A bardziej konkretnie? Wrzesień czy grudzień br.? 
 
[Główny]: aga wszedł o godz. 10:48 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:49 am: duŜo zaleŜy od prac w parlamencie więc odpowiem między 
wrześniem a grudniem> 
 
[Główny]: kletnia wyszedł o godz. 10:50 am 
 
[Główny]: kletnia wszedł o godz. 10:50 am 
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[ANN] 10:50 am: W wytycznych powołują się Państwo takŜe na projektowane obszary siedliskowych 
przekazane przez Polskę do KE, a jeszcze przez nią niezatwierdzonych. Gdzie moŜna znaleźć 
informacje o przekazanych do zatwierdzenie przez KE obszarów siedliskowych? 
 
[Mateo] 10:51 am: Jeśli część organów nie będzie się stosowała do Wytycznych, oczekując na nowe 
przepisy, Wnioskodawcy im podlegający będą poszkodowani. Co Ministerstwo planuje zrobić, aby 
rozwiązać ten problem? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:51 am: obecnie projekt ustawy jest przedłoŜony do akceptacji Rady 
Ministrów jeśli w Sejmie będzie procedowany szybko to jest szansa Ŝe nowe prawo wejdzie w Ŝycie 
wrześnień paŜddziernik> 
 
[magda] 10:52 am: Tak 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:53 am: informacje o obszarach natura (projektowanych) posiada MŚ 
natomiast wszystkie informacje o przesłanych do KE są opublikowane na stronach MŚ - w wytycznych 
jest link> 
 
[eco-kloc] 10:53 am: Jakie procedury przewidziano w przypadku, kiedy w trakcie oceny zostanie 
zidentyfikowane rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia ochrony obszarów Natura 2000 niŜ to, 
zastosowane wcześniej - dla którego wydano decyzję lokalizacyjną? 
 
[Główny]: Ekolog wyszedł o godz. 10:54 am 
 
[piekielkox] 10:55 am: gdzie mogę znaleźć mapę z obszarami natura 2000 wraz z planowanymi które 
mają zostać utworzone? 
 
[magda] 10:56 am: Rozumiem, Ŝe najrozsądniej byłoby nie rozpoczynać prac budowlanych do 
momentu ukazania się rozporządzenia? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:56 am: dotychczas tak jak wyŜej wskazałem ze strony MRR, MI oraz MŚ 
zostały wydane zalecenia do organów + odbyły się spotkania z przedstawicielami takich organów jeśli 
nie będą wytyczne stosowane będziemy reagować na bieŜąco> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: podpowiedź dla uŜytkownika [piekielkox]: 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/ 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: Kolejka oczekujących pytań jest następująca: 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:58 am: tj jest omówione w pkt. 22 wytycznych czyli za zgodą inwestora 
organ powinien wydać decyzję środowiskowa dla wariantu korzystniejszego po czym inwestor będzie 
musiał wystąpić o wydanie nowej decyzji lokalizacyjnej> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: [Mateo] 10:51 am: Jeśli część organów nie będzie się 
stosowała do Wytycznych, oczekując na nowe przepisy, Wnioskodawcy im podlegający będą 
poszkodowani. Co Ministerstwo planuje zrobić, aby rozwiązać ten problem? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: [eco-kloc] 10:53 am: Jakie procedury przewidziano w 
przypadku, kiedy w trakcie oceny zostanie zidentyfikowane rozwiązanie korzystniejsze z punktu 
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widzenia ochrony obszarów Natura 2000 niŜ to, zastosowane wcześniej - dla którego wydano decyzję 
lokalizacyjną? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:59 am: [piekielkox] 10:55 am: gdzie mogę znaleźć mapę z 
obszarami natura 2000 wraz z planowanymi które mają zostać utworzone? - po części 
podpowiedziałam 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 10:59 am: polecam link który podał moderator> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:59 am: magda] 10:56 am: Rozumiem, Ŝe najrozsądniej byłoby nie 
rozpoczynać prac budowlanych do momentu ukazania się rozporządzenia? 
 
[magda] 10:59 am: Moje pytanie dotyczy przede wszystkim działania 4.4 które zostało uruchomione a 
wydatki moŜna ponosić po ok. 30 dn. od złoŜenia wniosku, czyli rozpoczęłabym budowę przed 
ukazaniem się odpowiednich dokumentów czy nie jest to duŜe ryzyko? 
 
[aga] 11:00 am: Dzień dobry, prowadzimy firmę zajmującą się produkcją elementów wentylacyjnych z 
blach cienkich ocynkowanych i spawaniem konstrukcji z blach czarnych. Chcielibyśmy starać się o 
dotację z RPO  m.in. na budowę hali. Czy Pan mógłby udzielić mi informacji, czy do tego profilu 
produkcji potrzebujemy przygotować ekspertyzę środowiskową? Gdzie mogłabym taką informację 
uzyskać? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:00 am: a dlaczego najrozsądniej?> 
 
[Główny]: ble wszedł o godz. 11:00 am 
 
[magda] 11:01 am: śeby nie ryzykować utraty grantu jeŜeli nie będziemy posiadali OOŚ? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:01 am: jeśli przeprowadzi Pani procedurę zgodnie z wytycznymi MRR to 
ryzyka nie ma> 
 
[magda] 11:01 am: Chyba ze moŜna taką dokumentacją uzupełnić po zakończeniu budowy? 
 
[magda] 11:03 am: Ale wytyczne odnoszą się do rozporządzenia EWG które nie precyzuje inwestycji 
które wymagają OOŚ, telefonicznie pracownicy PARP-u poinformowali mnie, Ŝe to jaj mam wiedzieć 
czy potrzebuję OOŚ czy nie i to indywidualna decyzja Wnioskodawcy 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:04 am: jeśli chodzi o hale to musiałbym znać szczegółową 
charakterystykę przedsięwzięcia, mogę zacytować jedynie ww. rozporządzenie 52) zespoły zabudowy: 
a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŜ 1 ha, - podlegają pod tzw. 2 grupę czyli 
musi być przeprowadzony co najmniej screening> 
 
[magda] 11:04 am: tak budowla podlega grupie 2 
 
[magda] 11:05 am: ponadto inwestycja dot. obróbki metali więc równieŜ gr. 2 
 
[magda] 11:05 am: ( budowa poniŜej 1ha dokładnie 1000m2 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:06 am: odp magda: ale chodzi o sytuację do wejścia w Ŝycie nowej 
ustawy?> 



KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 

CZAT 3/36 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

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

oraz budŜetu państwa 

 
[magda] 11:06 am: tak, o sytuację kiedy za ok 2 tyg otrzymam juŜ decyzję o moŜliwości rozpoczęcia 
inwestycji 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:07 am: odp. magda: podstawową zasada postępowania ooś jest 
przeprowadzanie postępowania na najwcześniejszym etapie czyli przed rozpoczęciem robót (przed 
uzyskaniem pozwolenia budowlanego)> 
 
[Główny]: basiam wszedł o godz. 11:08 am 
 
[magda] 11:08 am: pozwolenia na budowę juŜ posiadam i nikt nie wymagał OOŚ 
 
[magda] 11:08 am: :) 
 
[magda] 11:09 am: i moje pytanie co teraz? Czy przygotowywać dokumenty OOŚ czy się wstrzymać? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:10 am: odp. magda: pracownicy PARP mają rację to obowiązkiem 
inwestora jest wystąpienie do organu z wnioskiem o uzyskanie decyzji ooś> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: Pozostało jeszcze pytanie od uŜytkownika [aga] 11:00 am: 
Dzień dobry, prowadzimy firmę zajmującą się produkcją elementów wentylacyjnych z blach cienkich 
ocynkowanych i spawaniem konstrukcji z blach czarnych. Chcielibyśmy starać się o dotację z RPO  
m.in. na budowę hali. Czy Pan mógłby udzielić mi informacji, czy do tego profilu produkcji 
potrzebujemy przygotować ekspertyzę środowiskową? Gdzie mogłabym taką informację uzyskać? 
 
[magda] 11:11 am: Czy kaŜdy inwestor musi złoŜyć taki wniosek? 
 
[Piotr] 11:12 am: w mojej opinii największy problem będzie z inwestycjami, które będą realizowane na 
zgłoszeniu robót - drobne prace prowadzone przez przedsiębiorców w ramach konkursów dla nich - 
jak określić czy oddziaływają na środowisko czy nie i czy jeŜeli nie to mogą być realizowane na 
zgłoszeniu czy teŜ muszą mieć pozwolenie na budowę? I kto stwierdzi czy oddziaływuje na środowisko 
czy nie? 
 
[Główny]: admin wszedł o godz. 11:13 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:14 am: odp magda: system przeprowadzania ooś jest tak 
skonstruowany jak wyŜej wskazałem to prawda Ŝe organ przeprowadza postępowanie ale na 
podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestora, czyli inwestor (kaŜdy) musi przeprowadzić 
rzetelną analizę czy jego przedsięwzięcie podlega pod rozporządzenie rady ministrów z 2004r> 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:14 am: na pyt. o hali produkcyjnej odpowiedziałem> 
 
[magda] 11:14 am: acha. dziękuję za odpowiedz 
 
[bifinhas] 11:15 am: Wytyczne wskazują, Ŝe beneficjent będzie obowiązany uzyskać decyzję o 
pozwoleniu na budowę w przypadku przedsięwzięć realizowanych obecnie na podstawie zgłoszenia, a 
wymagających przeprowadzenia postępowania ooś. Według Dyrektywy 85/337 EWG postępowanie 
zaczyna się od sporządzenia raportu. Czy  wnioskodawca, który chce realizować przedsięwzięcie objęte 
Aneksem II (np. przedsięwzięcie inwestycyjne na obszarach miejskich), które do tej pory mogło być 
realizowane na podstawie zgłoszenia, i w wyniku 
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[bifinhas] 11:15 am: screeningu otrzyma postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu, 
będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę? Czy, poniewaŜ według Dyrektywy ocena oddziaływania 
na środowisko nie będzie przeprowadzana, będzie mógł realizować przedsięwzięcie na podstawie 
zgłoszenia? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:16 am: odp. Piotr: jeśli przedsięwzięcie realizowane na zgłoszeniu jest 
wymienione w ww. rozporządzeniu to procedurę trzeba przeprowadzić, sztandarowym przykładem jest 
przebudowa dróg> 
 
[Piotr] 11:16 am: No i jeszcze jedna kwestia: rząd zapowiada likwidację pozwoleń na budowę, jest 
złoŜony projekt zmian w ustawie prawo budowlane co stanie się wtedy? Czy nowe regulacje 
środowiskowe przewidują taka ewentualność? 
 
[piekielkox] 11:16 am: czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie laboratoriów wymagane jest 
postępowanie ooś czy tylko zgłoszenie? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:18 am: odp. bifinhas: niestety w takim przypadku KE oczekuje Ŝe 
beneficjent równieŜ zdobędzie pozwolenie na budowę> 
 
[Główny]: NTSA wszedł o godz. 11:20 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:20 am: odp Piotr: prawo budowlane musi być kompatybilne z systemem 
ocen i prawodawstwem unijnym> 
 
[Główny]: andy wszedł o godz. 11:21 am 
 
[NTSA] 11:21 am: Prośba o opinię prawną  
 
W 2006r został uruchomiony projekt w zakresie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej, który jest 
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw” Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do 
wymogów ochrony środowiska. 
 
Projekt ten otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(publiczne środki krajowe) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:22 am: odp Piotr: nowy projekt ustawy ooś przewiduje konieczność 
zdobycie pozwolenia na budowę dla wszystkich przedsięwzięć które oddziaływują na środowisko> 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:23 am: odp piekiełko: pytanie jest szczegółowe proszę je zadać albo 
odpowiedniemu organowi albo MŚ 
 
[Główny]: andy wyszedł o godz. 11:23 am 
 
[NTSA] 11:23 am: CD PYTANIA 
 
[NTSA] 11:23 am: (publiczne środki wspólnotowe) w sumarycznej wysokości 26% kosztów 
kwalifikowanych. 
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Aktualnie inwestor chce ubiegać się równieŜ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w formie poŜyczki, która jest nieumarzalna i udzielana 
na preferencyjnych warunkach w zakresie oprocentowania. 
 
W skład realizowanego zadania wchodzą roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w 
zakresie inŜynierii lądowej (art.3 ust.5 pkt. C ustawy), jednakŜe ich wartość ni 
 
[NTSA] 11:24 am: CD PYTANIA 
 
[NTSA] 11:24 am: jednakŜe ich wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w rozporządzeniu 
wydanym do Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 11 ust.8,  tzn. jest znacznie mniejsza od 5 150 
tys. EUR. 
Usługi związane z w/w robotami budowlanymi nie przekraczają kwoty 206 tys. EUR. 
Zasadniczym jednak elementem tego zadania inwestycyjnego są dostawy urządzeń, które przekraczają 
kwotę 206 tys. EUR. 
Łączna suma uzyskanych środków publicznych w przypadku uzyskania poŜyczki przekroczy 50% 
wartości kosztów kwalifikowanych 
 
[NTSA] 11:24 am: CD PYTANIA 
 
[NTSA] 11:24 am: Proszę o interpretację, czy inwestor zobligowany jest stosować ustawę o 
zamówieniach publicznych, w szczególności w świetle art. 3 ust. 5 w/w ustawy. 
Przepis ten wymaga, aby określone w nim przesłanki występowały łącznie. 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:26 am: odp NTSA: proszę nie iść na łatwiznę ja w ciągu paru sekund 
nie wydam opinii prawnej + myślę Ŝe to jest pytanie nie związane bezpośrednio z tematem czatu, 
kompleksową odp. powinien pan uzyskać w WFOŚ lub NFOŚ> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:28 am: Pozostało 30 minut rozmowy. Zapraszam do dalszej dyskusji. 
 
[aga] 11:28 am: a jeśli hala jest budowana na terenie mniejszym niŜ 1 ha? 2500 m2? 
 
[piekielkox] 11:28 am: czy postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej w przypadku 
projektów finansowanych czy dofinansowanych z UE powinno wynosić 2 miesiące? 
 
[NTSA] 11:29 am: wfoś PROSI NAS O NASZĄ INTERPRETACJĘ, CZY MOśE NAM PAN POMÓC I 
WSKAZAĆ JESZCZE JAKĄŚ INNĄ INSTYTUCJĘ, KTÓRA MOGŁABY NAM POMÓC W INTERPRETACJI 
PRZEPISÓW 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:29 am: odp aga: mimo wszystko trzeba będzie przeprowadzić screening 
w oparciu o kryteria wymienione w par. 4 i 5 ww. rozporządzenia RM (tj nowe podejście KE)> 
 
[magda] 11:30 am: No właśnie kogoś kto pomoŜe ustalić czy potrzebujemy OOŚ czy nie samemu 
cięŜko jest zinterpretować niektóre zapisy 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:31 am: odp piekielkox: zgodnie z KPA tak ale wiem Ŝe praktyka jest 
taka Ŝe postępowania trwają niestety dłuŜej> 
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[Ekspert: Marek Michalski] 11:33 am: odp NTSA: organem w którego kompetencjach jest interpretacja 
prawa zam. pub jest Urząd Zamówień Publicznych , a swoją drogą jeśli Państwo przygotowują projekt 
to WFOŚ powinien pomóc jeśli jest instytucja właściwą dla danego działania> 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:34 am: odp. magda: polecam tzw. outsourcing> 
 
[bifinhas] 11:36 am: Czy projekt, który jest o charakterze infrastrukturalnym i nie został wymieniony 
w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ moŜe być realizowany na podstawie zgłoszenia? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:37 am: odp bifinhas: moŜe dyrektywa ooś nie ma tutaj zastosowania> 
 
[magda] 11:37 am: Gdzie moŜna znaleźć wytyczne w zakresie przeprowadzania screeningu? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:37 am: odp. bifhinas: nie moŜe tez oddziaływać na naturę> 
 
[Główny]: alfred wszedł o godz. 11:38 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:38 am: odp. magda: są wytyczne KE link znajduje się w naszych 
wytycznych> 
 
[magda] 11:39 am: a wersja polska? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:41 am: odp magda: jeśli chodzi o wytyczne polskie to takiego 
dokumentu nie ma ale w naszych wytycznych znajdują się informacje nt. procedury screeningu> 
 
[magda] 11:41 am: a mógłby Pan podpowiedzieć w którym punkcie wytycznych? 
 
[LUKAs] 11:42 am: Jaki jest właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięć takich jak: clean energy (elektrownia wiatrowa)? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:44 am: odp magda: screening nie jest wyodrębnionym tematem jest 
natomiast opisany 'przy okazji" innych zagadnień np. pkt. 48 ppkt 3 + ja zawsze polecam przeczytanie 
wytycznych od dechy do dechy> 
 
[Główny]: b florkiewicz wszedł o godz. 11:44 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:45 am: Pozostało 15 minut rozmowy. Mamy czas na zaledwie 2-3 
pytania. Zapraszam. 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:45 am: odp. LUKAs: właściwy wójt burmistrz prezydent ze względu na 
miejsce instalacji> 
 
[ANN] 11:46 am: Jak realizowana będzie potrzeba dopuszczania udziału społeczeństwa w 
postępowaniu OOŚ dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenach zamkniętych? 
 
[Główny]: ewodecka wszedł o godz. 11:47 am 
 
[aga] 11:47 am: kto przeprowadza procedurę screeningu? 
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[Ekspert: Marek Michalski] 11:47 am: odp. Lukas chyba Ŝe inwestycja będzie realizowana na 
obszarach morskich lub terenach zamkniętych to wtedy wojewoda> 
 
[bifinhas] 11:47 am: Do kogo naleŜy interpretacja typów przedsięwzięć z Aneksów Dyrektywy? Czy to 
wnioskodawca sam stwierdza, Ŝe nie naleŜy do grupy I ani II? Na przykład typ „przedsięwzięcia 
inwestycyjne na obszarach miejskich” jest bardzo ogólny. Czy są instytucje bądź dokumenty, które 
mogłyby być pomocne do określenia czy przedsięwzięcie objęte jest którymś z Aneksów? 
 
[Agnieszka] 11:47 am: ad. odpowiedzi "[Ekspert: Marek Michalski] 11:45 am: odp. LUKAs: właściwy 
wójt burmistrz prezydent ze względu na miejsce instalacji>" => w gminie w zw. z OOŚ odesłano mnie 
do starostwa :) co z tymi kompetencjami? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:47 am: odp aga: ten sam organ który jest właściwy do wydania decyzji 
środowiskowej> 
 
[magda] 11:48 am: no tak :) czytałam je juŜ raz i właśnie zauwaŜyłam Ŝe jest tylko ogólnie 
wspomniany problem sreeningu 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:49 am: odp. ANN: o tym mówi pkt. 15 i 26> 
 
[Główny]: ewodecka wyszedł o godz. 11:49 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:49 am: wytycznych ;)> 
 
[Główny]: b florkiewicz wyszedł o godz. 11:51 am 
 
[Główny]: Reach wszedł o godz. 11:51 am 
 
[Główny]: NTSA wyszedł o godz. 11:51 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:51 am: odp bifinhas: naleŜy się kierować listą przedsięwzięć zawartą w 
polskim rozporządzeniu (tym RM), dyrektywa jest w tym zakresie prawidłowo transponowana za 
wyjątkiem inwestycji polegających na przebudowie wałów przeciwpowodziowych vide wytyczne> 
 
[Główny]: Reach wyszedł o godz. 11:52 am 
 
[bifinhas] 11:52 am: to dlaczego w formularzy do wniosku beneficjentów odsyła się do Dyrektywy? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:53 am: odp LUKAs starosta jest właściwy - jeśli chodzi o ooś - tylko w 
sprawach podziału i scalania nieruchomości> 
 
[Główny]: ippc wyszedł o godz. 11:54 am 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:55 am: odp bifinhas: taki formularz wynika z przepisów unijnych, zdaję 
sobie sprawę Ŝe jest  utrudnienie ale inwestor powinien porównać rozporządzenie i dyrektywę jeśli ma 
jakieś wątpliwości> 
 
[Agnieszka] 11:55 am: dziękuję Ekspertowi za odpowiedz. O to właśnie chodziło:) 
 
[Główny]: molo wszedł o godz. 11:56 am 
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[Główny]: marlex wyszedł o godz. 11:56 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: proszę o ostatnie pytanie do Eksperta 
 
[Główny]: molo wyszedł o godz. 11:58 am 
 
[piekielkox] 11:58 am: czy w najbliŜszym czasie moŜna spodziewać się powtórzenia czatu? 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 11:59 am: to zaleŜy od organizatorów ja wygospodaruję 2 godziny:) 
 
[eco-kloc] 11:59 am: Dziękuje wszystkim i do widzenia 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: JeŜeli jest zainteresowanie, to oczywiście powtórzymy 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo - bardzo 
dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Rozmowa była bardzo emocjonująca. Jak widać temat budzi 
szereg wątpliwości, równieŜ takich, których nie udało nam się wyjaśnić w tak krótkiej dyskusji. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
moŜliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Pragnę Państwa poinformować, Ŝe w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był trzecim z serii. Kolejny 
czat odbędzie się w czwartek 26 czerwca br. i będzie dotyczyć systemu REACH. Jest on przede 
wszystkim skierowany do producentow i importerów substancji chemicznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Informacje o tym czacie oraz kolejnych moŜna znaleźć na 
stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Aktualny czat. Poza 
tym komunikaty dotyczące kolejnych czatów pojawią się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Zapisy wszystkich czatów będzie moŜna znaleźć na 
wskazanej wyŜej stronie w zakładce Archiwum czatów. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 oraz budŜetu państwa. Więcej informacji: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
 
[piekielkox] 12:01 pm: myślę Ŝe wątpliwości jest duŜo i zainteresowanych równieŜ. dzięki. 
 
[Ekspert: Marek Michalski] 12:01 pm: Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, przepraszam za literówki 
starałem się dotknąć meritum, pozdrawiam 


