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Celem niniejszego zawiadomienia jest udzielenie wytycznych technicznych dotyczących analizy i kontroli 

zrównoważonego charakteru projektów objętych wsparciem w ramach InvestEU, zgodnie z motywem 13 

oraz art. 8 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie InvestEU. 

Niniejszy dokument został sporządzony przez Komisję przy wsparciu w ramach inicjatywy JASPERS i we 

współpracy z potencjalnymi partnerami wykonawczymi. Jeżeli chodzi o wymiar klimatyczny, dokument ten 

jest spójny z wytycznymi technicznymi dotyczącymi weryfikacji inwestycji w infrastrukturę pod względem 

wpływu na klimat w latach 2021–2027. W możliwym i stosownym stopniu niniejszy dokument 

odzwierciedla również wyniki dwóch badań. Pierwsze badanie, „Dokument dotyczący wsparcia 

technicznego na potrzeby weryfikacji inwestycji objętych Programem InvestEU pod względem wpływu na 

środowisko”, zrealizowała Dyrekcja Generalna ds. Środowiska. Drugie badanie, „Program InvestEU: 

wytyczne poświęcone kontroli operacji z zakresu finansowania i inwestycji pod kątem zrównoważonego 

charakteru projektów”, zrealizowała Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia. 

Wytyczne dotyczące kontroli zrównoważonego charakteru projektów są przeznaczone dla partnerów 

wykonawczych, pośredników finansowych i promotorów projektów/ostatecznych odbiorców 

zaangażowanych przy wdrażaniu Funduszu InvestEU. Wytyczne dotyczące kontroli zrównoważonego 

charakteru projektów mogą być przydatne również w przypadku innych programów. 

Niniejsze wytyczne mogą być aktualizowane na podstawie doświadczeń związanych z wdrażaniem 

odnośnych przepisów UE. Uzupełnieniem niniejszych wytycznych mogą być zagadnienia lub wytyczne 

międzynarodowe, krajowe lub sektorowe. 
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Załącznik 1 – Wykaz wymogów prawnych  

 

Poniższy wykaz ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie uwzględnia w sposób wyczerpujący 

wszystkich wymogów prawnych, które mogą mieć zastosowanie do poszczególnych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji w przedmiotowych trzech wymiarach. Jego celem jest zapewnienie wsparcia 

partnerom wykonawczym oraz, w stosownych przypadkach, pośrednikom finansowym 

w przeprowadzaniu przeglądu zgodności z prawem proponowanych operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji realizowanych w ramach InvestEU. 

Wymiar klimatyczny – ramy zgodności z prawem 

Dyrektywa ustanawiająca system handlu emisjami (dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE. Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 

2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji 

niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814).  

Dyrektywa w sprawie CCS (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę 

Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 

2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006).  

Wymiar środowiskowy – ramy zgodności z prawem 

Poniżej wymieniono najważniejsze dyrektywy określone w wytycznych dotyczących wymiaru 

środowiskowego.  

W zależności od charakteru operacji kwalifikujących się do konkretnej linii wsparcia oczekuje się, że 

partnerzy wykonawczy korzystający z finansowania bezpośredniego zweryfikują zgodność 

z przepisami poszczególnych dyrektyw na podstawie upoważnień, pozwoleń, licencji itp. przekazanych 

przez promotorów projektów. 

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2011/92/UE zmieniona 

dyrektywą 2014/52/UE) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0052 

Dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2001/42/WE) – 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32001L0042 

Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.) – https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043  

Dyrektywa ptasia (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r.) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147   

Ramowa dyrektywa wodna (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r.) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32000L0060  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32000L0060
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Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.) – https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010L0075  

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 

z dnia 19 listopada 2008 r.) – https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=celex%3A32008L0098  

Dyrektywa Seveso-III (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r.) 

– https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018 

Wymiar społeczny – ramy zgodności z prawem 

UE i jej państwa członkowskie posiadają solidne ramy prawne w zakresie praw człowieka, norm pracy 

i ochrony socjalnej. W kontekście badań due diligence promotorzy projektów/ostateczni odbiorcy 

ubiegający się o wsparcie w ramach InvestEU muszą przedstawić partnerowi wykonawczemu dowody 

potwierdzające, że proponowane operacje są zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi 

i krajowymi.  

Poniższa lista kontrolna ma na celu zapewnienie wsparcia partnerom wykonawczym oraz, 

w stosownych przypadkach, pośrednikom finansowym w przeprowadzaniu przeglądu zgodności 

z prawem proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji w ramach InvestEU 

w odniesieniu do wymiaru społecznego. 

Partner wykonawczy powinien sprawdzić, czy proponowana operacja jest zgodna z następującymi 

odpowiednimi przepisami UE: 

 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT 

 Najważniejsze dokumenty zawierające unijne przepisy w dziedzinie zatrudnienia, spraw 
społecznych i włączenia społecznego w następujących obszarach: 

 prawo pracy; 

 bezpieczeństwo i higiena pracy; 

 swobodny przepływ pracowników; 

 koordynacja zabezpieczenia społecznego. 
 
Pełne wersje europejskich aktów prawnych (dyrektyw, rozporządzeń, decyzji itp.) oraz innych 
dokumentów urzędowych (komunikatów itp.) są dostępne na stronie internetowej UE Eur-Lex. 

 

Instrument prawny  Zakres 

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 
czerwca 2000 r.  

Równe traktowanie osób bez względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r.  

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn prowadzących 
działalność na własny rachunek  

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie czasu pracy 

Dyrektywa w sprawie czasu pracy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. 

Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas 
określony 

Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 
1997 r. 

Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym 
wymiarze godzin 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 

Praca tymczasowa 

Rezolucja Rady z dnia 30 listopada 1998 r. 
w ramach współpracy na rzecz rozwoju 
Wspólnoty i państw członkowskich 

Ludy tubylcze  

Dyrektywa 89/391/EWG – „dyrektywa ramowa” 
dotycząca BHP  
Dalsze prawodawstwo UE w zakresie BHP  

• Bezpieczeństwo i higiena pracy  
• Środowisko pracy dostosowane do potrzeb 
zawodowych pracowników  
• Środowisko pracy, które umożliwia pracownikom 
dłuższą obecność na rynku pracy  

Dyrektywa 89/654/EWG z dnia 30 listopada 
1989 r.  

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w miejscu pracy  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r.  

Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez 
pracowników podczas pracy  

Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 
listopada 1989 r.  

Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników korzystających 
z wyposażenia ochronnego w miejscu pracy  

Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 
1994 r. 

Ochrona pracy osób młodych  

Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 
października 1992 r. 

Środki służące wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic 
karmiących piersią 

Dyrektywa (UE) 2019/882 Wymogi dostępności produktów i usług dotyczące 
osób z niepełnosprawnościami  

DECYZJA RADY (2010/48/WE) Przyjęcie przez Wspólnotę Europejską Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
(dyrektywa w sprawie OOŚ) 

zmieniona dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 
kwietnia 2014 r. 

Udział społeczeństwa w procesie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 

Udział społeczeństwa w odniesieniu do emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. (strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko) 

Udział społeczeństwa w kontekście oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko 
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Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r.  

Publiczny dostęp do informacji dotyczących 
środowiska  

Konwencja o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska (konwencja 
z Aarhus, Aarhus, 1988 r.) 

Dostęp do informacji dotyczących środowiska, udział 
społeczeństwa w procesie decyzyjnym oraz dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości 

Konwencja o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym 
(konwencja z Espoo, Espoo, 1991 r.) 

Udział społeczeństwa i konsultacje publiczne 
w kontekście transgranicznym 

Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych 
i przewidywalnych warunków pracy  

• Informacje dotyczące aspektów pracy  
• Okresy próbne  
• Dodatkowe zatrudnienie  
• Przepisy dotyczące zwalczania nadużywania umów 
zerogodzinowych  
• Wnioski o przeniesienie  

Dyrektywa 2011/98  Wspólny zbiór praw dotyczących pracowników 
z państw trzecich przebywających legalnie w państwie 
członkowskim  

Dyrektywa 2006/54/WE  Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia, awansu zawodowego, wynagrodzeń 
i warunków pracy  

Dyrektywa 2002/14/WE  Ogólne ramowe warunki informowania 
i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej  

Dyrektywa 2000/78/WE   Warunki dostępu do zatrudnienia lub pracy na 
własny rachunek 

 Warunki pracy i zatrudnienia  

 Członkostwo i uczestnictwo w organizacji 
pracodawców lub pracowników bądź jakiejkolwiek 
innej organizacji, której członkowie wykonują 
określony zawód  

 Dyskryminacja i równe traktowanie  

 Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami  

Dyrektywa 94/33/WE  • Praca dzieci  
• Podatność osób młodych na zagrożenia  
• Praca i praca nocna osób młodych  
• Wypoczynek wakacyjny i przerwy  

Zalecenia MOP dotyczące rozpatrywania skarg, 
1967 r. (nr 130)  

• Prawa pracowników dotyczące składania skarg bez 
doznania uszczerbku  
• Procedury rozpatrywania skarg  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/821  

Obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu 
i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących 
z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka 
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Załącznik 2 – Informacje, które należy przekazać Komitetowi Inwestycyjnemu 

InvestEU (rozdział 2) 

 

I. Uzasadnienie nieprzeprowadzenia kontroli – zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie 

InvestEU (motyw 13 i art. 8 ust. 5) 

Identyfikacja projektu 

Całkowity koszt projektu (bez VAT): 
 poniżej 10 mln EUR;  
 powyżej 10 mln EUR.  

Wyniki analizy w ramach InvestEU1 

Jeśli projekt jest wyłączony z analizy/kontroli na podstawie progu, należy zaznaczyć ten fakt 
i przedstawić krótkie potwierdzenie zgodności z prawem. 

Jeśli nie: 

Wymiar klimatyczny Przystosowanie się do zmiany klimatu: 
Krótki opis podstawy nieprzeprowadzenia oceny ryzyka zmiany 
klimatu w oparciu o wyniki oceny podatności na zmianę 
klimatu. 
 
Łagodzenie zmiany klimatu: 
Czy zaleca się, aby projekt został poddany badaniu pod kątem 
śladu węglowego zgodnie z rozdziałem 2.2 wytycznych 
dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru projektów? 
 
 Tak           Nie 
 
Krótkie uzasadnienie, dlaczego nie jest konieczne 
przeprowadzenie badania pod kątem śladu węglowego, lub 
jakichkolwiek innych aspektów wziętych pod uwagę. 

Wymiar środowiskowy Krótki opis ram prawnych dotyczących kwestii środowiskowych 
istotnych dla projektu: 
 
np.: krótka informacja, czy projekt jest zgodny z ramami 
planowania (tj. czy powstał na podstawie planu/programu 
poddanego strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko); 
czy projekt wchodzi (czy nie) w zakres dyrektywy w sprawie 
OOŚ, dyrektywy siedliskowej, dyrektywy ptasiej, ramowej 
dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 
itp.  
 
Krótki opis wyników analizy w ramach InvestEU 
przeprowadzonej w oparciu o listę kontrolną 1 zamieszczoną 
w załączniku 3 do wytycznych dotyczących kontroli 
zrównoważonego charakteru projektów. 
 
Należy na przykład przedstawić krótkie uzasadnienie, dlaczego: 
(i) uważa się, że projekt nie ma wpływu lub ma jedynie niewielki 

                                                           
1 Zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru 
projektów w odniesieniu do proporcjonalności. 
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wpływ na elementy kapitału naturalnego i wskazane dwa 
tematy przekrojowe; 
(ii) projekt wymaga przeprowadzenia OOŚ, ale nie stwierdzono 
żadnego znacznego wpływu rezydualnego. 

Wymiar społeczny Krótki opis wyników analizy w ramach InvestEU 
przeprowadzonej w oparciu o listę kontrolną zamieszczoną 
w załączniku 3 do wytycznych dotyczących kontroli 
zrównoważonego charakteru projektów. 
 
Należy na przykład przedstawić krótkie uzasadnienie, dlaczego 
uważa się, że projekt nie ma wpływu lub ma niewielki wpływ 
na aspekty kryteriów wymiaru społecznego opisane 
w rozdziale 2.4 wytycznych dotyczących kontroli 
zrównoważonego charakteru projektów. 

 

II. Informacje, które można zawrzeć w podsumowaniu dotyczącym kontroli zrównoważonego 

charakteru projektów: 

a) identyfikacja projektu: ogólne informacje na temat projektu (sektor i obszar 

kwalifikowalności, rodzaj finansowania, kwota, całkowity koszt projektu, ostateczny odbiorca, 

lokalizacja itp.); 

b) dyrektywa w sprawie OOŚ: projekt podlegający OOŚ (wymagający weryfikacji pod względem 

wpływu na środowisko bez względu na całkowity koszt projektu);  

c) krótki opis procesu kontroli zrównoważonego charakteru projektów: ta część zostanie 

włączona do formularza wniosku o udzielenie gwarancji i będzie zawierała kluczowe aspekty 

danego projektu dotyczące zrównoważonego charakteru: 

 zgodność i spójność operacji z obowiązującymi przepisami UE i polityką UE 

w odpowiednich obszarach, a także z innymi odpowiednimi konwencjami 

międzynarodowymi i prawem krajowym oraz wszelkie kwestie dotyczące zgodności (jeżeli 

występują); 

 wyniki procesu kontroli zrównoważonego charakteru projektów: (i) podsumowanie 

wpływu na klimat/środowisko/społeczeństwo, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego; 

(ii) proponowane środki łagodzące lub kompensacyjne oraz ich koszty (jeśli są dostępne); 

(iii) ryzyko rezydualne (jeśli występuje); oraz (iv) aspekty dotyczące monetyzacji (w 

stosownych przypadkach) itp.; 

 szczególne ustalenia (w stosownych przypadkach): np. specjalne postanowienia umowne 

dotyczące warunków wstępnych i zobowiązań umownych, specjalne ustalenia dotyczące 

monitorowania itp.; identyfikacja projektów infrastrukturalnych, w przypadku których 

partner wykonawczy określił tylko ograniczone środki łagodzące, oraz informacje, czy 

zostały zalecone i wdrożone;      

 

d) wymiar klimatyczny – w stosownych przypadkach i w odniesieniu do projektu w tej części 

przedstawione zostaną bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymiaru klimatycznego: 

 ramy prawne mające zastosowanie do projektu z perspektywy klimatu, na przykład 

informacje, czy zmieniona dyrektywa w sprawie OOŚ (z 2014 r.) ma zastosowanie do 

projektu i czy w sprawozdaniu z OOŚ należycie uwzględniono kwestie klimatyczne; 
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 przystosowanie się do zmiany klimatu: skrócony opis i wyniki oceny podatności na zmianę 

klimatu, opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka zmiany klimatu, wprowadzone 

działania przystosowawcze i ich koszty, ryzyko rezydualne (jeśli istnieje) oraz sposób, 

w jaki zostanie to uwzględnione na etapie realizacji projektu i w fazie operacyjnej; 

 łagodzenie zmiany klimatu: podstawa przeprowadzenia badania pod kątem śladu 

węglowego, jeżeli ślad węglowy został zmierzony przez partnera wykonawczego lub inną 

stronę (promotora projektu lub niezależnego eksperta), zastosowana metoda, podstawa 

do wprowadzenia (lub niewprowadzenia) monetyzacji emisji gazów cieplarnianych 

i wskazania wariantów niskoemisyjnych, zastosowany szacunkowy koszt emisji i użyta 

metoda (jeżeli różni się od zalecanej), określenie przewidywanego okresu użytkowania 

infrastruktury i opis zgodności projektu z warunkami w zakresie neutralności 

klimatycznej; 

 dobrowolne środki, które ostateczny odbiorca zgodził się wprowadzić w celu poprawy 

wyników projektu w zakresie klimatu (przystosowanie się do zmiany klimatu w ramach 

określonego progu, zastosowanie lepszych technologii w celu ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych itp.); 

 

e) wymiar środowiskowy – w stosownych przypadkach i w odniesieniu do projektu w tej części 

przedstawione zostaną bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymiaru środowiskowego: 

 zgodność z ramami regulacyjnymi i prawnymi mającymi zastosowanie do projektu, 

dyrektywą w sprawie OOŚ (dostępne decyzje w sprawie OOŚ lub analizy), innymi 

odpowiednimi dyrektywami, sytuacja w zakresie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, 

wszelkie kwestie dotyczące zgodności (jeżeli występują);  

 czy informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli pochodzą z oficjalnych 

sprawozdań wymaganych na podstawie przepisów lub czy partner wykonawczy wymagał 

przeprowadzenia dodatkowych badań; 

 krótki opis zidentyfikowanego wpływu na którykolwiek z elementów środowiska 

wyszczególnionych w niniejszych wytycznych, oceny wariantów, wpływów 

skumulowanych, proponowanych środków łagodzących i kompensacyjnych oraz ich 

kosztów, określenie ilościowe i monetyzacja ryzyka rezydualnego, w stosownych 

przypadkach uwzględnione w ekonomicznej ocenie projektu; 

 uzasadnienie, dlaczego ryzyko rezydualne lub zidentyfikowane/złagodzone wpływy 

uznano za dopuszczalne, oraz opis wszelkich zidentyfikowanych i wdrożonych środków 

łagodzących (poza tymi, które są wymagane w celu zachowania zgodności z prawem); 

 dobrowolne środki oparte na liście kontrolnej dotyczącej pozytywnego programu 

przedstawionej w załączniku 3, które promotor projektu/ostateczny odbiorca wprowadził 

w celu poprawy efektywności środowiskowej projektu, oraz ich koszty, a także 

potwierdzenie, że zostały uwzględnione w ekonomicznej ocenie projektu; 

 

f) wymiar społeczny – w stosownych przypadkach i w odniesieniu do projektu w tej części 

przedstawione zostaną bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymiaru społecznego: 

 zgodność danej operacji z obowiązującym prawem pracy i prawem socjalnym oraz 

zgodność z międzynarodowymi konwencjami i kartami, a także wszelkie kwestie 

dotyczące zgodności (jeżeli występują); 
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 krótki opis zidentyfikowanych rodzajów wpływu w odniesieniu do któregokolwiek 

z kryteriów społecznych wyszczególnionych w niniejszych wytycznych, proponowane 

środki łagodzące i kompensacyjne oraz ich koszty, wszelkie dodatkowe sprawozdania 

wymagane przez partnera wykonawczego (jeśli dotyczy); 

 uzasadnienie, dlaczego ryzyko rezydualne lub zidentyfikowany/złagodzony wpływ uważa 

się za dopuszczalne i zgodne z celami InvestEU; 

 dobrowolne działania oparte na liście kontrolnej dotyczącej pozytywnego programu 

przedstawionej w załączniku 3, które promotor projektu/ostateczny odbiorca wprowadził 

w celu poprawy efektywności społecznej projektu, oraz ich koszty; 

 cele w zakresie inwestowania społecznego, w szczególności dotyczące w stosownych 

przypadkach kwestii, takich jak równouprawnienie płci, włączenie społeczne, odporność 

społeczna lub obszary i sektory dotknięte trudnościami strukturalnymi;  

 

g) inne aspekty zrównoważonego charakteru – pozostałe aspekty istotne dla oceny 

zrównoważonego charakteru, które mają zastosowanie do danego projektu: 

 konsultacje publiczne i inne rodzaje współpracy z zainteresowanymi stronami: czy zostały 

przeprowadzone w ramach procedury dotyczącej OOŚ lub dobrowolnie przez promotora, 

wszelkie wynikające obowiązki i sposób, w jaki zostały uwzględnione, dodatkowe środki 

łagodzące zastosowane w celu ochrony dziedzictwa kulturowego itp.; 

 informacje na temat zdolności promotora projektu/ostatecznego odbiorcy do radzenia 

sobie ze zidentyfikowanymi rodzajami wpływu i wdrażania zalecanych środków, 

systemów, z jakich korzysta, oraz informacje na temat tego, czy systemy te podlegają 

jakiemukolwiek audytowi lub czy są zgodne z określonymi standardami; 

 informacje o ustaleniach umownych, klauzulach warunkowych wprowadzonych do 

umowy finansowej, dodatkowych zobowiązaniach, które muszą być wykonane przez 

promotora projektu/ostatecznego odbiorcę, specjalnych warunkach dotyczących wypłat, 

włączeniu zobowiązań dotyczących zrównoważonego charakteru do umowy finansowej, 

wymaganiach dotyczących sprawozdawczości i monitorowania. 
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Załącznik 3 – Listy kontrolne – wymiar klimatyczny (rozdział 2) 

 

Wymiar klimatyczny – Listy kontrolne na potrzeby analizy i kontroli 

Odporność na zmianę klimatu – przystosowanie się do zmiany klimatu 

Etap analizy 

Lista kontrolna: Tak / 
Nie 

Uwagi i informacje przekazywane Komitetowi Inwestycyjnemu przez 
partnera wykonawczego w dokumentacji dotyczącej kontroli 
zrównoważonego charakteru projektów 

Czy przedstawiono informacje wyjaśniające, na których 
etapach opracowywania projektu uwzględniono kwestie 
związane z przystosowaniem się do zmiany 
klimatu/odpornością na zmianę klimatu i w jaki sposób to 
zrobiono?  

  

Czy istnieje opis metodyki wykorzystanej w procesie oceny 
podatności i ryzyka i czy metodyka ta wydaje się logiczna 
i kompletna oraz ostatecznie zgodna z wytycznymi 
dotyczącymi kontroli zrównoważonego charakteru projektów?  

  

Czy istnieją odniesienia do odpowiednich2 prognoz 
klimatycznych i źródeł danych, uwzględniających zarówno 
obecne, jak i przyszłe warunki klimatyczne? Czy obejmuje to 
zarówno scenariusze krótko-, jak i, w stosownych 
przypadkach, długoterminowe (tj. obejmujące okres realizacji 
projektu lub okres objęty analizą)? 

  

Czy uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia (czynniki 
związane ze zmianą klimatu)?  

  

                                                           
2 Współmiernie do zakresu projektu, w tym przewidywanego okresu użytkowania aktywów fizycznych. 
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Czy dokonano oceny podatności projektu (i jego 
komponentów) na zagrożenia (w oparciu o rodzaj projektu 
i jego lokalizację)? 

  

Proszę podać szczegółowe wnioski z oceny podatności oraz 
szczegółowe uzasadnienie decyzji w sprawie a) przerwania 
procesu kontroli lub b) przejścia do etapu oceny ryzyka. 

  

Ocena ryzyka zmiany klimatu 

Jeżeli oceniono, że projekt jest wrażliwy na określone czynniki 
klimatyczne (tj. na etapie analizy stwierdzono, że istnieje 
możliwe ryzyko zmiany klimatu), czy przeprowadzono ocenę 
ryzyka (w ramach której określono prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka związanego z przystosowaniem się do 
zmiany klimatu, jak również jego wpływ)?  

  

Czy w odniesieniu do projektu zidentyfikowano istotne ryzyko 
związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu?  

  

Jeśli tak, to czy w ramach projektu wdrożono odpowiednie 
środki (uwzględnione w planie lub na etapie eksploatacji 
i utrzymania)?  

  

Czy udowodniono, że środki te ograniczają ryzyko do 
akceptowalnego poziomu?  

  

Proszę przedstawić szczegółowe wnioski z oceny ryzyka 
zmiany klimatu. 

  

Czy zweryfikowano i potwierdzono spójność z unijnymi oraz, 
w stosownych przypadkach, krajowymi, regionalnymi 
i lokalnymi strategiami i planami dotyczącymi przystosowania 
się do zmiany klimatu oraz innymi odpowiednimi 
dokumentami strategicznymi i planami? 
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Neutralność klimatyczna – łagodzenie zmiany klimatu 

Etap analizy 

Lista kontrolna: Tak / 
Nie 

Uwagi i informacje przekazywane Komitetowi Inwestycyjnemu przez 
partnera wykonawczego w dokumentacji dotyczącej kontroli 
zrównoważonego charakteru projektów 

Czy projekt zalicza się do jednej z kategorii projektów 
o ograniczonych spodziewanych poziomach emisji 
i w odniesieniu do których ocena śladu węglowego NIE BĘDZIE 
wymagana? 

  

Czy oczekuje się, że poziom emisji w ujęciu bezwzględnym lub 
względnym będzie niższy niż 20 000 ton ekwiwalentu 
dwutlenku węgla rocznie (wartość dodatnia lub ujemna)? 

  

Proszę podać szczegółowe wnioski z analizy oraz szczegółowe 
uzasadnienie decyzji w sprawie a) przerwania procesu kontroli 
łagodzenia zmiany klimatu lub b) przejścia do etapu 
szacowania i monetyzacji emisji gazów cieplarnianych. 

  

Spójność z celami klimatycznymi UE i ustalanie śladu węglowego 

Czy projekt jest zgodny z unijnymi celami w dziedzinie 
neutralności klimatycznej w oparciu o zastosowanie kryteriów 
systematyki dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” 
lub innej metodyki uznawanej na szczeblu 
międzynarodowym? Proszę przedstawić szczegółowe 
informacje na temat metodyki zastosowanej do potwierdzenia 
zgodności i na temat wyciągniętych wniosków.  

  

Czy poziom emisji gazów cieplarnianych generowanych przez 
projekt obliczono zgodnie z metodyką uznawaną na szczeblu 
międzynarodowym? Proszę przedstawić szczegółowe 
informacje wymagane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
kontroli zrównoważonego charakteru projektów. 

  



 

16 
 

Czy podano szacunkowy roczny poziom emisji gazów 
cieplarnianych generowanych przez projekt w standardowym 
(lub średnim) roku eksploatacji zarówno w a) ujęciu 
bezwzględnym, jak i w b) ujęciu względnym (tj. w zestawieniu 
z poziomem bazowym – scenariusz „bez realizacji projektu”), 
w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie?  

  

Czy przyrostowe emisje gazów cieplarnianych powiązane 
z projektem zostały zmonetyzowane (korzystając ze 
standardowej ceny kalkulacyjnej emisji) i czy uwzględniono je 
w ocenie ekonomicznej lub analizie kosztów i korzyści?  

  

Czy realizacja projektu skutkuje wzrostem lub ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych? Proszę przedstawić szczegółowe 
informacje. 

  

Czy zweryfikowano i potwierdzono, że projekt znajduje się na 
wiarygodnej ścieżce ku realizacji ogólnych celów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 
i 2050? Czy w ramach oceny przeprowadzonej w tym zakresie 
zweryfikowano i potwierdzono – w odniesieniu do obiektów 
infrastrukturalnych o cyklu życia wykraczającym poza 2050 r. – 
zgodność projektu z przepisami dotyczącymi eksploatacji, 
konserwacji i ewentualnej likwidacji obiektów w sposób 
spełniający warunki neutralności klimatycznej? 
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Załącznik 3 – Listy kontrolne – wymiar środowiskowy (rozdział 2) 

 

Wymiar środowiskowy – zgodność z prawem – lista kontrolna 0 

A.1. Spójność operacji z ramami planowania  Tak/Nie 

A.1.1. Czy operacja stanowi jeden z elementów planu/programu/strategii na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym?   

A.1.2. Jeżeli tak, czy wspomniany plan/program lub czy wspomniana strategia zostały poddane ocenie wpływu na środowisko 
zgodnie z dyrektywą 2001/42/UE w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko? 

 

(Partner wykonawczy będzie bazował na oświadczeniu własnym promotora projektu) 
 

 

A.2. Stosowanie zmienionej dyrektywy 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywy w sprawie OOŚ”)  

A.2.1. Czy operacja jest wymieniona w załącznikach do dyrektywy w sprawie OOŚ:   

— w załączniku I do dyrektywy w sprawie OOŚ (proszę przejść do pytania A.2.2)   

— w załączniku II do dyrektywy w sprawie OOŚ (proszę przejść do pytania A.2.3)   

— w żadnym z powyższych dwóch załączników (proszę przejść do pytania A.2.4)   

(Proszę przedstawić krótkie uzasadnienie, dlaczego uznano, że operacja nie figuruje w żadnym z tych załączników) 
 

 

A.2.2. Jeżeli operacja jest objęta załącznikiem I do dyrektywy w sprawie OOŚ, proszę przedstawić sprawozdanie z OOŚ, 
podsumowanie w języku nietechnicznym oraz decyzję właściwego organu o zakończeniu procesu OOŚ3 oraz zawrzeć dodatkowe 
informacje i wyjaśnienia w poniższym polu tekstowym:  

 

1) Czy sprawozdanie z OOŚ sporządzono zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy w sprawie OOŚ i załącznikiem IV do tej dyrektywy?   

2) Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, organami posiadającymi właściwość terytorialną na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, na które projekt wywiera wpływ, grupami społeczeństwa oraz – w stosownych 
przypadkach – innymi państwami członkowskimi zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy w sprawie OOŚ? 

 

3) Czy decyzja właściwego organu (jeżeli została już przyjęta) została podana do wiadomości publicznej?   

  

A.2.3 Jeżeli operacja jest objęta załącznikiem II do dyrektywy w sprawie OOŚ:    

                                                           
3 Decyzja ta może mieć formę uzasadnionej konkluzji (art. 1 ust. 2 lit. g) ppkt (iv) dyrektywy w sprawie OOŚ) lub zezwolenia na inwestycję (art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
w sprawie OOŚ). 
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1) Jeżeli przeprowadzono OOŚ, proszę przedstawić wymagane dokumenty wymienione w pkt A.2.2   

2) Jeżeli nie przeprowadzono OOŚ, proszę przedstawić uzasadnienie wymagane zgodnie z art. 4 ust. 5 lit. b)4 dyrektywy 
w sprawie OOŚ (często określane mianem „decyzji dotyczącej analizy”) i potwierdzić, że zostało ono podane do wiadomości 
publicznej oraz że wzięto pod uwagę kryteria ustanowione w załączniku III.  

 

3) Jeżeli nie sporządzono uzasadnienia, proszę przedstawić progi lub kryteria zastosowane zgodnie z przepisami prawa 
krajowego lub zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy w sprawie OOŚ. 

 

  

A.2.4. Jeżeli operacja nie jest objęta załącznikami do dyrektywy w sprawie OOŚ, proszę przedstawić pozwolenie na budowę (lub 
inne stosowne pozwolenie), o ile jest dostępne. 

 

  

A.3. Stosowanie dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1) (dyrektywa 
siedliskowa i ptasia); ocena skutków dla obszarów Natura 2000   

 

A.3.1. Czy operacja została poddana odpowiedniej ocenie zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 6 ust. 35 dyrektywy 
siedliskowej? 

 

A.3.2. Jeżeli na pytanie A.3.1 udzielono odpowiedzi „Tak”, proszę przedstawić:   

1) odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;   

2) w stosownych przypadkach kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej 
informacji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej”, przekazane Komisji (DG ds. Środowiska) lub  

 

3) opinię wyrażoną przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do projektów wywierających 
znaczny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które muszą zostać zrealizowane z powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, z wyjątkiem względów odnoszących się 
do zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa publicznego lub korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska.  

 

A.3.3. Jeżeli na pytanie A.3.1 udzielono odpowiedzi „Nie”, proszę przedstawić:   

1) uzasadnienie przyczyn, dla których uznano, że odpowiednia ocena nie jest konieczna (część decyzji w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko albo oddzielny dokument); 

 

2) mapę (w skali 1:100 000 lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji operacji 
i odpowiednich obszarów Natura 2000.  

 

A.4. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („ramowa dyrektywa wodna”); ocena skutków dla 
jednolitych części wód  

 

                                                           
4 Art. 4 ust. 4 w przypadku analiz przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą w sprawie OOŚ przed jej zmianą w 2014 r. 
5 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że art. 6 ust. 3 ma również zastosowanie do obszarów specjalnej ochrony sklasyfikowanych zgodnie z art. 4 dyrektywy 
ptasiej. 
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A.4.1. Czy operacja wpłynie na pogorszenie stanu jednolitych części wód lub uniemożliwi zapewnienie dobrego stanu/potencjału 
wód?  

 

1) Jeżeli odpowiedź na pytanie A.4.1 brzmi „Tak”6, proszę przedstawić stosowną ocenę wraz ze szczegółowym 
wyjaśnieniem, w jaki sposób zamierzano/zamierza się zapewnić zgodność z warunkami określonymi w art. 4 ust. 7 
ramowej dyrektywy wodnej.  

 

2) Jeżeli odpowiedź na pytanie A.4.1 brzmi „Nie”, proszę uzasadnić, dlaczego uznano, że skorzystanie z odstępstw 
wymienionych w art. 4 ust. 7 nie jest konieczne (np. wykazano, że wszystkie potencjalne skutki operacji będą miały 
tymczasowy charakter lub będą nieznaczne w rozumieniu ramowej dyrektywy wodnej w porównaniu z wielkością 
jednolitej części wód, i nie stwierdzono wystąpienia żadnych potencjalnych łącznych efektów ani żadnego wpływu 
rezydualnego na jednolitą część wód w przypadku podjęcia działań ochronnych itp.) 

 

  

A.5. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska  

A.5.1. Stosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (1) („dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych”) —   

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia wymogi dyrektywy 2010/75/UE, w szczególności jeżeli chodzi o stosowanie 
najlepszych dostępnych technik (BAT), oraz – w stosownych przypadkach – jeżeli chodzi o zgodność z dopuszczalnymi wielkościami 
emisji określonymi w tej dyrektywie.  

 

 
 
 
 
 

 

A.5.2. Wszelkie inne odpowiednie dyrektywy dotyczące ochrony środowiska (proszę wyjaśnić poniżej)  

 
 
 
 
 

 

                                                           
6 Należy zauważyć, że jeżeli projekt/operacja nie wiążą się z wprowadzeniem nowej zmiany w charakterystyce fizycznej jednolitej części wód powierzchniowych ani ze 
zmianami poziomu jednolitej części wód podziemnych, przepisy art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej mają zastosowanie wyłącznie do jednolitych części wód 
powierzchniowych o bardzo dobrym stanie oraz do zrównoważonej działalności człowieka. Poza tym drugim przypadkiem, operacje skutkujące pogorszeniem stanu jednolitej 
części wód (lub utrudniające osiągnięcie wyznaczonego celu) będą uznawane za niezgodne. 
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Wymiar środowiskowy – analiza i kontrola pod kątem elementów środowiska – lista kontrolna 1 (rozdział 2) 

Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu 
na jakość powietrza 

    

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis7 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2]8 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3]9 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4]10 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

1) Czy projekt/operacja wiąże się 
z podjęciem działań, które wywrą 
wpływ na jakość powietrza, np. 
wskutek emisji pyłów, zużycia energii, 
emisji generowanych w trakcie 
procesów produkcji lub 
wprowadzenia istotnych zmian 
w obszarze środków transportu lub 
infrastruktury transportowej?  

      

2) Czy projekt/operacja są realizowane 
w strefie jakości powietrza, która nie 
spełnia celów wyznaczonych 
w regionalnym/krajowym planie 
ochrony powietrza? Czy emisje 
generowane przez projekt dotyczą 
tych samych celów?  

      

                                                           
7 Jeżeli chodzi o projekty podlegające OOŚ lub określone jako niepodlegające OOŚ, odpowiedzi „Tak” lub „Nie” należy udzielić w oparciu o skutki po wdrożeniu środków 
łagodzących (w rezultacie procesu podejmowania decyzji w sprawach dotyczących środowiska). 
8 Istotność wpływu (kolumna 2) należy ocenić zgodnie z następującą skalą: nieznaczny–umiarkowany–znaczny/niekorzystny. 
9 Prawdopodobieństwo wystąpienia wpływu (kolumna 3) należy ocenić zgodnie z następującą skalą: niskie (niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia); umiarkowane 
(równe prawdopodobieństwo wystąpienia lub niewystąpienia); wysokie (prawdopodobnie wystąpi).  
10 Poziom ryzyka (kolumna 4) ustalony dla każdego elementu wywierającego wpływ będzie oceniany w ramach analizy obejmującej zarówno jego zidentyfikowane znaczenie, 
jak i prawdopodobieństwo jego wystąpienia (zob. matryca przedstawiona na rys. 8, s. 38). 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu 
na jakość powietrza 

    

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis7 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2]8 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3]9 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4]10 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

3) Czy występują jakiekolwiek inne 
czynniki, które należy uwzględnić 
takie jak późniejszy rozwój, które 
mogłyby wywrzeć wpływ na jakość 
powietrza lub mogłyby wpłynąć na 
możliwość wystąpienia 
skumulowanego wpływu z innymi 
działaniami już prowadzonymi lub 
planowanymi w danej lokalizacji (np. 
w rezultacie nasilenia innej 
działalności produkcyjnej w sektorze 
przemysłu wytwórczego przy 
tworzeniu klastra produkcyjnego)? 

      

4) Czy realizacja projektu wiązałaby się 
z koniecznością podjęcia 
jakichkolwiek innych działań, które 
mogłyby doprowadzić do zwiększenia 
poziomu emisji do powietrza?   
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na środowisko wodne 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

1) Czy realizacja projektu wiąże się 
z koniecznością podjęcia działań, 
które wywrą (tymczasowy lub trwały) 
wpływ na wody powierzchniowe, 
wody podziemne lub wody morskie?  

      

2) Czy realizacja projektu będzie wiązała 
się z ryzykiem skażenia środowiska 
wodnego wskutek zrzutu 
zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych, wód 
podziemnych, wód przybrzeżnych lub 
do morza? Alternatywnie, czy 
realizacja projektu będzie wiązała się 
z dokonywaniem zrzutu znacznej 
ilości zanieczyszczeń do oczyszczalni 
ścieków? 

      

3) Czy realizacja projektu będzie wiązała 
się z koniecznością korzystania 
z substancji/mieszanin 
(uwzględniając produkty biobójcze 
i pestycydy), które mogłyby być 
szkodliwe dla środowiska wodnego, 
ich przechowywania, transportu, 
obchodzenia się z nimi lub ich 
wytwarzania? Udzielając odpowiedzi 
na to pytanie, proszę wziąć pod 
uwagę klasyfikację tych substancji 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na środowisko wodne 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

pod względem zagrożeń, a także 
wszelkie inne klasyfikacje w ramach 
REACH (np. SVHC z uwagi na 
PBT/vPBT lub właściwości 
zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego) 

4) Czy występują jakiekolwiek inne 
czynniki, które należy uwzględnić 
takie jak późniejszy rozwój, które 
mogłyby wywrzeć wpływ na jakość 
wody lub mogłyby wpłynąć na 
możliwość wystąpienia 
skumulowanego wpływu z innymi 
działaniami już prowadzonymi lub 
planowanymi w danej lokalizacji/na 
danym obszarze (np. w rezultacie 
nasilenia innej działalności 
produkcyjnej w sektorze przemysłu 
wytwórczego przy tworzeniu klastra 
produkcyjnego)? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na środowisko wodne 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

5) Czy w obrębie lub wokół miejsca 
realizacji projektu występują 
jakiekolwiek obszary, które są już 
narażone na zanieczyszczenie lub na 
których odnotowuje się już szkody 
w środowisku wynikające np. 
z przekroczenia norm 
środowiskowych przewidzianych 
w obowiązujących przepisach, na 
które realizacja projektu mogłaby 
wywrzeć wpływ? 

      

6) Czy w miejscu realizacji projektu 
występują uwarunkowania 
zwiększające jego podatność na 
erozję, powodzie lub susze, które 
mogłyby wpłynąć na środowisko 
wodne?  
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na grunty i gleby 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

1) Czy realizacja projektu/operacji 
wiąże się z podejmowaniem działań, 
które mogą doprowadzić do erozji?  
 

Może do tego dojść 
wskutek: 

– wzruszenia gleby, 
np. w rezultacie jej 
zaorywania w górę 
i w dół zbocza; 
– usunięcia 
pokrywy roślinnej 
gleby lub 
żywopłotów; 
– niewłaściwego 
sposobu 
korzystania 
z maszyn ciężkich; 

     

2) Czy realizacja projektu/operacji 
wiąże się z podejmowaniem działań, 
które mogą doprowadzić do 
zubożenia materii organicznej gleby?  
 

Może do tego dojść 
wskutek: 

– zmiany 
użytkowania 
gruntów; 
– osuszania 
terenów 
podmokłych; 
– wylesiania. 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na grunty i gleby 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

3) Czy realizacja projektu/operacji 
wiąże się z podejmowaniem działań, 
które mogą doprowadzić do 
zagęszczania gleby? 
 

Może do tego dojść 
wskutek: 

– niewłaściwego 
sposobu 
korzystania 
z maszyn ciężkich; 
– wysokiej gęstości 
obsady zwierząt; 
– przeprowadzania 
szeroko 
zakrojonych prac 
budowlanych. 

     

4) Czy realizacja projektu/operacji 
wiąże się z podejmowaniem działań, 
które mogą doprowadzić do 
zasalania? 
 

Może do tego dojść 
wskutek: 

– stosowania 
nieodpowiedniej 
technologii 
nawadniania; 
– niewłaściwego 
odwadniania; 
– nadmiernego 
wykorzystywania 
wód podziemnych. 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na grunty i gleby 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

5) Czy realizacja projektu/operacji 
wiąże się z podejmowaniem działań, 
które mogą doprowadzić do 
powstania osuwisk? 
 

Może do tego dojść 
wskutek: 

– zniekształcenia 
topografii terenu 
w rezultacie prac 
budowlanych; 
– zmiany 
użytkowania 
gruntów, np. 
wylesiania; 
– wydobywania 
materiałów. 

     

6) Czy realizacja projektu/operacji 
wiąże się z podejmowaniem działań, 
które mogą doprowadzić do 
zanieczyszczenia gleby? 
 

Może do tego dojść 
wskutek: 

– oddziaływania 
instalacji 
przemysłowych; 
– oddziaływania 
instalacji 
górniczych; 
– składowania 
chemikaliów; 
– depozycji 
atmosferycznej 
niebezpiecznych 
chemikaliów. 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na grunty i gleby 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

7) Czy realizacja projektu/operacji 
wiąże się z podejmowaniem działań, 
które mogą doprowadzić do 
uszczelniania gleby? 
 

Może do tego dojść 
wskutek: 

– 
niekontrolowanego 
rozrastania się 
miast; 
– zwiększenia 
intensywności 
transportu. 

     

8) Czy w obrębie lub wokół miejsca 
realizacji projektu występują 
jakiekolwiek obszary lub obiekty 
o znaczeniu historycznym lub 
kulturowym, na które realizacja 
projektu mogłaby wywrzeć wpływ? 

      

9) Czy realizacja projektu wywiera 
wpływ na możliwość korzystania 
z zasobów naturalnych przez 
członków społeczności lub na 
możliwość uzyskania przez nich 
dostępu do tych zasobów? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na grunty i gleby 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

10) Czy występują jakiekolwiek inne 
czynniki, które należy uwzględnić 
takie jak późniejszy rozwój, które 
mogłyby wywrzeć wpływ na 
zajmowanie gleb na cele 
gospodarcze lub mogłyby wpłynąć 
na możliwość wystąpienia 
skumulowanego wpływu z innymi 
działaniami już prowadzonymi lub 
planowanymi w danej lokalizacji/na 
danym obszarze (np. w rezultacie 
nasilenia innej działalności 
produkcyjnej w sektorze przemysłu 
wytwórczego przy tworzeniu klastra 
produkcyjnego)? 

      

11) Czy realizacja projektu wiązałaby się 
z koniecznością podjęcia 
jakichkolwiek innych działań, które 
mogłyby prowadzić do użytkowania 
gruntów i gleb?   
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 

 

[1] 

Jak istotny jest 

wpływ? 

[2] 

Jakie jest 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 

ryzyka jest 

powiązany 

z wpływem? 

[4] 

Proponowane 

(dodatkowe) 

środki łagodzące 

[5] 

Poziom ryzyka 

rezydualnego 

po wdrożeniu 

(dodatkowych) 

środków 

łagodzących 

[6] 

1) Czy projekt może potencjalne 
wywrzeć wpływ na jakiekolwiek 
wyznaczone obszary? 

      

2) Czy budowa lub likwidacja obiektów 
w ramach projektu wiąże się 
z koniecznością podjęcia działań, 
które wywrą tymczasowy wpływ na 
wyznaczony obszar lub na 
ekosystem naturalny? 

      

3) Czy budowa lub likwidacja obiektów 
w ramach projektu wiąże się 
z koniecznością podjęcia działań, 
które wywrą wpływ na tereny 
chronione lub obszary o znaczeniu 
lokalnym lub ekosystem naturalny? 

      

4) Czy sam projekt znajdujący się 
w fazie operacyjnej wywiera wpływ 
na wyznaczony obszar lub obszar 
o znaczeniu lokalnym lub ekosystem 
naturalny? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 

 

[1] 

Jak istotny jest 

wpływ? 

[2] 

Jakie jest 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 

ryzyka jest 

powiązany 

z wpływem? 

[4] 

Proponowane 

(dodatkowe) 

środki łagodzące 

[5] 

Poziom ryzyka 

rezydualnego 

po wdrożeniu 

(dodatkowych) 

środków 

łagodzących 

[6] 

5) Czy realizacja projektu będzie wiązała 
się z ryzykiem skażenia 
wyznaczonych obszarów lub 
ekosystemu naturalnego? 

      

6) Czy realizacja projektu wiąże się 
z koniecznością korzystania 
z substancji/mieszanin 
(uwzględniając produkty biobójcze 
i pestycydy), które mogłyby być 
szkodliwe dla flory i fauny, ich 
przechowywania, transportu, 
obchodzenia się z nimi lub ich 
wytwarzania? 

      

7) Czy w obrębie lub wokół miejsca 
realizacji projektu występują 
jakiekolwiek inne obszary ważne lub 
wrażliwe z uwagi na ich właściwości 
ekologiczne, na które realizacja 
projektu mogłaby wywrzeć wpływ, 
uwzględniając obszary, na których 
występują gatunki zagrożone? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 

 

[1] 

Jak istotny jest 

wpływ? 

[2] 

Jakie jest 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 

ryzyka jest 

powiązany 

z wpływem? 

[4] 

Proponowane 

(dodatkowe) 

środki łagodzące 

[5] 

Poziom ryzyka 

rezydualnego 

po wdrożeniu 

(dodatkowych) 

środków 

łagodzących 

[6] 

8) Czy w miejscu realizacji projektu 
występują jakiekolwiek siedliska lub 
ekosystemy naturalne, które 
należałoby uznać za istotne (np. 
stanowią miejsca gniazdowania) lub 
wrażliwe, a które nie zostały 
wyznaczone i na które realizacja 
projektu mogłaby wywrzeć wpływ? 

      

9) Czy występują jakiekolwiek inne 
czynniki, które należy uwzględnić 
takie jak późniejszy rozwój, które 
mogłyby wywrzeć wpływ na 
otaczającą różnorodność 
biologiczną? 

      

10) Czy w obrębie lub wokół miejsca 
realizacji projektu występują 
jakiekolwiek wyznaczone obszary lub 
siedliska o znaczeniu lokalnym lub 
ekosystemy naturalne, które są już 
narażone na zanieczyszczenie lub na 
których odnotowuje się już szkody 
w środowisku wynikające np. 
z przekroczenia norm 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 

 

[1] 

Jak istotny jest 

wpływ? 

[2] 

Jakie jest 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 

ryzyka jest 

powiązany 

z wpływem? 

[4] 

Proponowane 

(dodatkowe) 

środki łagodzące 

[5] 

Poziom ryzyka 

rezydualnego 

po wdrożeniu 

(dodatkowych) 

środków 

łagodzących 

[6] 

środowiskowych przewidzianych 
w obowiązujących przepisach, na 
które realizacja projektu mogłaby 
wywrzeć wpływ? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na poziom hałasu 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

1) Czy projekt/operacja wiąże się 
z koniecznością podejmowania 
działań, które mogłyby doprowadzić 
do zwiększenia poziomów hałasu 
i wibracji powyżej poziomu 
uciążliwości lub powyżej poziomu, 
który może wywoływać niekorzystne 
skutki dla zdrowia? Proszę wziąć pod 
uwagę wpływ zarówno w ciągu dnia, 
jak i w porze nocnej. 

      

2) Czy projekt będzie realizowany na 
obszarze zurbanizowanym lub 
mieszkalnym i czy doprowadzi do 
znacznego zwiększenia poziomu 
hałasu w ciągu dnia lub w nocy 
w okresie jego realizacji?    

      

3) Czy realizacja projektu wiąże się 
z koniecznością wprowadzenia 
zmian w infrastrukturze 
transportowej lub dokonania zmiany 
taboru i czy kwestie związane 
z hałasem i wibracją zostały wzięte 
pod uwagę przy opracowywaniu 
projektu lub sprzętu? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na poziom hałasu 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

4) Czy w obrębie lub wokół miejsca 
realizacji projektu znajdują się 
jakiekolwiek trasy transportowe, na 
których może występować duże 
natężenie lub zagęszczenie ruchu lub 
które mogą stwarzać problemy 
związane z poziomem hałasu 
w środowisku i na które projekt 
mógłby wywrzeć wpływ? 
 

      

5) Czy występują jakiekolwiek inne 
czynniki, które należy uwzględnić 
takie jak późniejszy rozwój, które 
mogłyby wpłynąć na możliwość 
wystąpienia skumulowany wpływ 
z innymi działaniami już 
prowadzonymi lub planowanymi 
w danej lokalizacji/na danym 
obszarze (np. w rezultacie nasilenia 
ruchu lub innej działalności 
produkcyjnej w sektorze przemysłu 
wytwórczego przy tworzeniu klastra 
produkcyjnego)? 
 

      

6) Czy w obrębie lub wokół miejsca 
realizacji projektu występują 
jakiekolwiek obszary, na których 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na poziom hałasu 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

znajdują się placówki wrażliwe, np. 
szpitale, szkoły, miejsca kultu lub 
obiekty komunalne, na które projekt 
mógłby wywrzeć wpływ? 
Czy w obrębie lub wokół miejsca 
realizacji projektu występują 
jakiekolwiek obszary, które są już 
narażone na nadmierne 
zanieczyszczenie hałasem lub wpływ 
wywołany wibracjami, np. wskutek 
nieosiągnięcia celów wyznaczonych 
na szczeblu UE, na które realizacja 
projektu mogłaby wywrzeć wpływ? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na poziom emisji odorów 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

1) Czy w trakcie realizacji projektu 
dochodzi do emisji dokuczliwych 
odorów?  
 

      

2) Czy możliwe jest, że charakter 
i natężenie tych odorów sprawią, że 
staną się one uciążliwe lub że będą 
wywoływały niekorzystny wpływ na 
zdrowie?  

 

      

3) Czy miejsce realizacji projektu będzie 
znajdowało się na obszarze, który – 
biorąc pod uwagę kierunek wiatru 
itp. – będzie mógł potencjalnie 
wywierać wpływ na okolicznych 
mieszkańców i inne grupy społecznie 
wrażliwe? 
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Lista kontrolna do celów wykrywania potencjalnie znacznego negatywnego wpływu na poziom emisji odorów 

 ANALIZA KONTROLA 

Pytanie  Tak/Nie/Krótki opis 
 
 

[1] 

Jak istotny jest 
wpływ? 

[2] 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia wpływu? 

[3] 

Jaki poziom 
ryzyka jest 
powiązany 

z wpływem? 
[4] 

Proponowane 
(dodatkowe) 

środki łagodzące 
[5] 

Poziom ryzyka 
rezydualnego 
po wdrożeniu 

(dodatkowych) 
środków 

łagodzących 
[6] 

4) Czy występują jakiekolwiek inne 
czynniki, które należy uwzględnić 
takie jak późniejszy rozwój, które 
mogłyby wpłynąć na możliwość 
wystąpienia skumulowany wpływ 
z innymi działaniami już 
prowadzonymi lub planowanymi 
w danej lokalizacji/na danym 
obszarze (np. w rezultacie nasilenia 
działalności prowadzonej w ramach 
klastra)? 
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Wymiar środowiskowy – pozytywny program – lista kontrolna 2 (rozdział 2) 

Pozytywny program – jakość powietrza 

Pytanie Tak/Nie/Krótki opis Czy prawdopodobne jest, że działanie to 

wywrze znaczny pozytywny wpływ?  

Tak/Nie – dlaczego 

Dobrowolne zobowiązanie do 

uwzględnienia dodatkowych środków 

w celu poprawy efektywności 

środowiskowej operacji  

1) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
poprawy efektywności energetycznej? Może 
to wynikać: 
– ze zmniejszenia energochłonności 

działalności produkcyjnej; 

– ze zmniejszenia energochłonności 

związanej z wymogami w zakresie 

transportu; 

– z ograniczenia zapotrzebowania na 

energię/transport; 

– itp. 

   

2) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
zwiększenia stopnia korzystania 
z odnawialnych źródeł energii? 

   

3) Czy realizacja projektu będzie wiązała się 
z wychwytywaniem energii z odpadów? 

   

4) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
zwiększenia potencjału w zakresie 
ponownego używania lub recyklingu 
produktów końcowych, a tym samym 
przyczyni się do ograniczenia zużycia energii 
w procesie wytwarzania surowców 
pierwotnych?  

   

5) Czy technologie produkcyjne dobrano w taki 
sposób, aby ograniczyć do minimum 
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możliwość wystąpienia emisji do powietrza 
u źródła? 
 

6) Czy technologie produkcyjne dobrano 
zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu i rozporządzeń w sprawie 
etykietowania energetycznego? 

   

7) Czy technologie produkcyjne i nakłady 
w postaci substancji chemicznych dobrano 
w taki sposób, aby ograniczyć do minimum 
korzystanie z substancji niebezpiecznych, 
które mogłyby zostać uwolnione do 
powietrza w postaci gazów odlotowych lub 
emisji procesowych? 

   

8) Czy przy opracowywaniu projektu podjęto 
inne działania w celu ograniczenia poziomu 
emisji do powietrza? 

   

9) Czy występują jakiekolwiek inne czynniki 
potwierdzające stosowanie dobrych praktyk 
środowiskowych przy wdrażaniu i realizacji 
projektu? Na przykład podnoszenie 
świadomości mieszkańców i innych 
przedsiębiorstw, wykorzystywanie szans, 
jakie stwarza rozwijający się sektor 
środowiska itp. 

   

 
Pozytywny program – środowisko wodne 

Pytanie Tak/Nie/Krótki 
opis 

Czy prawdopodobne jest, że działanie to 
wywrze znaczny pozytywny wpływ?  
Tak/Nie – dlaczego 

Dobrowolne zobowiązanie do 
uwzględnienia dodatkowych środków 
w celu poprawy efektywności 
środowiskowej operacji  
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1) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
poprawy efektywności wodnej? Może to 
wynikać: 
– ze zmiany technologii produkcyjnych na 
bardziej oszczędne; 
– z instalowania innych urządzeń 
przyczyniających się do oszczędzania wody; 
– ze wzrostu poziomu ponownego 
wykorzystania lub recyklingu zasobów 
wodnych.  

   

2) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
ograniczenia poboru wody ze środowiska 
wodnego na obszarach, na których dochodzi 
do nadmiernego poboru wody (w ujęciu 
sezonowym lub rocznym)? np. budowa 
zbiornika przeznaczonego do 
przechowywania wody w okresie zimowym 

   

3) Czy projekt doprowadzi do zmniejszenia ilości 
zrzutów do środowiska wodnego 
dokonywanych za pośrednictwem systemu 
kanalizacyjnego albo bezpośrednio?   

   

4) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
zwiększenia potencjału w zakresie 
ponownego używania lub recyklingu 
produktów końcowych, a tym samym 
przyczyni się do ograniczenia popytu na 
surowce pierwotne charakteryzujące się 
wysokim poziomem zużycia wody?  

   

5) Czy technologie produkcyjne i środki 
chemiczne dobrano w taki sposób, aby 
ograniczyć do minimum możliwość 
uwolnienia substancji niebezpiecznych do 
środowiska wodnego?  

   

6) Czy przy opracowywaniu projektu podjęto 
inne działania w celu ograniczenia wpływu na 
środowisko wodne? 
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7) Czy występują jakiekolwiek inne czynniki 
potwierdzające stosowanie dobrych praktyk 
środowiskowych przy wdrażaniu i realizacji 
projektu? Na przykład podnoszenie 
świadomości mieszkańców i innych 
przedsiębiorstw, wykorzystywanie szans, 
jakie stwarza rozwijający się sektor 
środowiska? 

   

 
 
 

Pozytywny program – grunty/gleby 

Pytanie Tak/Nie/Krótki 
opis 

Czy prawdopodobne jest, że działanie to 
wywrze znaczny pozytywny wpływ?  
Tak/Nie – dlaczego 

Dobrowolne zobowiązanie do 
uwzględnienia dodatkowych środków 
w celu poprawy efektywności 
środowiskowej operacji  

1) Czy projekt przyczyni się do przeciwdziałania 
zjawisku erozji? Może to wynikać: 
– z ponownego zalesiania. 

   

2) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
poprawy jakości i ilości materii organicznej 
gleby w glebie?  

   

3) Czy realizacja projektu przyczyni się do 
ograniczenia lub powstrzymania procesu 
zasalania? 

   

4) Czy realizacja projektu przyczyni się do 
ograniczenia poziomu ryzyka 
hydrogeologicznego?  

   

5) Czy realizacja projektu przyczyni się do 
remediacji zanieczyszczonych terenów? 

   

6) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
przekształcenia obszarów 
przemysłowych/miejskich z powrotem 
w tereny ochrony przyrody? 
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7) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
wzbogacenia różnorodności biologicznej 
gleby? 

   

8) Czy realizacja projektu przyczyni się do 
zapewnienia wysokiej wartości krajobrazowej 
w obrębie lub wokół miejsca realizacji 
projektu lub sprawi, że miejsce to lub jego 
otoczenie staną się bardziej malownicze? 

   

9) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
utworzenia szlaków lub obiektów 
wykorzystywanych do celów rekreacyjnych 
w obrębie lub wokół miejsca jego realizacji 
lub przyczyni się do ochrony takich szlaków 
lub obiektów? 

   

10) Czy realizacja projektu przyczyni się do 
zapewnienia ochrony obszarów lub obiektów 
o znaczeniu historycznym lub kulturowym 
w obrębie lub wokół miejsca realizacji 
projektu? 

   

11) Czy realizacja projektu przyczyni się do 
poprawy jakości lub zwiększenia ilości 
rzadkich zasobów, np. wód podziemnych, 
wód powierzchniowych, zasobów w sektorze 
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa itp.? 

   

12) Czy realizacja projektu przyczyni się do 
poprawy jakości powietrza lub osiągnięcia 
zgodności z krajowymi poziomami emisji 
zanieczyszczeń powietrza?  
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Pozytywny program – różnorodność biologiczna  

Pytanie  Tak/Nie/Krótki 
opis 

Czy prawdopodobne jest, że działanie to 
wywrze znaczny pozytywny wpływ?  
Tak/Nie – dlaczego 

Dobrowolne zobowiązanie do 
uwzględnienia dodatkowych środków 
w celu poprawy efektywności 
środowiskowej operacji   

1) Czy realizacja projektu doprowadzi do zmian 
fizycznych w danej lokalizacji, które: 
– ułatwią kontrolowanie gatunków obcych 
lub ich usuwanie? 
– ułatwią ochronę gatunków rodzimych lub 
różnorodności genetycznej? 
– ułatwią ochronę obszarów bogatych pod 
względem różnorodności biologicznej lub 
obszarów chronionych lub dzikich gatunków 
rodzimych, w szczególności gatunków 
chronionych lub gatunków zagrożonych?  
– ułatwią tworzenie obszarów chronionych? 
– ułatwią odbudowę ekosystemów 
naturalnych? 

   

2) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
opracowania nowych procesów/systemów, 
które umożliwią ograniczenie stopnia 
wykorzystywania substancji lub materiałów 
niebezpiecznych lub toksycznych dla 
środowiska (flory, fauny) lub które pozwolą 
uniknąć korzystania z takich substancji lub 
materiałów?  

   

3) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów 
stałych? Lub do poprawy jakości odpadów 
wykorzystywanych do użyźniania gruntów 
(np. osadu ściekowego)?   

   

4) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
ograniczenia ryzyka skażenia terenów 
chronionych lub obszarów bogatych pod 
względem różnorodności biologicznej lub 
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Pozytywny program – różnorodność biologiczna  

Pytanie  Tak/Nie/Krótki 
opis 

Czy prawdopodobne jest, że działanie to 
wywrze znaczny pozytywny wpływ?  
Tak/Nie – dlaczego 

Dobrowolne zobowiązanie do 
uwzględnienia dodatkowych środków 
w celu poprawy efektywności 
środowiskowej operacji   

ekosystemów naturalnych substancjami 
zanieczyszczającymi? 

5) Czy przy opracowywaniu projektu podjęto 
inne działania w celu ograniczenia wpływu na 
różnorodność biologiczną? 

   

6) Czy przy opracowywaniu projektu korzystano 
z rozwiązań opartych na zasobach przyrody? 
(np. dachy zielone, ściany zielone) 

   

7) Czy występują jakiekolwiek inne czynniki 
potwierdzające stosowanie dobrych praktyk 
środowiskowych przy wdrażaniu i realizacji 
projektu? Na przykład podnoszenie 
świadomości mieszkańców i innych 
przedsiębiorstw, wykorzystywanie szans, 
jakie stwarza rozwijający się sektor 
środowiska? 
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Pozytywny program – dotyczący zmniejszania poziomu hałasu, wibracji i odorów  

Pytanie  Tak/Nie/Krótki 
opis 

Czy prawdopodobne jest, że działanie to 
wywrze znaczny pozytywny wpływ?  
Tak/nie – dlaczego 

Dobrowolne zobowiązanie do 
uwzględnienia dodatkowych środków 
w celu poprawy efektywności 
środowiskowej operacji   

Pytania służące stwierdzeniu pozytywnego wpływu na zmniejszanie poziomu hałasu lub wibracji   

1) Czy realizacja projektu doprowadzi do 
ograniczenia wpływu związanego z hałasem 
lub wibracjami? Może to wynikać: 
– z podjęcia konkretnych działań na rzecz 
ograniczania poziomu hałasu i wibracji; 
– z pośredniego ograniczenia poziomu hałasu 
w nocy lub w ciągu dnia dzięki wprowadzeniu 
zmian w prowadzonej działalności; 
– z wprowadzenia usprawnień 
infrastrukturalnych umożliwiających 
ograniczenie skutków wywoływanych przez 
wibracje. 

   

2) Czy projekt doprowadzi do przeniesienia 
działalności generującej hałas poza obszar 
mieszkalny lub poza miejsce, w którego 
otoczeniu znajdują się placówki, w których 
przebywają osoby szczególnie narażone, np. 
szpitale?  

   

3) Czy projekt będzie obejmował podejmowanie 
konkretnych działań na rzecz ograniczania 
poziomu hałasu lub wibracji?  

   

4) Czy technologie produkcyjne dobrano w taki 
sposób, aby ograniczyć do minimum możliwość 
wystąpienia wpływu u źródła? 

   

5) Czy przy doborze miejsca realizacji projektu lub 
przy opracowywaniu środków służących 
ograniczeniu wpływu podjęto inne działania? 

   



 

47 
 

Pozytywny program – dotyczący zmniejszania poziomu hałasu, wibracji i odorów  

Pytanie  Tak/Nie/Krótki 
opis 

Czy prawdopodobne jest, że działanie to 
wywrze znaczny pozytywny wpływ?  
Tak/nie – dlaczego 

Dobrowolne zobowiązanie do 
uwzględnienia dodatkowych środków 
w celu poprawy efektywności 
środowiskowej operacji   

Pytania służące zidentyfikowaniu pozytywnego wpływu na zmniejszanie poziomu odorów   

Czy realizacja projektu doprowadzi do ograniczenia 
poziomu emisji odorów dzięki powstaniu nowego 
zakładu? Jeżeli tak, czy wywarłoby to wpływ na 
charakter odoru, częstotliwość jego emitowania 
lub czas jego utrzymywania się w powietrzu itp.?   

   

Czy projekt doprowadzi do przeniesienia 
działalności generującej odory poza miejsce, 
w którego otoczeniu znajdują się duże grupy osób 
wrażliwych lub wymagających szczególnego 
traktowania?  

   

Czy projekt będzie obejmował konkretne działania 
na rzecz ograniczania poziomu emisji odorów?  

   

Czy technologie produkcyjne dobrano w taki 
sposób, aby ograniczyć do minimum możliwość 
wystąpienia wpływu u źródła? 

   

Czy przy doborze miejsca realizacji projektu lub 
przy opracowywaniu środków służących 
ograniczeniu wpływu podjęto inne działania, np. 
wykorzystywanie lokalnych systemów wentylacji 
w połączeniu z metodami oczyszczania spalin? 
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Załącznik 3 – Listy kontrolne – wymiar społeczny (rozdział 2) 

 

Wymiar społeczny – lista kontrolna do celów analizy 

Zaleca się, aby na etapie analizy wymiarów społecznych projektu partnerzy wykonawczy korzystali z poniższej 

listy kontrolnej jako wytycznych. Poniższa lista kontrola służy stwierdzeniu potencjalnego niekorzystnego 

wpływu w oparciu o siedem aspektów społecznych wyszczególnionych w wytycznych.  

Na podstawie wytycznych przedstawionych w rozdziale 2.4.3 poświęconym analizie operacji pod kątem 

społecznym oraz na podstawie odpowiedzi na pytania analityczne zaproponowane poniżej, partnerzy 

wykonawczy powinni wskazać istotność określonych skutków społecznych i określonego rodzaju ryzyka 

społecznego w kolumnach „Tak” i „Nie” poniżej. Jeżeli na niektóre z tych pytań udzielono odpowiedzi 

twierdzącej, zaleca się, aby partnerzy wykonawczy zapoznali się z tabelą klasyfikacji ryzyka społecznego 

zamieszczoną w rozdziale 2.4.4 dotyczącym klasyfikacji ryzyka społecznego, aby ustalić poziom ryzyka 

i sklasyfikować je jako niskie, średnie lub wysokie. Jeżeli przynajmniej jeden aspekt społeczny zostanie uznany 

za wiążący się ze średnim lub wysokim ryzykiem, partner wykonawczy powinien przejść do etapu kontroli. 

Aspekty społeczne/wpływ społeczny  Tak  Nie Informacje  
niedostępne 

Poziom ryzyka 
(wysoki/średni/niski) 
Krótki opis 

Warunki pracy i zatrudnienia 
 

 Czy stwierdzono wystąpienie jakichkolwiek 
potencjalnych problemów związanych 
z zapewnianiem zgodności z obowiązującymi 
przepisami unijnymi i przepisami krajowymi 
w kontekście ram zgodności z prawem, np. 
problemów dotyczących stosunków pracy 
i wynagrodzenia pracowników? 
 

 Czy realizacja projektu wiąże się z ryzykiem 
pracy dzieci, pracy przymusowej, 
dyskryminacji lub ograniczania wolności 
zrzeszania się lub z innego rodzaju ryzykiem 
naruszenia podstawowych praw 
pracowniczych z powodu uwarunkowań 
panujących w danym państwie lub sektorze, 
z uwagi na osobę promotora lub wykonawcy 
lub w związku ze specyfiką łańcucha 
dostaw?11 
 

 Czy w przypadku zidentyfikowanego ryzyka 
związanego z pracą promotorzy projektów 
posiadają zdolności zarządcze odpowiadające 
sile roboczej i wielkości projektu oraz zgodne 
z przepisami krajowymi? 

    

                                                           
11 W szczególności, jeżeli chodzi o projekty dotyczące operacji prowadzonych poza UE, a także z uwagi na 
międzynarodowe łańcuchy dostaw. 
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Aspekty społeczne/wpływ społeczny  Tak  Nie Informacje  
niedostępne 

Poziom ryzyka 
(wysoki/średni/niski) 
Krótki opis 

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona – w wymiarze 
publicznym oraz w miejscu pracy 
 

 Czy projekt może mieć znaczny wpływ 
(bezpośredni/pośredni) na zdrowie, 
bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy? 

 Czy projekt może mieć znaczny wpływ 
(bezpośredni/pośredni) na zdrowie, 
bezpieczeństwo i ochronę społeczności 
i ogółu społeczeństwa? 

 Czy w przypadku zidentyfikowanego wpływu 
promotor projektu posiada odpowiednie 
zdolności w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa 
i ochrony w miejscu pracy proporcjonalne do 
prawdopodobnego wpływu projektu? 

    

Ochrona i włączenie osób lub grup wymagających 
szczególnego traktowania 
 

 Czy projekt może mieć niekorzystny wpływ na 
osoby lub grupy wymagające szczególnego 
traktowania, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami? (np. pogłębienie 
nierówności m.in. poprzez wywieranie 
wpływu na przystępność cenową, dostępność 
i jakość usług oraz lokali mieszkalnych, w tym 
w obszarze energii, edukacji i opieki 
zdrowotnej) 

 Czy projekt obejmuje środki, które mogłyby 
przyczynić się do usunięcia barier w dostępie 
do usług dla osób z niepełnosprawnościami? 
Jeżeli tak, czy promotor dysponuje zdolnością 
do ich wdrożenia? 

 Czy projekt zapewnia dostępność efektów 
jego realizacji dla osób 
z niepełnosprawnościami? 

 Czy projekt może mieć wpływ na grupy ludów 
tubylczych (np. wszelki wpływ na należące do 
nich grunty i budynki mieszkalne, ich źródła 
utrzymania lub ich dziedzictwo kulturowe)? 

 Czy promotor projektu dysponuje 
odpowiednią zdolnością do podejmowania 
stosownych działań w odniesieniu do 
zidentyfikowanego wpływu? 

    

Równouprawnienie płci  

 Czy przy opracowywaniu i wdrażaniu 
projektu, a także przy zarządzaniu projektem 
i poddawaniu go ocenie wzięto pod uwagę 
podejście uwzględniające problematykę płci, 
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Aspekty społeczne/wpływ społeczny  Tak  Nie Informacje  
niedostępne 

Poziom ryzyka 
(wysoki/średni/niski) 
Krótki opis 

w tym dane segregowane według kryterium 
płci?  

 Czy istnieje prawdopodobieństwo, że projekt 
może wywrzeć znaczny, nieproporcjonalny 
wpływ na kobiety i dziewczęta? 

 Czy projekt wiąże się z określonym ryzykiem 
związanym z płcią lub opiera się na normach 
społecznych prowadzących do dyskryminacji 
ze względu na płeć? 

 Czy projekt może wiązać się ze znacznym 
ryzykiem dotyczącym dyskryminacji ze 
względu na płeć lub przemocy i molestowania 
ze względu na płeć (w tym m.in. wcześniejsze 
skargi w tym zakresie, nieprzychylne opinie 
mediów/organizacji pozarządowych na temat 
projektu lub promotora projektu itp.)?  

 Czy promotor projektu dysponuje 
odpowiednią zdolnością do ograniczenia tego 
rodzaju ryzyka w przypadku jego 
zidentyfikowania? 

 Czy promotor projektu dysponuje zdolnością 
do zapewnienia równego dostępu do korzyści 
wynikających z projektu zarówno dla 
mężczyzn, jak i dla kobiet (poza projektami 
skierowanymi konkretnie do kobiet)? 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
 

 Czy projekt może negatywnie wpłynąć na 
niemożliwe do odtworzenia dobra kultury 
(np. obszary archeologiczne, historyczne lub 
kultu religijnego), obszary o niepowtarzalnej 
wartości przyrodniczej lub niematerialne 
dziedzictwo kulturowe (np. praktyki 
społeczne, rytuały i obchody świąt)? Jeżeli 
tak, czy dostępna jest opinia właściwego 
organu odpowiedzialnego za dziedzictwo 
kulturowe? 

 Czy projekt może przyczynić się do 
zapewnienia należytego zarządzania wszelkim 
zidentyfikowanym wpływem na dziedzictwo 
kulturowe w przypadku zidentyfikowania 
ryzyka w tym zakresie? 

    

Nabywanie, wywłaszczanie oraz zmiana 
użytkowania gruntów 

 

 Czy projekt będzie wymagał nabycia, 
wywłaszczenia lub zmiany użytkowania 
gruntów? 
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Aspekty społeczne/wpływ społeczny  Tak  Nie Informacje  
niedostępne 

Poziom ryzyka 
(wysoki/średni/niski) 
Krótki opis 

 Czy realizacja projektu może wiązać się 
z koniecznością przesiedlenia nieformalnych 
właścicieli gruntów lub zamieszkujących je 
osób lub w inny sposób ograniczać możliwość 
użytkowania przez nich gruntów lub 
pozbawiać ich tej możliwości? 

Zaangażowanie zainteresowanych stron  
 

 Czy projekt może wiązać się ze znacznym 
ryzykiem utraty reputacji, sprzeciwem ze 
strony przedstawicieli społeczności lokalnych 
lub kwestiami związanymi z dziedziczeniem 
(np. toczące się lub spodziewane 
postępowanie sądowe, 
dochodzenie/śledztwo, skarga (skargi), 
protesty lub kontrola organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego)?  

 Czy promotor projektu dysponuje – 
w stosownych przypadkach – zdolnością do 
zapewnienia odpowiedniego zaangażowania 
zainteresowanych stron lub wspierania 
właściwych organów we wdrażaniu procesu 
udziału społeczeństwa? 

    

Pozostałe istotne aspekty 
 

 Czy ogólna zdolność promotora do 
podejmowania działań w obszarze 
środowiska i w kwestiach społecznych lub 
wyniki osiągane przez niego w tych obszarach 
są wystarczające do zagwarantowania 
należytego zarządzania kwestiami 
środowiskowymi i społecznymi? 

 Czy promotor ustanowił odpowiedni 
i skuteczny system zarządzania? 

 Czy w przeszłości (podobny) projekt lub 
promotor projektu spotkał się z jakimikolwiek 
skargami lub nieprzychylnymi opiniami ze 
strony mediów lub organizacji 
pozarządowych odnoszącymi się do jednego 
aspektu społecznego związanego z realizacją 
projektu lub kilku takich aspektów? Jeżeli tak, 
proszę wyjaśnić, dlaczego tak się stało i jakie 
działania podjęto, by rozwiązać ten problem 
(działania łagodzące/wypłata 
odszkodowania/inne). 
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Wymiar społeczny – pozytywny program – lista kontrolna (rozdział 2) 

Partnerów wykonawczych i, w stosownych przypadkach, pośredników finansowych zachęca się do systematycznego ustalania i stosowania poniższej listy 

kontrolnej pozytywnego programu w odniesieniu do projektów, których realizacja wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z koniecznością dokonania 

wymienionych poniżej inwestycji: 

 inwestycji w działalność gospodarczą przyczyniającą się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycji wnoszącej wkład w działania służące 
wspieraniu osób lub grup wymagających szczególnego traktowania, zwalczaniu nierówności lub sprzyjaniu równouprawnieniu płci i wzmocnieniu pozycji 
kobiet, spójności społecznej, integracji społecznej i stosunkom pracy lub 

 inwestycji w kapitał ludzki lub w grupy lub społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub społecznej. 

Osiągnięcie celu polegającego na zapewnieniu pozytywnego wpływu społecznego wiąże się z koniecznością:  

1. zapewnienia mierzalnego, pozytywnego wpływu społecznego niezależnie od realizacji innych celów inwestycyjnych, o których mowa bezpośrednio 
we wniosku inwestycyjnym lub w innych stosownych dokumentach, w tym np. w zobowiązaniu przedsiębiorstwa do stosowania zasad 
zrównoważonego finansowania i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz  

2. opracowania planu prac dotyczącego inwestycji lub dowolnego innego stosownego dokumentu sporządzonego w tym celu, który:  

a. będzie z wyprzedzeniem określał cele w zakresie wpływu społecznego, do których realizacji dany projekt lub dana transakcja się przyczynią 
oraz  

b. będzie zawierał odpowiednie zasady prowadzenia sprawozdawczości ex post w zakresie uzyskanych wyników. 

 

Operacja uzyska dodatkowe punkty w tabeli wskaźników InvestEU, jeżeli wywrze pozytywny wpływ na przynajmniej jeden z aspektów wymienionych w tabeli 

poniżej. Kategorie przedstawione w tabeli mają wyłącznie orientacyjny charakter i będą musiały zostać zweryfikowane pod kątem zgodności z ostateczną 

wersją tabeli wskaźników InvestEU.  

 Umiarkowany Dobry Bardzo dobry Doskonały 

Równouprawnienie 
płci i wzmocnienie 
pozycji 

Brak bezpośredniego, 
konkretnego lub znacznego 
pozytywnego wpływu na 
równouprawnienie płci, 

Pewien pozytywny wpływ na 
poziom życia kobiet, np. 
zwiększenie dostępności 
korzyści społecznych lub 

Konkretne elementy służące 
zapewnieniu dotarcia do kobiet 
będących beneficjentkami 
projektu lub konkretne 

Przyczynienie się do 
równouprawnienia płci stanowi 
główny zamierzony wpływ 
operacji zgodnie z nadrzędnym 



 

53 
 

 Umiarkowany Dobry Bardzo dobry Doskonały 

ekonomicznej 
kobiet 

który wynikałby z realizacji 
projektu. 
 
Przykład: wsparcie na rzecz 
dużych korporacji, których 
polityka w obszarze 
zasobów ludzkich jest 
zgodna z obowiązującymi 
przepisami i których 
produkty są neutralne 
płciowo – baterie.  

ekonomicznych generowanych 
przez projekt.  
 
Brak konkretnych elementów 
odnoszących się do kwestii 
równouprawnienia płci lub 
elementów ułatwiających 
dotarcie do kobiet.  
Przykład: budowa nowego 
szpitala ogólnego.   

elementy koncentrujące się na 
kwestii równouprawnienia płci, 
polityka zatrudnienia 
sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, rozszerzenie 
poziomu bezpieczeństwa 
i ochrony ponad próg 
zgodności, przeprowadzenie 
analizy dotyczącej 
płci/sporządzenie planów 
działania.  
 
Przykład: opracowywanie 
rozkładów jazdy środków 
transportu publicznego 
w oparciu o wyniki analizy 
wzorców w zakresie 
korzystania ze środków 
transportu przez kobiety 
i mężczyzn; tworzenie miejsc 
pracy dla kobiet jako kluczowy 
element działań 
podejmowanych na etapie 
opracowywania lub realizacji 
projektu. 
 

celem projektu polegającym na 
poprawie równości płci lub 
zmniejszeniu różnic 
w traktowaniu kobiet 
i mężczyzn.  
 
 
 
Projekt/usługa: 
- zostały opracowane z myślą 

o szczególnych potrzebach 
kobiet lub dziewcząt; 

- odnoszą się do problemu, 
który wywiera 
nieproporcjonalnie duży 
wpływ na kobiety lub 
dziewczęta lub 

- znacznie ograniczają skalę 
zjawiska ubóstwa czasu 
kobiet i zmniejszają 
obciążenie kobiet pracami 
domowymi. 

 
Projekt opiera się na wynikach 
kontekstowej analizy dotyczącej 
płci i uwzględnia wskaźniki 
powiązane z wynikami 
w zakresie równouprawnienia 
płci.  
 
Przykład: wsparcie na rzecz 
klinik zdrowia reprodukcyjnego; 
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 Umiarkowany Dobry Bardzo dobry Doskonały 

zapewnienie transportu na 
obszary, na których zatrudnia 
się głównie kobiety; kształcenie 
dziewcząt; przedsiębiorczość 
kobiet.    

Włączenie 
społeczne 

Brak bezpośredniego, 
konkretnego lub znacznego 
pozytywnego wpływu na 
włączenie społeczne, który 
wynikałby z realizacji 
projektu. Brak znaczenia 
i brak konkretnych środków 
mających na celu 
zapewnienie poprawy 
w zakresie 
równouprawnienia, 
włączenia społecznego, 
przystępności cenowej lub 
dostępności w stopniu 
wykraczającym poza 
wymogi ustanowione 
w przepisach krajowych. 
 
 
 

Korzyści związane z projektem 
odnoszą się do wpływu na 
przystępność i dostępność 
usług lub infrastruktur, do 
których beneficjenci projektu 
nie mieli wcześniej dostępu. 
 
Przykład: szpital oferujący 
wcześniej niedostępne metody 
leczenia w przystępnej cenie; 
zwiększenie dostępności usług 
społecznych/placówek 
oświatowych świadczących 
usługi w przystępnej 
cenie/transportu 
publicznego/mieszkalnictwa 
socjalnego; zapewnienie 
dostępu do technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
w przystępnej cenie. 
 

Projekt zawiera elementy 
służące zwiększeniu włączenia 
społecznego określonych grup 
lub poprawie integracji 
określonych grup na rynku 
pracy bądź elementy 
sprzyjające zwiększeniu 
dostępności określonych 
obszarów lub poprawie 
poziomu życia osób lub 
populacji wymagających 
szczególnego traktowania, 
uwzględniając osoby 
z niepełnosprawnościami. 
Może wiązać się to 
z zapewnieniem dostępu do 
bezpiecznej, przystępnej 
cenowo, sprzyjającej włączeniu 
i wydajnej mobilności zgodnej 
z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz systemów 
transportu i infrastruktury lub 
propagowaniem przystępnej 
edukacji wysokiej jakości 
i możliwości uczenia się przez 
całe życie w sprzyjający 

Podstawowym 
celem/zamierzeniem projektu 
jest zwalczanie konkretnych 
i potwierdzonych nierówności, 
niezależnie od tego, czy mają 
one charakter geograficzny czy 
społeczny. Może to obejmować 
ukierunkowane środki mające 
na celu dotarcie 
w nieproporcjonalnie dużym 
stopniu do określonych grup, 
takich jak osoby lub grupy 
wymagające szczególnego 
traktowania narażone na ryzyko 
wykluczenia społecznego, 
będące głównymi 
beneficjentami projektu lub 
skoncentrowanie się na 
określonych obszarach 
geograficznych znajdujących się 
w trudnej sytuacji.  
 
Przykład: wsparcie na rzecz 
gmin przyjmujących dużą liczbę 
uchodźców; rewitalizacja 
ubogich przedmieść; inwestycje 
w przedsiębiorstwa społeczne; 
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włączeniu społecznemu 
i sprawiedliwy sposób. 
 
Elementy te mogą obejmować 
aspekty związane z konstrukcją 
fizyczną lub wiązać się 
z podejmowaniem działań na 
rzecz przeciwdziałania 
dyskryminacji i uprzedzeniom 
przy świadczeniu usług bądź 
działań na rzecz zwiększenia ich 
przystępności cenowej dla 
uboższych grup społeczno-
gospodarczych lub poprawy 
dostępności tych usług dla 
osób zamieszkujących słabiej 
rozwinięte obszary. 
Projekt przyczynia się do 
zapewnienia dostępu dla osób 
z niepełnosprawnościami na 
równi z innymi osobami. 
 
Przykład: wspieranie 
udostępniania odpowiednich, 
bezpiecznych i przystępnych 
cenowo mieszkań socjalnych 
zgodnie z kryteriami 
kwalifikowalności 
koncentrującymi się na 
konkretnych grupach 
wymagających szczególnego 
traktowania; dostosowywanie 

wsparcie na rzecz realizacji 
zintegrowanych strategii 
mieszkaniowych na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. 
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infrastruktury w taki sposób, by 
wyeliminować bariery 
w zakresie dostępności, jakie 
napotykają osoby 
z niepełnosprawnościami; 
ukierunkowane tworzenie 
miejsc pracy dla osób młodych. 

Wzmocnienie 
odporności 

Brak bezpośredniego, 
konkretnego lub znacznego 
pozytywnego wpływu na 
przestrzeganie zasady „nie 
pomijać 
nikogo”/wzmacnianie 
odporności. Brak znaczenia 
w odniesieniu do działań 
w dziedzinie klimatu 
i odporności gospodarczej 
oraz brak konkretnych 
środków w tym zakresie. 
 

Korzyści związane z projektem 
odnoszą się do wpływu na 
przystępność i dostępność 
usług lub infrastruktury, do 
których beneficjenci projektu 
nie mieli wcześniej dostępu; 
brak konkretnych środków 
strukturalnych służących 
zapewnieniu zgodności 
z zasadą „nie pomijać nikogo”, 
niekoncentrowanie się na 
określonych obszarach ani na 
najbardziej potrzebujących 
grupach na danym obszarze. 
 
Przykład: zapewnienie 
dostępu do energii 
odnawialnej przy braku 
dostosowania cen tej energii 
w taki sposób, by 
odzwierciedlała ona potrzeby 
odbiorców i poziom ich 
dochodów. 
 

Projekt obejmuje elementy 
mające na celu zwiększenie 
włączenia określonych grup lub 
elementy służące zwiększeniu 
dostępności określonych 
obszarów lub poprawie 
poziomu życia i zdolności 
przystosowawczych na tych 
obszarach, a także elementy 
służące promowaniu 
dostępności pełnego 
i wydajnego zatrudnienia 
i godnej pracy, również dla 
populacji wymagających 
szczególnego traktowania 
(elementy te muszą wykraczać 
poza to, co jest niezbędne do 
zapewnienia zgodności 
z obowiązującymi przepisami). 
 
Elementy te mogą obejmować 
aspekty związane z konstrukcją 
fizyczną lub wiązać się 
z koniecznością 
przeprowadzenia konkretnej 

Podstawowym 
celem/zamierzeniem projektu 
jest:  
- odbudowa po klęsce 
żywiołowej  
- przygotowanie osób 
najbardziej narażonych na 
skutki zmiany klimatu  
- odporność gospodarcza 
w regionach uznanych za 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
i podatne na wstrząsy 
zewnętrzne  
- rozwój obszarów miejskich 
w regionach o dużym napływie 
osób migrujących z obszarów 
wiejskich  
- infrastruktura medyczna 
służąca wsparciu reagowania 
w przypadku pandemii. 
 
Może to obejmować 
ukierunkowane środki mające 
na celu dotarcie do określonych 
grup jako głównych 
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analizy/identyfikacji na 
szczeblu regionalnym w celu 
ukierunkowania decyzji 
związanych ze strukturą 
projektu i inwestycjami 
podejmowanymi w jego 
ramach, aby były dostosowane 
do przyszłych wyzwań.  
 
Przykład: zapewnienie 
efektywności energetycznej 
mieszkań socjalnych, a tym 
samym obniżenie rachunków 
za energię dla mieszkańców 
zmarginalizowanych pod 
względem 
ekonomicznym/społecznym; 
zapewnienie efektywności 
energetycznej domów opieki 
dla osób starszych, szpitali 
i placówek oświatowych. 

beneficjentów projektu lub 
skoncentrowanie się na 
określonych obszarach 
geograficznych znajdujących się 
w trudnej sytuacji.  
 
Przykład: inwestycje 
w różnorodność biologiczną 
i przedsiębiorstwa leśne bliskie 
naturze prowadzone przez 
kobiety; odporne na zmianę 
klimatu budownictwo 
mieszkaniowe i infrastruktura 
miejska w dzielnicach 
znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz poprawa 
podstawowych usług; odporna 
na zmianę klimatu 
infrastruktura publiczna 
w najuboższych gminach 
dotkniętych klęskami 
żywiołowymi, która przyczyni 
się do zwiększenia ich 
odporności na przyszłe wstrząsy 
takie jak napływ uchodźców. 
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Załącznik 4 – Inne materiały i wytyczne, które można uwzględnić podczas kontroli 

zrównoważonego charakteru projektów w ramach InvestEU 

 

Wymiar klimatyczny 

Komisja Europejska, (publikacja wkrótce – 2021 r.), zawiadomienie Komisji w sprawie technicznych 

wytycznych dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 

„Non-paper Guidelines for Project Managers - Making vulnerable investments climate resilient” 

[Dokument roboczy – Wytyczne dla kierowników projektów – Uodparnianie na klimat inwestycji 

podatnych na zagrożenia]: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-

guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-

project-managers.pdf 

Grupa Robocza Europejskich Instytucji Finansujących ds. Przystosowania się do Zmiany Klimatu 

(EUFIWACC): https://www.eib.org/attachments/press/integrating-climate-change-adaptation-in-

project-development.pdf  

Ramy międzynarodowych instytucji finansowych dotyczące zharmonizowanego podejścia do rozliczania 

emisji gazów cieplarnianych 

Metodyka EBI dotycząca oceny śladu węglowego: 

https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf 

Plan działania banku klimatycznego opracowany przez grupę EBI:  

https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap  

Wymiar środowiskowy 

Komisja Europejska, (publikacja wkrótce – 2021 r.), dokument dotyczący wsparcia technicznego na 

potrzeby weryfikacji inwestycji objętych Programem InvestEU pod względem wpływu na środowisko 

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska zawierająca wytyczne dotyczące oceny 

oddziaływania na środowisko – https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm  

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska zawierająca wytyczne dotyczące obszarów 

Natura 2000 – https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska zawierająca wytyczne dotyczące ramowej 

dyrektywy wodnej – https://ec.europa.eu/environment/water/water-

framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm  

Lista kontrolna JASPERS dotycząca ramowej dyrektywy wodnej – 

http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?docume

ntId=441  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://www.eib.org/attachments/press/integrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf
https://www.eib.org/attachments/press/integrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/unfccc.int/sites/default/files/resource/International*20Financial*20Institution*20Framework*20for*20a*20Harmonised_rev.pdf__;JSUlJSUl!!DOxrgLBm!Su5x7d6OcLNS_8dACksbwy0_CMhAltp2W5vXcwv5B4tpqPRU72sGK2GE64khxtU_V0SPpZg$
https://urldefense.com/v3/__https:/unfccc.int/sites/default/files/resource/International*20Financial*20Institution*20Framework*20for*20a*20Harmonised_rev.pdf__;JSUlJSUl!!DOxrgLBm!Su5x7d6OcLNS_8dACksbwy0_CMhAltp2W5vXcwv5B4tpqPRU72sGK2GE64khxtU_V0SPpZg$
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf
https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap
https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId=441
http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId=441
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Dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik (BREF) i powiązane konkluzje 

dotyczące BAT określone w dyrektywie 2010/75/UE („dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych”) – 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference  

 

 

Środowisko i klimat 

Kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego UE: 

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 

Unijne kryteria dotyczące zielonych zamówień publicznych – 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Sektorowe dokumenty referencyjne przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 

w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) 

– https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm  

 

Wymiar społeczny 

Komisja Europejska, (2021 r.), Program InvestEU: wytyczne poświęcone kontroli operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8380&furtherPubs=yes  

 

Ocena ekonomiczna 

Źródła 

Boardmand, A. E., Greenberg, D. H, Vining, A. R. i Weimer, D. L., Cost-Benefit Analysis, Concept and 

Practice, wydanie 5, Cambridge University Press, 2018. 

CEDEX, Economic evaluation of transport projects – Guidelines, 2010. 

https://www.evaluaciondeproyectos.es/EnWeb/Results/Manual/PDF/EnManual.pdf 

De Rus, G., Introduction to cost-benefit analysis: looking for reasonable shortcuts, Edward Elgar 

Publishing, 2010.  

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Handbook on the external costs of transport 

[Podręcznik dotyczący kosztów zewnętrznych w sektorze transportu], 2019. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-

79-96917-1.pdf 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Methodology for the economic assessment of EBRD projects 

with high greenhouse gas emissions, Technical note, 2019. 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8380&furtherPubs=yes
https://www.evaluaciondeproyectos.es/EnWeb/Results/Manual/PDF/EnManual.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf


 

60 
 

https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/methodology-for-the-economic-

assessment-of-ebrd-projects-with-high-greenhouse-gasemissions.html 

Komisja Europejska, Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

Komisja Europejska, (publikacja wkrótce – 2021 r.), Economic Appraisal Vademecum. 

Europejski Bank Inwestycyjny, The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB, 2013. 

https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf 

Florio, M., Applied welfare economics: Cost-benefit analysis of projects and policies. Routledge, 

2014. 

Laird, J. J., & Venables, A. J., Transport investment and economic performance: A framework for 

project appraisal. Transport Policy, 56, 1–11, 2017.  

Markandya, A., Cost benefit analysis and the environment: How to best cover impacts on 

biodiversity and ecosystem services, OECD Environment Working Papers, nr 101, OECD Publishing, 

Paryż, 2016. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jm2f6w8b25l-

en.pdf?expires=1604056519&id=id&accname=guest&checksum=41F76E5FE73B4454CBB4C8ACED91

173A 

Nordic Investment Bank, Sustainability Policy and Guidelines, 2012. 

https://www.nib.int/filebank/a/1332328414/506da9436eb1c0d4ec17b8b5a929d820/56-

Sustainability_Policy_Guidelines-2012.pdf 

OECD, Cost-Benefit Analysis and the Environment: Further Developments and Policy Use, OECD 

Publishing, Paryż, 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085169-

en.pdf?expires=1604056484&id=id&accname=ocid194786&checksum=3E0F811740359FD0A586F82

414D62EBD 

 

Źródła na potrzeby budowania zdolności 

DG REGIO – JASPERS Posiedzenie forum analizy kosztów i korzyści w sprawie sektorów transportu 

(2015) 

DG REGIO – JASPERS Posiedzenie forum analizy kosztów i korzyści w sprawie infrastruktury 

badawczej, rozwojowej i innowacyjnej (2016) 

DG REGIO – JASPERS Posiedzenie forum analizy kosztów i korzyści w sprawie sektorów ochrony 

środowiska (2017) 

DG REGIO – JASPERS Posiedzenie forum analizy kosztów i korzyści w sprawie sektora energetycznego 

(2018) 

DG REGIO – JASPERS Posiedzenie forum analizy kosztów i korzyści w sprawie sektora usług transmisji 

szerokopasmowej (2019) 

Dodatkowe źródła:  

https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/methodology-for-the-economic-assessment-of-ebrd-projects-with-high-greenhouse-gasemissions.html
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/methodology-for-the-economic-assessment-of-ebrd-projects-with-high-greenhouse-gasemissions.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jm2f6w8b25l-en.pdf?expires=1604056519&id=id&accname=guest&checksum=41F76E5FE73B4454CBB4C8ACED91173A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jm2f6w8b25l-en.pdf?expires=1604056519&id=id&accname=guest&checksum=41F76E5FE73B4454CBB4C8ACED91173A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jm2f6w8b25l-en.pdf?expires=1604056519&id=id&accname=guest&checksum=41F76E5FE73B4454CBB4C8ACED91173A
https://www.nib.int/filebank/a/1332328414/506da9436eb1c0d4ec17b8b5a929d820/56-Sustainability_Policy_Guidelines-2012.pdf
https://www.nib.int/filebank/a/1332328414/506da9436eb1c0d4ec17b8b5a929d820/56-Sustainability_Policy_Guidelines-2012.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085169-en.pdf?expires=1604056484&id=id&accname=ocid194786&checksum=3E0F811740359FD0A586F82414D62EBD
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085169-en.pdf?expires=1604056484&id=id&accname=ocid194786&checksum=3E0F811740359FD0A586F82414D62EBD
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085169-en.pdf?expires=1604056484&id=id&accname=ocid194786&checksum=3E0F811740359FD0A586F82414D62EBD
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+transport+sectors
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+transport+sectors
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+RDI+infrastructures
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+RDI+infrastructures
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+Environment+Sectors
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+Environment+Sectors
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+Energy+Sectors
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+Energy+Sectors
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+Broadband
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Cost-Benefit+Analysis+Forum+meeting+on+Broadband
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1. Grupa Banku Światowego, Environmental, Health, and Safety Guidelines [Wytyczne 

dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa] 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabili

ty-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines  

General EHS Guidelines [Ogólne wytyczne dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa] – 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-

%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p  

Ogólne wytyczne dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa zawierają: 

 informacje na temat środowiska; 

 informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa społeczności; 

 informacje na temat budowy i likwidacji; 

 źródła i dodatkowe materiały. 

Wytyczne sektora przemysłowego:  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabili

ty-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabili

ty-at-ifc/publications/publications_gpn_ehshydropwer  

2. Zasoby EBI 

https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-standards  

https://www.eib.org/en/publications/guidance-note-on-indegenous-and-local-community  

https://www.eib.org/en/publications/environmental-climate-and-social-guidelines-on-hydropower-

development  

https://www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-circular-economy-guide  

https://www.eib.org/attachments/thematic/climate_solutions_en.pdf  

https://www.eib.org/en/publications/guidance-note-on-biodiversity-and-ecosystems  

https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap.htm  

3. Zasoby EBOR 

https://www.ebrd.com/key-sustainability-downloads.html  

https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-

policy/implementation.html  

4. Finansowanie przez pośredników 

https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-information.html  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final+-+General+EHS+Guidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final+-+General+EHS+Guidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_ehshydropwer
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_ehshydropwer
https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-standards
https://www.eib.org/en/publications/guidance-note-on-indegenous-and-local-community
https://www.eib.org/en/publications/environmental-climate-and-social-guidelines-on-hydropower-development
https://www.eib.org/en/publications/environmental-climate-and-social-guidelines-on-hydropower-development
https://www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-circular-economy-guide
https://www.eib.org/attachments/thematic/climate_solutions_en.pdf
https://www.eib.org/en/publications/guidance-note-on-biodiversity-and-ecosystems
https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap.htm
https://www.ebrd.com/key-sustainability-downloads.html
https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html
https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html
https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-information.html
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https://firstforsustainability.org/  

5. Inne przydatne źródła:  

 Wytyczne Komisji dotyczące włączania ekosystemów i ich usług do procesu decyzyjnego; 

 OECD opracowała dokument dotyczący dotacji o skutkach szkodliwych dla różnorodności 

biologicznej, a niedawno opublikowane sprawozdanie OECD dla grupy G-7 zawiera bardziej 

ogólne informacje na temat finansowania różnorodności biologicznej, a także obejmuje szacunki 

dotyczące dotacji o skutkach szkodliwych dla różnorodności biologicznej na poziomie globalnym 

oraz kluczowe zalecenia; 

 Sprawozdanie OECD z 2005 r. dotyczące dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska;  

  Francuskojęzyczne sprawozdanie na temat dotacji publicznych o skutkach szkodliwych dla 

różnorodności biologicznej; 

 Zasady równikowe: https://equator-principles.com/best-practice-resources/; 

 Wytyczne UNEP w sprawie bankowości i zrównoważonego rozwoju: 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/CONSOLIDATED-BANKING-

GUIDE-MAY-17-WEB.pdf; 

 Inicjatywa finansowa UNEP – Zasady odpowiedzialnej bankowości: 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/; 

 https://www.unpri.org/pri/about-the-pri. 

https://firstforsustainability.org/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11395-2019-ADD-1/en/pdf
http://www.oecd.org/env/resources/biodiversity/biodiversity-finance-and-the-economic-and-business-case-for-action.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/environmentally-harmful-subsidies_9789264012059-en;jsessionid=5oLOedfrUCvj6W9Nf5oeJl-w.ip-10-240-5-84
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/rapport-les-aides-publiques-dommageables-la-biodiversite.html
https://equator-principles.com/best-practice-resources/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/CONSOLIDATED-BANKING-GUIDE-MAY-17-WEB.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/CONSOLIDATED-BANKING-GUIDE-MAY-17-WEB.pdf
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
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Załącznik 5 – Glosariusz 

Poniższe definicje mają być stosowane wyłącznie w kontekście Programu InvestEU i zostały 

przedstawione w celu zapewnienia przejrzystości i łatwości odwoływania się do poszczególnych pojęć. 

Nie zastępują one żadnych oficjalnych definicji. Niektóre z nich pochodzą z „Wytycznych dotyczących 

uodparniania infrastruktury na zmianę klimatu na lata 2021–2027”; zaczerpnięto je z Glosariusza 

IPCC12 lub z innych wskazanych źródeł: 

Przystosowanie się do zmiany klimatu: w systemach ludzkich jest to proces dostosowania się do 

spodziewanych lub istniejących warunków klimatycznych i skutków zmiany klimatu w celu złagodzenia 

szkód lub wykorzystania możliwości przynoszących korzyści. W systemach naturalnych jest to proces 

dostosowania się do istniejących warunków klimatycznych i skutków zmiany klimatu; interwencja 

człowieka może ułatwić dostosowanie się do spodziewanych warunków klimatycznych i skutków 

zmiany klimatu. 

Warianty przystosowania się do zmiany klimatu: wachlarz strategii i środków, które są dostępne 

i odpowiednie do celów przystosowania się do zmiany klimatu. Obejmują one szeroki zakres działań, 

które można sklasyfikować jako strukturalne, instytucjonalne, ekologiczne lub behawioralne. 

Zdolności przystosowawcze: zdolność systemów, instytucji, ludzi i innych organizmów do 

dostosowania się do potencjalnych szkód, do wykorzystania szans lub do reagowania na 

konsekwencje. 

Zmiana klimatu: zmiana klimatu odnosi się do zmiany stanu klimatu, którą można określić (np. za 

pomocą badań statystycznych) na podstawie zmian średniej lub zmienności jej właściwości i która 

utrzymuje się przez dłuższy okres, zazwyczaj dziesięciolecia lub dłużej. Zmiana klimatu może wynikać 

z naturalnych procesów wewnętrznych lub czynników zewnętrznych, takich jak modulacje cykli 

słonecznych, erupcje wulkaniczne i trwałe antropogeniczne zmiany w składzie atmosfery lub 

w użytkowaniu gruntów. Należy zauważyć, że w art. 1 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zdefiniowano zmiany klimatu jako: „zmiany w klimacie 

spowodowane pośrednio lub bezpośrednio działalnością człowieka, która zmienia skład atmosfery 

ziemskiej i która jest odróżniana od naturalnej zmienności klimatu obserwowanej w porównywalnych 

okresach”. UNFCCC wprowadza zatem rozróżnienie między zmianami klimatu, które można przypisać 

działalności człowieka zmieniającej skład atmosfery, a zmiennością klimatu wynikającą z naturalnych 

przyczyn. 

Ekstremalne zjawisko klimatyczne (ekstremalne zdarzenie pogodowe lub klimatyczne): wystąpienie 

wartości zmiennej pogodowej lub klimatycznej powyżej (lub poniżej) wartości progowej w pobliżu 

górnych (lub dolnych) krańców zakresu obserwowanych wartości zmiennej. Dla uproszczenia 

ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne określa się wspólnie mianem „ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych”. 

                                                           
12 Glosariusz IPCC dołączony do sprawozdania specjalnego w sprawie globalnego ocieplenia o 1,5 oC: 
https://www.ipcc.ch/report/sr15/glossary/ 

https://www.ipcc.ch/report/sr15/glossary/
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Neutralność klimatyczna: koncepcja stanu, w którym działalność człowieka nie powoduje żadnego 

skutku netto dla systemu klimatycznego. Osiągnięcie takiego stanu wymagałoby zrównoważenia 

poziomu emisji rezydualnych i usuwanych emisji (dwutlenek węgla) oraz uwzględnienia regionalnych 

lub lokalnych skutków biogeofizycznych działalności człowieka, która wpływa np. na albedo 

powierzchni lub klimat lokalny.  

Projekcja klimatu: projekcja klimatu oznacza symulowaną reakcję systemu klimatycznego na 

scenariusz przyszłych emisji lub koncentracji gazów cieplarnianych i aerozoli, często bazującą na 

modelach klimatycznych. Projekcje klimatu różnią się od przewidywań dotyczących klimatu tym, że są 

uzależnione od zastosowanego scenariusza emisji/koncentracji/wymuszania radiacyjnego, który 

z kolei opiera się na założeniach dotyczących np. przyszłych zmian społeczno-gospodarczych 

i technologicznych, które mogą – choć nie muszą – się wydarzyć. 

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ): proces przeprowadzania OOŚ wymaganej na podstawie 

dyrektywy 2011/92/UE zmienionej dyrektywą 2014/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Do głównych etapów procesu 

OOŚ należą: sporządzenie sprawozdania z OOŚ, przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi 

organami oraz obywatelami, podjęcie decyzji oraz poinformowanie o podjętej decyzji. 

System zarządzania ochroną środowiska i sprawami społecznymi13: zestaw strategii, procesów 
i praktyk odpowiednich do stwierdzenia, oceny i monitorowania ryzyka środowiskowego, 
klimatycznego i społecznego oraz wpływu w tym zakresie i zarządzania takim ryzykiem i wpływem, 
które wiążą się z działalnością gospodarczą organizacji albo z projektami lub działalnością 
finansowanymi w przypadku pośrednika finansowego. 
 
Narażenie14: obecność ludzi; źródła utrzymania; usługi ekosystemowe i zasoby; infrastruktura; lub 

dobra gospodarcze, społeczne lub dobra kultury w miejscach, które mogłyby podlegać niekorzystnym 

wpływom. 

Ostateczny odbiorca: Każda osoba fizyczna lub prawna ostatecznie korzystająca ze wsparcia 

finansowego w ramach InvestEU przekazanego przez partnera wykonawczego, w tym za 

pośrednictwem pośredników finansowych, spełniająca warunki określone dla stosownego produktu 

finansowego InvestEU. 

Operacje z zakresu finansowania i inwestycji: operacje mające na celu zapewnienie finansowania 
bezpośrednio lub pośrednio ostatecznym odbiorcom poprzez produkty finansowe oraz w formie 
dowolnego rodzaju finansowania wymienionego w art. 15 rozporządzenia w sprawie InvestEU, 
realizowane przez partnera wykonawczego we własnym imieniu, świadczone zgodnie z wewnętrznymi 
zasadami, politykami i procedurami partnera wykonawczego oraz rozliczane we własnych 
sprawozdaniach finansowych partnera wykonawczego lub, w stosownych przypadkach, ujawnione 
w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Podlegają finansowaniu w ramach InvestEU. 

Analiza w ramach InvestEU: jest to proces wymagany na podstawie rozporządzenia w sprawie 

InvestEU służący stwierdzeniu ewentualnego wpływu, jaki projekt może wywrzeć na którykolwiek 

                                                           
13 https://firstforsustainability.org/risk-management/managing-environmental-and-social-risk-2_2/managing-
environmental-and-social-risk-2_2_2/what-is-an-esms/ 
14 Glosariusz IPCC na temat zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń ekstremalnych i katastrof (SREX): 
https://archive.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf    

https://firstforsustainability.org/risk-management/managing-environmental-and-social-risk-2_2/managing-environmental-and-social-risk-2_2_2/what-is-an-esms/
https://firstforsustainability.org/risk-management/managing-environmental-and-social-risk-2_2/managing-environmental-and-social-risk-2_2_2/what-is-an-esms/
https://archive.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf
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z trzech wymiarów. Analiza w ramach InvestEU obejmuje ogólną ocenę informacji ex ante związanych 

z aspektami zrównoważonego rozwoju. Przeprowadza ją partner wykonawczy lub pośrednik 

finansowy (w stosownych przypadkach), korzystając z informacji przekazanych przez ostatecznego 

odbiorcę. 

Analizy w ramach InvestEU nie należy mylić z pojęciem oceny przeprowadzanej przez odpowiednie 

właściwe organy w kontekście dyrektywy w sprawie OOŚ. 

Kontrola InvestEU: metoda oceny i uwzględniania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz 

sprawozdawczości w ich zakresie. Obejmuje ocenę – zarówno ilościową, jak i jakościową – 

prawdopodobnego wpływu projektów na ich otoczenie (np. pozytywny lub negatywny wpływ na 

klimat, środowisko lub społeczeństwo), ale także wpływu zmieniających się warunków klimatycznych, 

środowiskowych i społecznych na projekt (np. skutki dla projektu wynikające z narażenia na ryzyko 

zmiany klimatu lub dostępności zasobów). 

Projekt: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub działalność o jasno określonym zakresie i jasno 

określonych celach, co obejmuje infrastrukturę, zakup sprzętu, maszyn lub innego rodzaju wydatki 

kapitałowe, rozwój technologii, konkretne działania z zakresu badań naukowych i innowacji, prace 

modernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej. 

Promotor projektu: pożyczkobiorca w umowie o finansowanie, osoba prawna będąca inicjatorem 

projektu. 

Wpływ rezydualny: negatywne skutki, które utrzymują się nawet po wdrożeniu środków łagodzących. 

Ryzyko: potencjalne negatywne konsekwencje w sytuacji narażenia czegoś wartościowego, 

a prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i jego zakres nie są znane. W kontekście oceny 

oddziaływania na klimat termin „ryzyko” jest często używany w odniesieniu do potencjału wystąpienia 

niekorzystnych konsekwencji zagrożeń klimatycznych – lub niekorzystnych konsekwencji działań 

z zakresu przystosowania się do zmiany klimatu bądź łagodzących te zmiany, podjętych w odpowiedzi 

na takie zagrożenie – dla życia, źródeł utrzymania, zdrowia i dobrobytu, ekosystemów i gatunków, 

dóbr gospodarczych i społecznych, dóbr kultury, usług (w tym usług ekosystemowych) i infrastruktury. 

Ryzyko wynika z interakcji między podatnością (systemu, na który wywiera wpływ), jego narażeniem 

w czasie (na zagrożenie), a także zagrożeniem (związanym z klimatem) i prawdopodobieństwem jego 

wystąpienia. 

Ocena ryzyka: jakościowe lub ilościowe naukowe oszacowanie ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem: plany, działania, strategie lub polityki mające na celu ograniczenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka lub jego skutków lub zapewnienie reakcji na te skutki. 

Wrażliwość15: stopień, w jakim zmienność klimatu lub zmiana klimatu wywierają niekorzystny albo 

korzystny wpływ na system. Efekt może być bezpośredni (np. zmiana wysokości plonu na skutek 

zmiany średniej temperatury, zakresu temperatur lub ich zmienności) albo pośredni (np. szkody 

wywołane przez zwiększenie częstości zalewania obszarów przybrzeżnych z powodu podnoszenia się 

poziomu morza). 

                                                           
15  Czwarty Raport IPCC Glosariusz WG2: https://archive.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg2.pdf 

https://archive.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg2.pdf
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Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko: proces przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów 

i programów na środowisko. Główne etapy procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

obejmują sporządzenie sprawozdania ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

upublicznianie i konsultacje oraz podejmowanie decyzji. 

Odporność miast: mierzalna zdolność systemu miejskiego, wraz z mieszkańcami, do zachowania 

ciągłości funkcjonowania podczas wszelkich wstrząsów i warunków skrajnych przy jednoczesnym 

dostosowywaniu się i transformacji w kierunku zrównoważoności. 

Podatność [Czwarty Raport IPCC16]: stopień narażenia systemu na niekorzystne skutki zmiany klimatu, 

w tym na zmienność klimatu i ekstremalne warunki oraz niemożności poradzenia sobie z nimi. 

Podatność zależy od charakteru, skali i tempa zmiany klimatu oraz zmienności, na jaką narażony jest 

system, jego wrażliwości oraz zdolności przystosowawczych. 

Podatność [Piąty Raport IPCC17]: skłonność lub predyspozycja do podlegania niekorzystnym skutkom. 

Podatność obejmuje różne pojęcia i elementy, w tym wrażliwość na szkodę lub skłonność do doznania 

szkody i brak zdolności poradzenia sobie lub przystosowania się. 

Grupy wymagające szczególnego traktowania: w niektórych przypadkach niektóre osoby lub grupy 

są narażone na zagrożenia, marginalizowane, systematycznie dyskryminowane lub wykluczone ze 

względu na ich sytuację społeczno-ekonomiczną. Cechy te obejmują m.in. płeć biologiczną, orientację 

seksualną, płeć kulturową, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, kastę, pochodzenie tubylcze lub 

społeczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne 

poglądy, aktywność, przynależność do związków zawodowych lub wszelkich innych organizacji 

pracowniczych, narodowość, język, stan cywilny lub rodzinny, wykształcenie lub umiejętność czytania 

i pisania, stan zdrowia, status migranta/uchodźcy, mniejszości lub status ekonomiczny (pod względem 

dochodów i dostępu do usług). 

 

 

 

 

 

                                                           
16  Czwarty Raport IPCC Zmiana klimatu 2007: Oddziaływanie, przystosowanie i podatność, Załącznik I: 
Glosariusz, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-app-1.pdf  
17  Piąty raport IPCC, SYR, Sprawozdanie podsumowujące, Załącznik II: Glosariusz, 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf  

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-app-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf
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Załącznik 6 – Dodatkowe wskazówki dotyczące finansowania przez pośredników (rozdział 3) 

 

Zgodność z prawem w zakresie ochrony środowiska – Uproszczona lista kontrolna 0 dla pośredników finansowych 

A.1. Stosowanie zmienionej dyrektywy 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywy w sprawie OOŚ”) 
 

Tak/Nie 

A.1.1 Czy operacja jest wymieniona w załącznikach do dyrektywy w sprawie OOŚ:   

— w załączniku I do dyrektywy w sprawie OOŚ (przejdź do pytania A.1.2)   

— w załączniku II do dyrektywy w sprawie OOŚ (przejdź do pytania A.1.3)   

 

A.1.2 Jeżeli operacja jest objęta załącznikiem I do dyrektywy w sprawie OOŚ, proszę potwierdzić następujące działania:  

4) Sporządzono sprawozdanie z OOŚ zgodnie z art. 5 ust. 1 i załącznikiem IV do tej dyrektywy  

5) Decyzja właściwego organu zamykająca procedurę oceny ocena oddziaływania na środowisko18(o ile jest już dostępna) 
została podana do wiadomości publicznej. 

 

 

A.1.3 Jeżeli operacja jest objęta załącznikiem II do dyrektywy w sprawie OOŚ:   

4) Jeżeli przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko, proszę potwierdzić działania wymienione w pkt A.1.2   

Jeżeli nie przeprowadzono OOŚ, proszę potwierdzić, że podano do publicznej wiadomości (o ile jest ono dostępne) ustalenie 
wymagane na podstawie art. 4 ust. 5 lit. b)19 dyrektywy w sprawie OOŚ (często zwane decyzją dotyczącą analizy).  

 

  

A2. Stosowanie dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1) (dyrektywa 
siedliskowa); ocena skutków dla obszarów Natura 2000    
 

 

                                                           
18 Decyzja ta może mieć formę uzasadnionej konkluzji (art. 1 ust. 2 lit. g) ppkt (iv) dyrektywy w sprawie OOŚ) lub zezwolenia na inwestycję (art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 

w sprawie OOŚ). 
19 Art. 4 ust. 4 w przypadku analiz przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą w sprawie OOŚ przed jej zmianą w 2014 r. 
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A.2.1. Czy operacja została poddana odpowiedniej ocenie zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej20? 

 

 

A.2.2. Jeżeli na pytanie A.2.1 udzielono odpowiedzi „Tak”, należy potwierdzić istnienie następujących dokumentów:   

4) odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;  

5) standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 
siedliskowej”, przekazane Komisji (DG ds. Środowiska), w stosownych przypadkach, lub  

 

6) opinii wyrażonej przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do projektów wywierających 
znaczny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które muszą zostać zrealizowane z powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, z wyjątkiem względów odnoszących się 
do zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa publicznego lub korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska.  

 

 

A.2.3. Jeżeli na pytanie A.2.1 udzielono odpowiedzi „Nie”, należy potwierdzić istnienie następujących dokumentów:   

3) uzasadnienie przyczyn, dla których uznano, że odpowiednia ocena nie jest konieczna (część decyzji w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko albo oddzielny dokument); 

 

 

Informacje o systemie zarządzania ochroną środowiska i sprawami społecznymi funkcjonującym u pośredników finansowych 

Zdecydowanie zaleca się, aby pośrednicy finansowi utworzyli system zarządzania ochroną środowiska i sprawami społecznymi opierający się na uznanych na 

forum międzynarodowym normach i praktykach oraz proporcjonalny do poziomu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, na jakie narażona jest dana instytucja 

w ramach swojego portfela. 

Przy ocenie zdolności pośrednika finansowego do zajmowania się kwestiami związanymi z wpływem na klimat, środowisko i społeczeństwo oraz ryzykiem 

w tym zakresie partner wykonawczy mógłby sprawdzić21: 

 czy pośrednik finansowy posiada wdrożone polityki i procedury w dziedzinie ochrony środowiska i spraw społecznych; 

 czy do wdrożenia wyżej wymienionych polityk i procedur przydzielono wystarczającą ilość personelu i środków finansowych oraz czy personel posiada 

wystarczające umiejętności i kompetencje w obszarach zrównoważonego rozwoju; 

                                                           
20 Jeżeli dana operacja podlega odpowiedniej ocenie, sprawozdanie z takiej oceny stanowi zazwyczaj odrębną część sprawozdania z OOŚ, a decyzja właściwego organu jest 
częścią decyzji zamykającej proces OOŚ. W przypadku operacji, do których nie miała zastosowania zmieniona dyrektywa w sprawie OOŚ, mogą wystąpić przypadki, 
w których sprawozdanie z odpowiedniej oceny i decyzja właściwego organu stanowią odrębny zestaw dokumentów. 
21 Pewne informacje przedstawiono również w rozdziale 3. 
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 czy role i obowiązki są jasno określone i znane wewnątrz organizacji; czy inne działy, takie jak dział prawny i dział ryzyka kredytowego, znają wymogi 

w zakresie ochrony środowiska i spraw społecznych. W najlepszym przypadku ocena ryzyka środowiskowego i społecznego włączona jest do ogólnego 

procesu zarządzania wierzytelnościami i ryzykiem (w sposób proporcjonalny do ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, na jakie narażona jest 

instytucja); 

 czy odpowiednie systemy i technologie pozwalające na uchwycenie aspektów związanych z ochroną środowiska i sprawami społecznymi oraz 

powiązanym z nimi badaniem due diligence; 

 czy kierownictwo jest zaangażowane i okresowo sprawdza wyniki; 

 czy wdrożono procedury monitorowania i określono kluczowe wskaźniki efektywności, 

 historię pośrednika finansowego w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. 

W stosownych przypadkach powyższe punkty mogą być uzupełnione o własne standardy partnera wykonawczego w tym zakresie. 

Dalsze informacje i wskazówki można znaleźć w ogólnodostępnych źródłach wskazanych poniżej:  

https://firstforsustainability.org/risk-management/  

https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/14-env-social.pdf 

https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-standards.htm  

Dodatkowe źródła informacji: 

Opracowany przez EBOR Podręcznik zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym (e-podręcznik) jest dla pośredników finansowych źródłem 

kompleksowych informacji i wytycznych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym na potrzeby 

transakcji udzielania pożyczek i transakcji inwestycyjnych zgodnie ze stosownymi wymaganiami EBOR dotyczącymi wyników - https://www.ebrd.com/who-

we-are/our-values/environmental-emanual-information.html.  

 Wytyczne dla pośredników finansowych dotyczące spełnienia wymogów w zakresie działalności 2 (warunki pracy i zatrudnienia) 

 Wytyczne dla pośredników finansowych dotyczące spełnienia wymogów w zakresie działalności 4 (zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona) 

 Zasady mechanizmów składania skarg przez pracowników określone dla pośredników finansowych 

 Wskazówki – wprowadzenie do ryzyka środowiskowego i społecznego 

https://firstforsustainability.org/risk-management/
https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/14-env-social.pdf
https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-standards.htm
https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-information.html
https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-information.html
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 Systemy zarządzania ochroną środowiska i sprawami społecznymi wykorzystywane przez pośredników finansowych 

 Wytyczne – wizyta na miejscu i lista kontrolna dla pośredników finansowych 

 Wytyczne – weryfikacja zgodności z przepisami 

 Wytyczne – korzystanie z usług specjalistów ds. ochrony środowiska i spraw społecznych 

 


