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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska 

zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej 

opisanego zamówienia.

ZAMAWIAJĄCYI.
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CEL ZAMÓWIENIAII.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących środowiska w świetle postanowień Konwencji o dostępie do informacji, 

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2003 poz. 706), 

zwanej dalej „Konwencją z Aarhus".

Przepisy Konwencji z Aarhus z zakresu dostępu do wymiaru sprawiedliwości zostały implementowane 

do porządku prawnego Unii Europejskiej poprzez szereg przepisów znajdujących się w dyrektywach.

Na przestrzeni lat powstało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które 

wyznacza kierunek interpretacji przepisów prawa UE w świetle postanowień Konwencji z Aarhus. 

Orzeczenia TSUE mają istotny wpływ na kształtowanie się porządku prawnego w państwach 

członkowskich UE. Na szczególną uwagę zasługują orzeczenia, które dotyczą etapu, na jakim 

społeczeństwo bądź zainteresowana społeczność mają dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz tego 

w jakim stopniu mają zapewniony ten dostęp w przypadku planów i programów dotyczących 

środowiska.

Również Komitet ds. Zgodności z Konwencją z Aarhus, jako ciało powołane do badania przestrzegania 

postanowień Konwencji często wypowiadał się na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących środowiska.
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Komisja Europejska w ostatnim czasie kładzie coraz większy nacisk na przestrzeganie przez państwa 

członkowskie przepisów UE dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości zawartych 

w istniejących dyrektywach.

Można założyć, że problematyka stosowania przepisów prawa unijnego i międzynarodowego 

w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości będzie coraz częściej pojawiać się w relacjach 

pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską czy w sprawach toczących się przed 

Komitetem ds. Zgodności z Konwencją z Aarhus, dlatego istnieje potrzeba zbudowania wśród 

urzędników administracji centralnej świadomości w zakresie stosowania ww. przepisów, a także 

funkcjonującego w tym obszarze prawa orzecznictwa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAIII.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu materiałów 

szkoleniowych oraz przeprowadzeniu szkolenia z zakresu dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących środowiska w świetle postanowień Konwencji z Aarhus oraz przepisów 

prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, zaleceń Komitetu 

ds. przestrzegania Konwencji z Aarhus oraz Obwieszczenia Komisji z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska (C/2017/2616).

Szkolenie będzie trwało jeden dzień szkoleniowy przez co należy rozumieć 6 godzin zegarowych, 

w tym dwie przerwy po 15 minut oraz jedną przerwę na obiad - 40 minut, w godzinach 

od 9:00 do 15:00. Szkolenie będzie miało charakter wykładu z elementami dyskusji.

Adresatami szkolenia są pracownicy centralnej administracji rządowej. W szkoleniu weźmie udział 

do 25 osób. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Środowiska.

Szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia jak:

Ramy prawne dostępu do wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony środowiska 

w obszarze prawa unijnego oraz prawa międzynarodowego;

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu 

planów i programów dotyczących środowiska;

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w zakresie udziału społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji dotyczących środowiska;

Mechanizm badania zgodności z Konwencją z Aarhus, stworzony w ramach Konwencji - 

komunikaty do Komitetu ds. Zgodności z Konwencją z Aarhus i procedura postępowania 

przed Komitetem.

Szkolenie powinno w szczególności obejmować tematy wskazane w punktach 2-3 i skupiać się 

na tematach dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadku planów i programów dotyczących
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środowiska oraz w obszarze udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. 

W przypadku punktu 3. prowadzący szkolenie powinien poruszyć kwestię tego na jakim etapie procesu 

inwestycyjnego społeczeństwo bądź zainteresowana społeczność ma możliwość kwestionowania 

działań bądź zaniechań władz publicznych. W szczególności prowadzący szkolenie powinien omówić 

kwestię możliwości odwołania się od negatywnej decyzji screeningowej w świetle orzecznictwa TSUE 

i Komitetu ds. Zgodności z Konwencją z Aarhus.

Do każdego z tematów od 2 do 3 powinno być podane właściwe orzecznictwo TSUE oraz wnioski 

i zalecenia Komitetu ds. Zgodności z Konwencją z Aarhus.

Wśród poruszanych przepisów prawa Unii Europejskiej powinny się znaleźć w szczególności przepisy 

następujących dyrektyw umożliwiające społeczeństwu dostęp do wymiaru sprawiedliwości:

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 

90/313/EWG;

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

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 

na środowisko;

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory;

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 w sprawie 

emisji przemysłowych;

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Wśród orzecznictwa TSUE, które omówi prowadzący w trakcie szkolenia muszą pojawić się następujące 

orzeczenia:

Wyrok z dnia 26 maja 2011 r., Stichting Natuur en Milieu C-165 do C-167; 

Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Protect Natur C-664/15;

Wyrok z dnia 25 lipca 2008 r., Janecek C-237/07;

Wyrok z dnia 19 listopada 2014 r., ClientEarth C-404/13.

Zleceniobiorca powinien zaproponować również inne orzeczenia właściwe dla omawianego 

zagadnienia.
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Wśród wniosków Komitetu ds. Zgodności z konwencją z Aarhus, które omówi prowadzący w trakcie 

szkolenia muszą pojawić się wnioski z następujących spraw, jakie toczyły się przed Komitetem:

ACCC/C/2005/11- Belgia; 

ACCC/C/2006/18 - Dania 

ACCC/C/2008/31 - Niemcy; 

ACCC/C/2010/50 - Czechy; 

ACCC/C/2011/58 - Bułgaria;

Zleceniobiorca powinien zaproponować inne, adekwatne do przedmiotu zamówienia, propozycje 

spraw toczących się przed Komitetem ds. zgodności z Konwencją z Aarhus.

Z dniem odbioru usługi, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do 

utworów powstałych w ramach realizacji zamówienia (program szkolenia, materiały szkoleniowe),

na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą 

dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną na każdym 

nośniku; wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie oryginału lub egzemplarzy osobom trzecim; 

wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; rozpowszechnianie w inny sposób, 

w tym publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Zleceniobiorca we własnym zakresie i na własny koszt będzie pozyskiwał wszystkie materiały 

potrzebne do realizacji zamówienia.

IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotu zamówienia Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

Poprowadzenia szkolenia;

Opracowania programu szkolenia w oparciu o zakres opisany przedmiocie zamówienia; 

Opracowania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej - prezentacja oraz skrypt 

z orzeczeniami TSUE i orzeczeniami Komitetu ds. Zgodności z Konwencją z Aarhus, w postaci: 

nazwa orzeczenia i jego zwięzły opis;

Przesłania materiałów szkoleniowych Zleceniodawcy w wersji elektronicznej w celu 

udostępnienia ich uczestnikom szkolenia;

Dostarczenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej, wydrukowanej dwustronnie 

w formacie A4, do siedziby Zamawiającego (1 sztuka);
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- Opracowania, wydrukowania i dystrybucji wśród uczestników szkolenia ankiet ewaluacyjnych 

a następnie zebrania wypełnionych przez uczestników ankiet i przekazania Zleceniodawcy.

Za organizację sali szkoleniowej, catering oraz zaproszenie uczestników na szkolenie, 

odpowiedzialny jest Zleceniodawca.

V. TERMIN REALIZACJI

Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, między 18.11 - 11.12.2019 roku.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIAVI.

Wycena powinna zawierać:

1. Nazwę i adres Zleceniobiorcy;

2. Cenę netto i brutto wyrażoną w PLN.

Cena usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia, 

uwzględniającą m.in. wysokość praw autorskich oraz wszystkie podatki, opłaty manipulacyjne, koszty 

wykonania zamówienia.

Wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia, jako

załącznik nr 1.

VII. TERMIN I FORMA SKŁADANIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Prosimy o przesyłanie wyceny w terminie do końca dnia c24.ł9*3- ' na adres mailowy:

monika.szamotulska(5)mos.gov.pl

UWAGA!

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja 

ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania 

opisanego zamówienia.

Dyrektor Departamentu 
a^3tteani2TŚrodowiskiem

’tvomir Gurtowski 5
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Załącznik nr 1

FORMULARZ WYCENY

opracowania materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w świetle postanowień Konwencji 

z Aarhus oraz przepisów prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, 

zaleceń Komitetu ds. przestrzegania Konwencji z Aarhus oraz Obwieszczenie Komisji 

z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony

środowiska (C/2017/2616)

DANE ZLECENIOBIORCY

Nazwa Zleceniobiorcy

Adres siedziby Zleceniobiorcy

Osoba do kontaktu
(Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)

WYCENA

Cena w zł
(łącznie z ceną autorskich praw majątkowych)

Cena bruttoCena netto

Cena wykonania zamówienia

Miejscowość, data Podpis
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