
Sekratariat Sieci: tel. (22) 57 92 169, fax: (22) 57 92 112, kom. 0 783 923 769, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

NETLETTER
02 / listopad 2011

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

Przykłady sieci 
funkcjonujących w Europie

Włoska Sieć Organów Ochrony Środowiska i Or-
ganów Zarządzających Funduszami Strukturalny-
mi (RETE) została utworzona w okresie programo-
wania 1994-1999. 

Sieć promuje włączanie kwestii ochrony środo-
wiska do wszystkich programów rozwojowych, 
wsparcie techniczne, szkolenia i wymianę informa-
cji pomiędzy organami ochrony środowiska a in-
stytucjami wdrażającymi fundusze UE. 

CELE

Celem istnienia Sieci jest wzmacnianie relacji między 
organami odpowiedzialnymi za różne sektory, wzboga-
canie wiedzy na tematy dotyczące środowiska, zrów-
noważonego rozwoju oraz ułatwienie integracji aspek-
tów środowiskowych w programach realizowanych  
w oparciu o środki pochodzące z funduszy struktural-
nych.

STRUKTURA

Sieć tworzona jest przez Ministerstwo Środowiska i Mi-
nisterstwo ds. Gospodarki, które zapraszają poszcze-
gólne instytucje do udziału w przedsięwzięciu.

Koordynatorami sieci są dyrektorzy generalni w mini-
sterstwach (w Polsce ich odpowiednikami są dyrekto-
rzy departamentów).

Fot. mggp aero
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Sieć krajowa swoim działaniem obejmuje również 
szczebel regionalny. Przedstawicielami regionów  
w sieci są kluczowe osoby z Instytucji Zarządzających 
w regionach.

Włoska Sieć Organów Ochrony Środowiska i Organów 
Zarządzających Funduszami Strukturalnymi dysponuje 
Sekretariatem, którego głównym zadaniem jest repre-
zentacja oraz organizacja pracy i spotkań Sieci.

Prace Sekretariatu nadzorowane są przez dyrektorów 
generalnych w Ministerstwie Środowiska i Minister-
stwie ds. Gospodarki.

Obecnie w ramach Sieci funkcjonują dwie Grupy Ro-
bocze:

► GR ds. Wdrażania Programów Operacyjnych 
► GR ds. Monitoringu Strategicznych Ocen 
Oddziaływania na Środowisko 

(monitoring SEA dotyczy tzw. Dyrektywy 
SEA – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w spra-
wie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko)

Grupy mają zdefiniowany skład i wyraźny mandat okre-
ślający ich cele oraz harmonogram działań. Do prac  

5 - 6 maja 2011 r. w Bydgoszczy obyło się spotka-
nie Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na 
Środowisko funkcjonującej w ramach krajowej sie-
ci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W spo-
tkaniu wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, instytucji zarządzających oraz wdrażają-
cych programy operacyjne.

Drugie posiedzenie GR ds. OOŚ miało charakter wizy-
ty studyjnej, podczas której uczestnicy poza omówie-
niem bieżących zadań mieli możliwość odwiedzenia 
Oczyszczalni Ścieków „Fordon”.

Obiekt ten, o szacowanej wg „Koncepcji programowo-
przestrzennej dla miasta Bydgoszczy” przepustowości 
(Q) na rok 2000: Q = 37462 m3/d, zaś na rok 2020: 
Q = 49012 m3/d, zlokalizowany jest w dzielnicy miesz-
kaniowej Fordon - między wałem przeciwpowodzio-
wym, a starorzeczem rzeki Wisły. 

W 2010 roku oczyszczalnia ścieków „Fordon” została 
rozbudowana i zmodernizowana w ramach programu 
„Bydgoski system wodny i kanalizacyjny II”, który był  
współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europej-
skiej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji obiekt wy-
posażono w nowoczesną instalację termicznego prze-
kształcania osadów ściekowych, zasilaną biogazem, 
który podczas procesu oczyszczania wytwarzany jest 
w komorach fermentacyjnych. 

Przed rozbudową oczyszczalni zasadniczy proces 
oczyszczania ścieków odbywał się w czterech rów-
nolegle pracujących reaktorach biologicznych osadu 
czynnego. Po modernizacji stosuje się pięciofazowy 
system Bardenpho, który zawiera następujące sfery:
− sfera beztlenowa – 8% objętości
− sfera niedotleniona – 32% objętości
− sfera tlenowa – 40% objętości
− sfera niedotleniona – 8% objętości
− sfera tlenowa – 12% objętości.

Wizyta studyjna grupy roboczej OOŚ

w ramach Grup Roboczych zapraszani są nie tyl-
ko członkowie Sieci, ale również eksperci zewnętrzni,  
w tym także pracownicy innych instytucji państwowych 
i samorządowych spoza Sieci. 

DZIAŁANOŚĆ

Członkowie Sieć spotykają się dwa razy w roku. W ta-
kich spotkaniach bierze udział około 70 osób, ale cza-
sem nawet 120-150 osób. Ponadto obligatoryjnie orga-
nizowane są spotkania Grup Roboczych.

Tematy spotkań są wybierane na bieżąco, w zależ-
ności od potrzeb. Koordynatorem merytorycznym jest  
w takim przypadku instytucja, najbardziej doświadczo-
na w danym zakresie, na co dzień zajmująca się daną 
tematyką.

Rezultaty pracy są raportowane do komitetu monito-
rującego National Strategic Reference Framework  
(w Polsce - Narodowa Strategia Spójności/ KM NSRO).

Więcej informacji na temat funkcjonowania włoskiej 
sieci RETE znajda Państwo na stronie:

http://reteambientale.minambiente.it/?costante_pagi-
na=home&id_lingua=3



Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

Sekratariat Sieci: tel. (22) 57 92 169, fax: (22) 57 92 112, kom. 0 783 923 769, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

NETLETTER 02/ listopad 2011

Uczestnicy spotkania odwiedzili również Kopalnię Soli 
„Solino” S.A. w Górze koło Inowrocławia, która posia-
da jedną z najnowocześniejszych technologii magazy-
nowania ropy i paliw. Misją realizowaną przez kopalnie 
jest zapewnienie możliwości bezpiecznego, podziem-
nego magazynowania ropy naftowej, paliw i gazów,  
a także wydobycie i dostarczenie klientom solanki. 

W pełni zautomatyzowanej kopalni „Solino” wydoby-
wa się solankę metodą podziemnego ługowania wysa-
du solnego otworami wierconymi z powierzchni.  Po-
zyskiwana w ten sposób przestrzeń poeksploatacyjna  
w złożach solnych, znajdująca się około 350 m pod po-
wierzchnią ziemi, przeznaczana jest na niekonwencjo-
nalny magazyn nośników energetycznych.

Kopalnia w sposób ciągły utrzymuje i uzupełnia wiedzę 
technologiczną w zakresie budowy i eksploatacji pod-
ziemnych magazynów węglowodorów z uwzględnie-
niem i poszanowaniem środowiska naturalnego. Warto 
podkreślić, iż taki sposób magazynowania produktów 
ropopochodnych uznawany jest na świecie za najbez-
pieczniejszy i najbardziej proekologiczny, więcej: http://
www.solino.pl/o_firmie.php

Wjazd studyjny został sfinansowany z programu prio-
rytetowego „Wspieranie systemu ocen oddziaływania 
na środowisko i obszarów Natura 2000” ze środków  
NFOŚiGW.

Ścieki wraz z osadem czynnym przepływają przez ww. 
zmieniające się warunki tlenowe, co stwarza wyma-
gane warunki procesowe do biologicznego usuwania 
związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym proce-
sie przemian. Wzmożone biologiczne usuwanie fosfo-
ru polega na cyklicznym przebywaniu biomasy w wa-
runkach tlenowych i beztlenowych. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu sprawność usuwania fosforu wynosi około 
70-90%. Z reaktorów biologicznych ścieki wraz z osa-
dem czynnym dopływają do trzech równolegle pracują-
cych osadników wtórnych.

Osad czynny oddzielony od ścieków w osadnikach 
wtórnych poddawany jest fermentacji metanowej (hy-
droliza i fermentacja kwaśna) w fermenterze. Osady 
przefermentowane, po stabilizacji w wydzielonych ko-
morach fermentacyjnych zamkniętych (WKFz) dostar-
czane są do stacji termicznego przekształcania osa-
dów, gdzie następuje ich odwodnienie. 

W procesie fermentacji metanowej osadów powsta-
je gaz, którego głównym składnikiem jest metan. Gaz 
ujmowany w kopule WKFz, kierowany jest do insta-
lacji oczyszczania, po czym gromadzony w zbiorniku 
gazu. Gaz ten spalany jest w kotłowni olejowo-gazo-
wej  lub kierowany do silnika gazowego agregatu prą-
dotwórczego w celu wytworzenia energii elektrycznej. 
W przypadku wystąpienia nadmiaru gazu spala się go 
w pochodni.

Oczyszczalnia „Fordon” jest jedną z najbezpieczniej 
zaprojektowanych i działających oczyszczalni ścieków 
w Polsce. Między innymi dlatego, że wysoką redukcję 
związków biogennych uzyskuje zasadniczo w wyniku 
procesów biologicznych bez udziału środków chemicz-
nych, co wpływa w kluczowy sposób na koszty oczysz-
czania. Stabilizacja powstających w wyniku oczyszcza-
nia ścieków osadów w procesie fermentacji metanowej 
oraz powstający w wyniku fermentacji biogaz w pełni 
wykorzystywany jest do celów energetycznych (ener-
gia elektryczna i cieplna) na terenie oczyszczalni, wię-
cej: http://www.mwik.bydgoszcz.pl/modules.php?na-
me=ocz_ford

Fot. A. Zdanowska, 2011

Fot. A. Zdanowska, 2011
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Jednym z najważniejszych wyzwań stojących 
przed Europą jest wspólna i spójna polityka ener-
getyczna, niezależna od niestabilnych państw bo-
gatych w złoża ropy naftowej i gazu. Unia Europej-
ska szuka zatem nie tylko alternatywnych szlaków 
i dostawców, ale stawia również na rozwiązania 
oparte o energię ze źródeł odnawialnych, jako że 
do 2020 roku mają one stanowić 20% całego bilan-
su energetycznego UE. Odpowiedź może stanowić, 
ogłoszony dwa lata temu projekt Desertec. 

Przedsięwzięcie to zakłada powstanie w Afryce 
Północnej - przede wszystkim na Saharze, a tak-
że na Bliskim Wschodzie, największego systemu 
elektrowni słonecznych na świecie. Tym samym 
do 2050 roku, kosztem ponad 400 mld euro (chiń-
ska Zapora Trzech Przełomów kosztowała „jedyne” 
39 mld euro), sieć Desertec mogłaby pokryć oko-
ło 15% europejskiego zapotrzebowania na ener-
gię i przyczyniłaby się do wsparcia wysiłków UE na 
rzecz globalnego zmniejszenia emisji gazów cie-
plarnianych. 

W promieniach słonecznych tkwi ogromna siła. Nawet 
w niezbyt rozpieszczanej przez słońce Polsce każdy 
metr kwadratowy ziemi otrzymuje rocznie tyle energii, 
ile uzyskano by ze spalenia 100 litrów oleju opałowego. 
Według szacunków naukowców, pokrycie zaledwie 3% 
powierzchni Sahary przez system elektrowni słonecz-
nych wystarczyłoby aby zaspokoić światowe zapotrze-
bowania na energię. Dla porównania – obszar wielko-
ści województwa małopolskiego byłby w stanie zaopa-
trzyć w energię całą Europę.

Projekt Desertec zakłada współpracę kilkudziesięciu 
państw regionu Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, 
Unii Europejskiej oraz partnerów prywatnych, od kon-
cernów energetycznych, przez instytucje finansowe, po 
producentów poszczególnych elementów infrastruktu-
ry. Cała operacja zakrawa o panele słoneczne, ogni-
wa fotowoltaiczne, instalacje do odsalania wody, elek-
trownie i elektrociepłownie zużywające biomasę oraz 
hydroelektrownie i elektrownie wiatrowe i geotermalne 
– ulokowane na północy Afryki, na Bliskim Wschodzie, 
w Europie a nawet na Islandii.

Projekt DESERTEC – energia słoneczna dla Europy

Źródło: opracowanie E. Kosela na podstawie Desertec Foundation http://www.desertec.org
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Hiszpania. Linie przesyłu, pracujące pod napięciem do 
800 tysięcy woltów miałby być poprowadzone po dnie 
Morza Śródziemnego. Zastosowanie tego rozwiązania 
pozwoliłoby zniwelować straty energii do 3-4% na każ-
de 1000 kilometrów. Dzięki takiej technologii być może 
udałoby się zredukować w Europie emisję CO2 o pla-
nowane 260 mln ton rocznie (co odpowiada ok. 130% 
emisji całego polskiego przemysłu).

Czy rewolucyjny projekt z dziedziny energii słonecznej 
uniezależni Europę od państw bogatych w złoża ropy 
naftowej i jednocześnie pomoże w ochronie środowi-
ska naturalnego?

Rozmieszczenie elektrowni słonecznych w Afryce Pół-
nocnej, a w długim okresie także na Bliskim Wscho-
dzie, może przyczynić się do zacieśnienia związków 
gospodarczych i politycznych między UE i obydwoma 
regionami. Możliwy jest nawet pozytywny wpływ tej in-
westycji na bilans energetyczny państw Afryki Północ-
nej i generalną poprawę stanu ich gospodarek poprzez 
wzrost inwestycji, zatrudnienia oraz transfer know-how. 
Z drugiej jednak strony zarówno Afryka Północna, jak  
i Bliski Wschód należą do najbardziej niestabilnych po-
litycznie regionów na świecie, co udowodniły na po-
czątku tego roku rewolucje w Egipcie, Tunezji czy Libii.

Bezsprzecznie jednak projekt Desertec należy uznać 
za jedną z najbardziej wizjonerskich inicjatyw mających 
na celu wykorzystanie alternatywnych źródeł energii - 
w tym przypadku energii słonecznej.*

Źródło: 
* http://www.desertec.org, http://www.solarpaces.org
Jankowski D. 2009: Energia słoneczna dla Europy: 
projekt Desertec i jego geopolityczne znaczenie dla 
UE, Fundacja Amicus Europae
Szumilak A. (red. naczelny) 2011: Operacja Desertek. 
Czy tak kończy się era ropy naftowej? Świat Wiedzy 
2/11:50-53

Dotychczas największym problemem w realizacji pro-
jektu były przeszkody technologiczne, które utrudniały 
nie tylko zbudowanie największego systemu elektrowni 
słonecznych na świecie, ale także przesył wytworzonej 
energii na duże odległości (np. do Europy), bez znacz-
nych strat. 

Obie kwestie technologiczne znalazły już pierwsze pro-
pozycje rozwiązań. 

Po pierwsze, aby produkcja energii słonecznej była 
bardziej opłacalna, ogniwa fotowoltaiczne miałyby zo-
stać zastąpione na dużą skalę przez tak zwaną kon-
wersję fototermiczną. Główną zmianą w tym przypad-
ku jest nie tylko lepsze wykorzystanie nagromadzonej 
energii, ale także sam proces jej pozyskiwania, który  
w przypadku systemu konwersji fototermicznej nastę-
puje także w nocy lub w pochmurne dni. Tym samym 
system, który obecnie dostępny już jest w Hiszpanii  
i Stanach Zjednoczonych, stałby się właściwie nieza-
leżny od warunków pogodowych. 

Zamiast zwykłych paneli fotowoltaicznych powierzch-
nia Sahary zostanie pokryta słonecznymi elektrownia-
mi cieplnymi, których działanie jest następujące: pa-
raboliczny koncentrator promieniowania słoneczne-
go („lustrzana rynna”) odbija skupione promienie sło-
neczne na rury absorbera wypełnione syntetycznym 
olejem. Zogniskowane promieniowanie podgrzewa go 
do 400o C. W wymienniku ciepła olej podgrzewa wodę, 
a powstająca tak para wodna napędza turbinę, która 
umożliwia funkcjonowanie generatora prądu. Niemniej, 
wciąż największą przeszkodą w masowym zastoso-
waniu tego rozwiązania pozostaje proces chłodzenia 
urządzeń wymagający znacznych ilości wody, o którą 
niezwykle trudno w klimacie pustynnym.

Po drugie, przesył energii na duże odległości, bez 
znacznych jej strat, możliwy będzie dzięki zastosowa-
niu sieci wysokiego napięcia na prąd stały, która wy-
korzystywana jest jak na razie jedynie na linii Maroko-

Źródło: http://www.desertec.org ,http://www.solarpaces.org
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Eksperymentalne elektrownie tego typu powsta-
ły min. w Kalifornii (1926 luster (heliostatów), moc  
10  MW) oraz w Hiszpanii (okolice Sevilli, 624 lustra, moc  
11 MW).

Pierwsza na świecie komercyjna elektrownia słonecz-
na w technologii z centralną wieżą PS 10 w Hiszpanii. 
Składa się z 624 luster, każde o powierzchni 120 m2. 
Odbiornik ciepła umieszczony na szczycie 100 metro-
wej wieży wytwarza parę o temp 250 stopni i ciśnieniu 
40 bar. Szacuje się, że będzie generować ilość energii 
potrzebną dla 6000 gospodarstw i pozwoli na ograni-
czenie emisji CO2 o 18 tys. ton rocznie.

Źródło: http://www.solarpaces.org

W Polsce energia ze źródeł odnawialnych obejmuje 
energię z bezpośredniego wykorzystania promienio-
wania słonecznego, wiatru, zasobów geotermalnych, 
wodnych, biogazu, stałej biomasy i biopaliw ciekłych. 
W 2010 roku tzw. „zielona” energia stanowiła przeszło 
8% dostępnej na rynku energii elektrycznej. Według 
informacji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wia-
trowej do września 2010 roku zainstalowano w Polsce 
prawie 1,1 GW energii wiatrowej. Polski rząd w kolej-

W projekcie Desertec wykorzystano dwie koncepcje 
słonecznych elektrowni cieplnych (thermal solar sys-
tems), uważanych za jedne z najbardziej perspekty-
wicznych alternatywnych źródeł energii:
• układ paraboliczny (rynnowy)
oraz
• układ luster z centralna wieżą.

Układy paraboliczny

Zbudowane są w postaci długich rynien, powlekanych 
wewnątrz srebrem, bądź polerowanym aluminium. 
Wzdłuż rynny biegnie rurka wypełniona zazwyczaj ole-
jem, na której skupiają się odbite promienie słoneczne. 
Umieszczona jest ona wewnątrz większej, próżniowej 
szklanej rury, celem ograniczenia strat ciepła. Olej pod-
grzewa się w ten sposób nawet do 400 ºC i jest używa-
ny do produkcji pary wodnej. Rynny ustawia się najczę-
ściej wzdłuż osi północ - południe, a wzdłuż osi wschó-
d-zachód mają możliwość zmiany kąta nachylenia aby 
podążać za słońcem.

Technologia ta wydaje się najbardziej obiecująca, po-
nieważ w porównaniu z innymi, opartymi zarówno na 
konwersji fototermicznej i fotowoltaicznej oferuje naj-
wyższą moc w najniższej cenie.

Układy luster z centralną wieżą

Taka instalacja pozwala uzyskiwać bardzo wysokie 
temperatury, dochodzące nawet do 3000 ºC. Rucho-
me lustra, zajmujące dużą powierzchnie, odbijają pro-
mienie słoneczne do jednego punktu – umieszczonego 
na szczycie wieży pieca. Wypełniony jest on substan-
cją posiadającą dobre parametry gromadzenia ciepła 
(np. ciekły sód – metal o dużej pojemności cieplnej). 
Dzięki temu elektrownia może pracować również kil-
ka godzin po zachodzie słońca. Dalszy proces techno-
logiczny jest taki sam jak w konwencjonalnej elektrow-
ni – ciepło służy do wytworzenia pary wodnej.

Fot. P. Langrock, 2008

Fot. P. Langrock, 2009

Fot. R. Witek & S. Wąsik 
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Czy wiesz, że:

► Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować 
ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie 
ponad 2,5 tyś ludzi.

► Według danych Najwyższej Izby Kontroli aż 86% 
polskich zakładów nie ma urządzeń do redukcji zanie-
czyszczeń gazowych. 

► Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że 
w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczel-
na spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 
720 litrów wody, a rocznie - 260 m sześciennych wody.

► W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów alumi-
niowych puszek, które można powtórnie przetworzyć 
oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć 
puszek ze złomu to oszczędność energii równej spale-
niu jednego litra paliwa.

► Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do 
obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do 
świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.

► Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy 
stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują 
dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.

► Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki 
plastikowe (PET), ustawione jedna na drugiej utworzy-
łyby wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krot-
ną odległość Ziemi od Księżyca.

► 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub 
kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów 
wody.
 
Źródło: Polska Grupa Recyklingu PROEKO

nym dziesięcioleci chce zwiększyć zainstalowaną moc 
do 6,1 GW. 

Niemniej, należy wziąć pod uwagę, że  w Polsce śred-
nia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s w porze letniej 
i 3,8 m/s w zimie tylko w niewielu miejscach sezono-
wo prędkość wiatru przekracza 5m/s, co stanowi abso-
lutne minimum do zasilania turbin wiatrowych. Konse-
kwencją niskiej wietrzności jest choćby to, że elektrow-
nia wiatrowa wybudowana w Danii dostarczy 100 kW, 
podczas gdy taka sama elektrownia wybudowana w re-
jonie Szczecina może dostarczyć tylko 17,3 kW. Jedy-
nie nad Bałtykiem w okolicach Darłowa, Pucka i Koło-
brzegu, w okolicach Suwalszczyzny oraz na Podkarpa-
ciu można mówić o korzystnych warunkach pod wzglę-
dem lokalizacji farm wiatrowych. Tam też wiatraki sta-
nowią stały element krajobrazu.

Źródło: swiadomaenergia.pl

Zasoby hydroenergetyczne Polski szacuje się na 13,7 
TWh rocznie, z czego 45,3% przypada na największą 
Polskę rzekę Wisłę. 43,6% na dorzecza Wisły i Odry, 
9,8% na samą Odrę. Pozostałe 1,8% na rzeki Pomo-
rza. To bardzo duży i niewykorzystywany obecnie po-
tencjał. Przed II wojną światową elektrownie wodne na 
rzekach pomorskich dostarczały energię elektryczną 
do portu morskiego w Gdyni, Kartuzom oraz mieszkań-
com Gdańska i jego okolic.

Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydro-
energetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy 
zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. 
Liderem i niedoścignionym wzorcem w tej dziedzinie 
jest Norwegia, która uzyskuje z energii spadku wody 
98% energii elektrycznej.

Źródło: primaenergy.pl

Fot. E. Kosela, 2011 
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Jeśli mają Państwo:

- opisy ciekawych projektów i działań współfinansowanych z funduszy UE,
- materiały dotyczące interpretacji przepisów unijnych i krajowych związanych z ochroną środowiska,
- wyniki prac, a także ciekawe osiągnięcia danej grupy roboczej,
- informacje o wszelkie wydarzeniach, wyjazdach, seminariach (jeśli takowe będą organizowane), w których 
brali Państwo udział w ramach prac danej grupy,
- ciekawe rozwiązania, najlepsze praktyki, metodologie z zakresu funkcjonowania danej GR,

którymi chcieliby się Państwo podzielić z uczestnikami Sieci zachęcamy do przesyłania ich do Sekretariatu Sieci  
(sekretariat_sieci@gdos.gov.pl). 

Kolejny numer Netlettera już w kwietniu...


