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Rola Sekretariatu 

� zapewnienie funkcjonowania Sieci;
� koordynacja działań podejmowanych w ramach Sieci;
� zapewnienie funkcjonowania grup roboczych; 
� obsługę logistyczną spotkań realizowanych w ramach grup 
roboczych;
� sporządzanie planów i harmonogramów finansowych dla 
funkcjonowania sieci; 
� sporządzanie protokołów i raportów po spotkaniach grup 
roboczychroboczych
�bieżące kontakty robocze z przedstawicielami Sieci, członkami
grup roboczych, ekspertami zewnętrznymi, zaproszonymi 
obserwatorami,
�dystrybucja materiałów powstających w ramach prac grup 
roboczych
�zapewnienie działań promocyjnych,
�obsługa administracyjna platformy internetowej,
�opracowanie i dystrybucja NETLETTERA wśród członków Sieci



Omówienie wyników ankiety 
przeprowadzonej wśród 

członków GR OOŚ na temat 
funkcjonowania funkcjonowania 

i dalszych kierunków działań 
grupy 



Co spowodowało, że został/a Pan/Pani członkiem 
grupy ooś?

� zdobycie dodatkowej wiedzy, 
� możliwość wymiany informacji pomiędzy uczestnikami 
grupy, grupy, 
� możliwość wypracowania kontaktów roboczych,
� przedstawienie i analizowanie problemów w procedurze 
ocen oddziaływania na środowisko, 
� istotne ze względu na pełnioną funkcje Naczelnika 



Jakie są Pana/Pani oczekiwania co do zadań realizowanych przez 
grupę ooś?

�osiągnięcie porozumienia z organami kontrolującymi (UKS, IA)
�wypracowanie jednolitego sposobu postępowania
�opracowanie i wydanie broszury 

Czy zechce Pan/Pani podjąć się zebrania informacji na temat Czy zechce Pan/Pani podjąć się zebrania informacji na temat 
kwestii problemowych w swoim Urzędzie w zakresie ooś i 
przedstawić je grupie?

Tak, jeśli nastąpi taka potrzeba, na bieżąco wykowywane są takie 
czynności 



Działania grupy ooś, które Pan/Pani chciałby/a zainicjować 
i koordynować

�zajęcie się problematyką wydawania decyzji środowiskowych dla 
projektów, 
�poruszanie tematów z zakresu oddziaływania dla niektórych trudnych 
inwestycji,
�sformułowanie wniosków do zmian prawa w oparciu o stwierdzone w �sformułowanie wniosków do zmian prawa w oparciu o stwierdzone w 
praktycznym działaniu problemy 



W jaki sposób Pan/Pani przekazuje informacje innym 
pracownikom swojego Urzędu na temat działań grupy ooś?

�zostają przekazywane po spotkaniach roboczych, tematycznych, 
�w trakcie spotkań wydziału z Naczelnikiem, 
�poprzez rozmowę z pracownikami wydziału, 
�poprzez sprawozdanie z prac grupy, 
�poprzez spotkania organizowane w danym urzędzie, �poprzez spotkania organizowane w danym urzędzie, 
�poprzez bezpośredni przekaz oraz notatki służbowe,
�przekazanie wydziałowi/urzędowi informacji drogą elektroniczną 



Czy gromadzi Pan/Pani informacje ze swojego Urzędu, aby przedstawić je grupie 
do dyskusji? Jeżeli tak to z jakiego zakresu. Jeżeli nie to dlaczego?

TAK NIE

Są gromadzone informacje z zakresu:

�poprawności przygotowanej dokumentacji ooś, 

�dotyczące gospodarki ściekowej, 

�problematyki istniejących przedsięwzięć, 

�programów operacyjnych, 

Nie są gromadzone informacje

z urzędu, aby przestawić je

Grupie, ponieważ problemy

rozwiązywane są na bieżąco

przy pomocy min. opracowań
�programów operacyjnych, 

�założeniami planu zagospodarowania wodami

�zakresu oceny wniosków aplikacyjnych w ramach RPO,

�z zakresu raportu o analizę zgodności z założeniami plan 

zagospodarowania wodami

Informacje są gromadzone są informacje w folderze roboczym, w 
postaci pism, e-maile, adresów stron internetowych, zbieranie 
informacji w tabelach problemowych z z zakresu oceny wniosków 
aplikacyjnych w ramach RPO 

przy pomocy min. opracowań

GDOŚ 



Jak Pan/Pani widzi swoją rolę w pracach grupy ooś?

�czynny udział w pracach grupy, 
�w dążeniu do integracji grupy, 
�w trakcie realizacja powierzonych zadań, 
�działania polegające na przekazywaniu informacji na temat problemów dotyczących ooś, 
�aktywne wspieranie grupy w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, 
�czynny udział w pracach dotyczących ooś z punktu widzenia finansowania przedsięwzięć 
z funduszy unijnych, z funduszy unijnych, 
�opiniowanie dokumentów z różnych obszarów tematycznych ochrony środowiska, 
�wymiana informacji z przedstawicielami innych instytucji nt. możliwości rozwiązania 
problemów w zakresie ooś, 
�pomoc w opracowaniu ścieżek postępowania w kwestiach problemowych i ich dystrybucja



Istotne zagadnienia, które grupa ooś powinna poruszać

�kwestie wydawania decyzji środowiskowych, związane z 
przedsięwzięciami polegającymi na wydobywaniu węgla kamiennego, 
�kwestie związane z priorytetami inwestycyjnymi współfinansowanych 
z EFRR i FS, w celu ustalenia rodzaju przedsięwzięć, które będą 
wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
�wpływ inwestycji proekologicznych na rozwój regionu, �wpływ inwestycji proekologicznych na rozwój regionu, 
�dyskusja na temat kwalifikacji przedsięwzięć, 
�konkretne przykłady, ustalenie właściwości organów, 
�przeprowadzenie i dokumentowanie postępowania ooś, 
�problemy proceduralne, 
�aspekty prawne ocen środowiskowych, 



Istotne zagadnienia, które grupa ooś powinna poruszać – c.d

� współudział grupy np. jako konsultanci w przygotowaniu aktów 
prawnych dotyczących ooś, 
�dokonywanie okresowego przeglądu spójności przepisów prawa 
w zakresie postępowania w sprawie ooś, 
�kwestie związane z ochroną zdrowia i życia ludzkiego w kontekście 
lokalizacji dróg, farm wiatrowych oraz zagadnienia związane z obszarami 
ograniczonego użytkowania, ograniczonego użytkowania, 
�problem krajowej przebudowy istniejących dróg publicznych w obrębie 
zabudowy mieszkaniowej, 
�poprawa jakości sporządzanej dokumentacji środowiskowej na poziomie 
jst, 
�zagadnienia dotyczące problemów poprawności postępowań ooś w 
kontekście instytucji wdrażających programy operacyjne 



Propozycję zakresu studiów podyplomowych/studium jako jednego 
z działań realizowanego przez grupę ooś

�oceny oddziaływania na środowisko,
�gospodarka odpadami, 
�gospodarka wodno-ściekowa,
�ooś a fundusze europejskie, 
�zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, �zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, 
�ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, 
�ochrona środowiska w prawie budowlanym, 
�aspekty związane z przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, 
�prawo w ochroy środowiska, 
�wpływ inwestycji proekologicznych na rozwój regionu 
�strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
�oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko



Proszę wymienić i opisać co najmniej 5 spraw, które Pan/Pani chciałby/a 
poruszyć z przedstawicielami grup równoważnych z innych krajów 
europejskich

�zagadnienia dot. procedury ooś – terminy, czas uzyskiwania decyzji środowiskowych, 
najczęstsze problemy w postępowaniu ooś, sposoby ich rozwiązywania itp. 
�zagadnienia prawne w zakresie realizacji inwestycji, np. fermy wiatrowe, biogazownie 
(m.in. w kontekście obszarów Natura 2000)
�rozwiązania i regulacje prawne w innych krajach dot. wymogów dla osób �rozwiązania i regulacje prawne w innych krajach dot. wymogów dla osób 
przygotowujących dokumentację środowiskową
�struktura, organizacja i sposób funkcjonowania grup roboczych w innych krajach,
� zakres przedmiotowy prac grupy 
� uzyskane efekty prac grup roboczych funkcjonujących w innych krajach (znaczenie 
grupy dla systemu),
�dobre praktyki w funkcjonowaniu grupy,
�wspólne zagadnienia poziomu europejskiego mogące stanowić forum współpracy 
międzynarodowej,



Proszę wskazać co najmniej 3 kraje i 3 rodzaje inwestycji w tych krajach, z 
którymi Pan/Pani chciałby/a zapoznać się na wyjeździe studyjnym

�Niemcy, Holandia – energetyka wiatrowa, biogazownie, spalarnia odpadów, budowa 
dróg na obszarach Natura 2000, autostrady i drogi krajowe, 
�Hanower, Wiedeń – racjonalna gospodarka odpadami 
�Hiszpania – elektrownia słoneczna, drogi ekspresowe i autostrady, kolej, lotniska, 
elektrownie wodne, transport miejski 
�Kraje skandynawskie – inwestycje proekologiczne,
�Czechy – biogazownia,�Czechy – biogazownia,
�Włochy – drogi ekspresowe i autostrady, transport miejski, elektrownie wodne
�Irlandia – autostrady, drogi krajowe, system komunikacji tramwajowej działający 
w stolicy,
�Francja – energetyka jądrowa 
�Dania, Szwecja – spalarnie odpadów 
�Finlandia – morskie farmy wiatrowe 



Proszę podać propozycję sposobów/metod monitorowania 
skuteczności działań grupy ooś

�proponuje się do monitorowania przyjąć częstotliwość monitorowania raz w roku na 
podst. opracowanych i przyjętych wskaźników w zestawieniu tabelarycznym obejmującym 
działanie/wskaźnik monitoringu/jednostka odpowiedzialna za monitorowanie, jako 
wskaźnik można przyjąć, np. dla działań typu szkolenia 
�liczba szkoleń w przedziale czasu, opracowania będące efektem prac grupy 
�liczba powstałych w ramach prac grupy opracowań
�samoocena członków grupy i rozliczenie się z planem przedstawianym na posiedzeniach �samoocena członków grupy i rozliczenie się z planem przedstawianym na posiedzeniach 
plenarnych,
�sprawdzanie ilości szkoleń i uczestników biorących udział w szkoleniach, 
� wykorzystanie wytycznych przez inne jednostki, organy samorządowe,
�badania ankietowe,
�ankiety wśród odbiorców publikacji (przydatność publikacji), wśród przeszkolonych jst, 
sprawdzanie jakości dokumentów sporządzanych przez jst,
� monitorowanie spraw poruszanych na posiedzeniach,
� monitorowanie procentowego udziału jst objętego szkoleniami ooś



Propozycję działań grupy ooś na dalsze lata 2012-2015

�nawiązanie kontaktów roboczych z grupami z innych krajów,
�przygotowanie zakresu dokumentów, które mają być weryfikowane we 
wnioskach aplikacyjnych w latach programowania 2013 – 2020,
�propozycja spotkania poświęconego zmianom w przepisach w 2013 r. 
mających związek z realizacją zadań ooś,
�zapoznanie się z funkcjonowaniem biogazowni rolniczych zapoznanie się z funkcjonowaniem biogazowni rolniczych 
(podniesienie świadomości społecznej, unikanie konfliktów społecznych, 
opracowanie dobrych praktyk),
�omówienie rozwoju farm wiatrowych, 
�zaangażowanie jednostek badawczych i naukowych w zbadanie ich 
oddziaływania na środowisko



Propozycję działań grupy ooś na dalsze lata 2012-2015

�opracowanie metody współpracy pomiędzy poszczególnymi 
organami środowiskowymi
�pomoc jst w zakresie ooś,
� przygotowanie zaleceń lub wytycznych dla priorytetów 
inwestycyjnych, w ramach celów tematycznych wspieranych z EFRR 
i FS, które znalazły się w okresie programowania 2014-2020,i FS, które znalazły się w okresie programowania 2014-2020,
�opracowanie wytycznych dla wydobycia kopalin,
�nawiązanie współpracy z GR NPF + GR OOŚ…..

Wizyta studyjna dotycząca najlepszych praktyk dla 
projektów z zakresu różnorodności biologicznej wraz z 

warsztatami poświęconymi programowaniu. 



Wizyta studyjna dotycząca najlepszych praktyk dla projektów 
z zakresu różnorodności biologicznej wraz z warsztatami 

poświęconymi programowaniu.

GR OOŚ + GR NPF
Termin: 17-20 kwietnia 2012 r. 



Propozycja Agendy

Negocjacje w Polityce Spójności
Harmonogram prac nad nowa Polityką Spójności 
Negocjacje budżetowych Wieloletnich Ram Finansowych 

Doświadczenia z regionów - finansowanie projektów środowiskowych 
w ramach RPO z woj. Pomorskiego 
a także wizyty studyjne :a także wizyty studyjne :

Fokarium
Park Wydmowy

Cypel Helski



Ciekawe projekty koordynowane przez CKPŚ

Ochrona podkowca małego w Polsce 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
czas realizacji: 2009-2013; wartość projektu: 9 mln zł; dofinansowanie UE: 8 mln zł

KOMPLEKSOWA OCHRONA CAŁEJ KRAJOWEJ POPULACJI 
GATUNKU ORAZ ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH 
W POŁUDNIOWEJ POLSCE 

Rafał Szkudlarek – koordynator projektu



Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej
Nadleśnictwo Kolbuszowa – podmiot wiodący
czas realizacji: 2007-2011; 

wartość: 2,4 mln zł; 

dofinansowanie UE: 2 mln zł 

SPÓJNA KONCEPCJA UPORZĄDKOWANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO NA 
OBSZARZE PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ – MAŁA INFRASTRUKTURA 
TURYSTYCZNA TWORZONA Z MYŚLĄ O OCHRONIE NAJCENNIEJSZYCH 

Ciekawe projekty koordynowane przez CKPŚ

TURYSTYCZNA TWORZONA Z MYŚLĄ O OCHRONIE NAJCENNIEJSZYCH 
ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

Bartłomiej Peret – koordynator projektu



Realizacja czterech projektów dotyczących 
ochrony przyrody w Karkonoszach
Karkonoski Park Narodowy

KARKONOSKI PARK NARODOWY –
KOMPLEMENTARNE WSPÓŁISTNIENIE 
PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH 
OCHRONY PRZYRODY 

Ciekawe projekty koordynowane przez CKPŚ

Andrzej Raj : Koordynator projektu



Odtworzenie ekosystemów wydmowych oraz budowa małej 
infrastruktury turystycznej w Helu
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Rewitalizacja terenów  zdegradowanych  na cele 
przyrodnicze – wzmocnienie potencjału turystycznego  
miasta Hel

Ciekawe projekty koordynowane przez CKPŚ

Krzysztof  Skóra - kierownik stacji morskiej



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Agnieszka Zdanowska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

tel. 22 57 92 169 
fax. 22 57 92 112

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl


