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Austriackie sposoby na czyste powietrze
W dniach 4-9 maja 2015 r. członkowie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki uczestniczyli w wizycie studyjnej w Austrii, której celem
było poznanie sposobów przeciwdziałania przekraczaniu norm zanieczyszczeń powietrza. Ponadto wymiana dobrych praktyk z zakresu zarządzania
jakością powietrza oraz energetyki przyjaznej środowisku.
Podkreślenia wymaga fakt, że to Grupa Robocza ds.
Ochrony Powietrza i Energetyki przygotowała plan
wizyty oraz tematyczny zakres wykładów i spotkań,
wskazując na dostępnych ekspertów i najlepsze rozwiązania w interesujących ją dziedzinach - ruch miej-

ski, monitoring jakości powietrza, polityka energetyczna, energetyka odnawialna, polityka unijna.
Członkowie Grupy Roboczej mieli okazję poznać
w jaki sposób władze samorządowe oraz administracja odpowiedzialna za ochronę środowiska radzą sobie
z problemami ochrony powietrza. W programie wizyty
były spotkania z przedstawicielami samorządów miasta Wiednia i miasta Graz oraz przedstawicielami administracji szczebla federalnego i landu Styria.
Austria jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który
podobnie jak Polska został ponaglony przez Komisję
Europejską w związku z tym, że od 2005 r. na jej te-
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renie nie były respektowane wartości graniczne stężenia PM10. Sprzyjały temu specyficzne uwarunkowania topograficzne i meteorologiczne, szczególnie
w rejonach górskich, które ograniczają rozprzestrzenianie zanieczyszczeń. W związku z tym na wizytę studyjną wybrano miasto Graz, jako reprezentatywne dla terenów południowej Polski, gdzie problemy są największe oraz Wiedeń, gdzie występował problem zanieczyszczenia powietrza pochodzący od transportu. W obu rejonach zastosowano wiele rozwiązań systemowych i dlatego uzyskano szybko efekty. Po wprowadzeniu restrykcyjnej polityki
w miastach tych stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
zostały znacząco obniżone. Ostatnia decyzja Trybunału Europejskiego zawieszająca postępowanie w stosunku do miasta Graz dotarła do władz tuż przed wizytą przedstawicieli Grupy Roboczej.
Wizyta w spalarni i biogazowi w Wiedniu
Wiedeń jest największym ośrodkiem administracyjnym,
przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim,
turystycznym i kulturalnym w Austrii. Znajduje się
w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Liczy
ponad 2 mln ludności. Jedną z najlepszych dostępnych
technik są spalarnie odpadów komunalnych w mieście.
Wiedeń ma trzy spalarnie odpadów komunalnych,
w tym Flotzersteig, Spittelau oraz nowoczesną spalarnię MVA Pfaffenau zlokalizowaną w dzielnicy przemysłowej Simmering w kompleksie z biogazownią „Biogas Wien” i spalarnią odpadów niebezpiecz-
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nych Simmeringer Haide. Wszystkie są włączone
do wiedeńskiego systemu elektrociepłowniczego.
Właśnie tą najnowocześniejszą spalarnię odpadów
wraz z biogazownią zwiedzili członkowie Grupy Roboczej. W Wiedniu do unieszkodliwiania trafia rocznie około 600 000 ton odpadów. Miasto jest samowystarczalne, gdy chodzi o unieszkodliwianie odpadów i nie prowadzi importu odpadów. Energia
wytwarzana w spalarniach i biogazowni stanowi
ok. 30% całkowitej energii, którą zasilana jest sieć
miejska.
MVA PFAFFENAU to szczyt osiągnięć technologicznych w dziedzinie termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Spalarnia i biogazownia swoją formą wyraźnie pozytywnie wyróżniają się
w otoczeniu przemysłowych obiektów dzielnicy.
Z ich kominów nie widać dymu. Odpady komunalne dostarczane są tu samochodami, które po zważeniu wjeżdżają do odpowiednich boksów na rampie rozładowczej, która działa w układzie podciśnienia gwarantującego, że odór rozkładających się odpadów nie wydostaje się na zewnątrz. W jaki sposób
odpady są kierowane do dwóch pieców o pojemności
ok. 60 000 ton każdy, i jak zachodzi proces spalania można było obserwować w sterowni oraz
na stanowisku operatora. Spalarnię i biogazownię wyposażono w najwyższej klasy urządzenia
do redukcji zanieczyszczeń. Wdrożony jest również
system bieżącego nadzoru nad poziomem emitowanych odorów.
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Powstające w procesie spalania odpady popiołów
i żużla spalane są w spalarni odpadów niebezpiecznych, położonej obok. Niewielkie ilości niedającego się
spalić żużla składowane są w nieczynnych szybach kopalnianych.
Biogazownia jest zakładem beztlenowej obróbki (fermentacji) odpadów organicznych mokrych
i suchych zbieranych oddzielnie na terenie miasta. Powstaje tu biogaz zawierający do 90% metanu (CH4).
Biogazownia jest w stanie przerabiać rocznie 17 000
ton odpadów organicznych. Pozostałe po fermentacji
osady po przetworzeniu trafiają do kompostowni.
Zintegrowany transport publiczny Wiednia
Władze miasta zapoznały gości z Polski z systemem
zintegrowanego transportu. Transport miejski obsługuje aglomerację o powierzchni ponad 400 km2, z której
korzysta około 2,6 mln pasażerów. Zarządzające transportem spółki miejskie pracują ciągle nad doskonaleniem oferty poprzez rozbudowę i zintegrowanie linii,
podniesienie komfortu podróży i obsługi klienta. Istotne

w rozwoju systemu są wprowadzane korzystne taryfy
cen biletów, które w większości przypadków są niższe
niż w Polsce. Dostęp do różnego rodzaju form mobilności zapewnia również Wien Mobil Karta, która gwarantuje dostęp do parkingów, systemu rowerowego, stacji ładujących pojazdy elektryczne, do taxi oraz innowacyjnego systemu wypożyczania samochodów „Carsharing Drive Now”, gdzie samochód po wykorzystaniu
można zostawić w obrębie danej dzielnicy. Grupą, posiadającą szczególne zniżki są dzieci, młodzież szkolna oraz studenci. Celem jest wyrobienie nawyków korzystania z transportu publicznego. Są również taryfy
socjalne dla najuboższych.
Systematycznie modernizowane są ścieżki rowerowe
i ciągi dla pieszych, również w celach zdrowotnych.
Nadzoruje ten zakres powołana przez władze miasta
Agencja ds. mobilności.
Program na rzecz ochrony klimatu w Wiedniu
Rada Miasta Wiednia zaczęła realizować działania związane z ochroną klimatu już od 1991 r., powierzając tego typu zadanie powołanej Dyrekcji koordynacji ds. ochrony klimatu. Przedstawiciele tej instytucji zapoznali gości z Polski z realizowaną polityką klimatyczną i jej efektami. Dyrekcja koordynacji ds. ochrony klimatu działa poprzez angażowanie
i wykorzystywanie wiedzy ekspertów zatrudnionych w służbach miasta Wiednia, co obejmuje działania z zakresu ograniczania zużycia energii, gospodarki odpadami oraz komunikacji miejskiej. Pierwszy
z programów KLIP I powstał już w 1999 r. i funkcjonował do 2009 r. Jego wyniki były podstawą do opracowania i przyjęcia w 2009 r. następnego programu KLIP
II. Pierwszy z programów przyczynił się do ograniczenia emisji CO2 o 3,7 mln ton/rok. Aktualnie Wiedeń
emituje rocznie 10 mln ton CO2. Do ograniczenia emisji przyczyniły się zrealizowane inwestycje w kwocie
15 mld €, które przyniosły wartość dodaną na poziomie
14 mld € i zapewniły 58 tysięcy dodatkowych miejsc
pracy. Realizacja zadań z programu KLIP II spowoduje
dalsze ograniczenie emisji CO2 rocznie o 4,5 mln ton.
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Program przyczynił się do dynamicznej rozbudowy
sieci ciepłowniczej, termiczno-energetycznej renowacji budynków, zastosowano wysokie normy energetyczne dla nowych obiektów, wprowadzono modyfikacje transportu, zwiększono udział odnawialnych źródeł
w wytwarzaniu energii, wprowadzono kogenerację
oraz EKOZAKUP.
W najbliższym okresie władze miasta planują działania w zakresie zwiększenia skuteczności wykorzystania energii u klientów oraz ograniczania emisji
z transportu osobowego w mieście. W założeniach
przyjęto, że Wiedeń ma być samowystarczalny energetycznie.
Realizacji zadań w zakresie termomodernizacji budynków przez osoby fizyczne sprzyja polityka władz federalnych Austrii poprzez wsparcie finansowe budownictwa z podatków, które trafiają do budżetu państwa.
Dotyczy to zarówno nowych inwestycji jak i rewitalizacji
obiektów istniejących. Są również subwencje na przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz do montażu ogniw
fotowoltaicznych. Pomocą dla mieszkańców Wiednia jest sporządzony przez władze miasta kataster budynków wskazujący gdzie opłacalne jest zastosowane odnawialnych źródeł energii. Wszystkie działania
są synchronizowane pod kątem wpływu na czystość
powietrza.
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Zadania Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska
Członkowie Grupy Roboczej spotkali się również
z przedstawicielami Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska (UOŚ) oraz Wydziału Ochrony Powietrza.
Austriacki UOŚ konsultuje kraje związkowe w zakresie ochrony powietrza. Instytucja ta dokonuje corocznie oceny jakości powietrza i określa scenariusze celów politycznych Austrii w tej dziedzinie, a także działa na skalę międzynarodową. Podporządkowany urzędowi Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania
z zakresu monitoringu powietrza (pomiarów), koordynuje wymianę informacji z krajami związkowymi,
nadzoruje ustawodawstwo w zakresie ochrony powietrza w landach oraz realizację programów ochrony powietrza krajów związkowych. Na obszarze Austrii wyodrębniono strefy do oceny jakości powietrza, które pokrywają się z granicami landów oraz wyszczególniono trzy aglomeracje, tj. Wiedeń, Graz
i Linz. Jak podały władze na obszarze Austrii pojawiają się problemy z przekroczeniami stężeń
dopuszczalnych NO2 lub pyłu zawieszonego PM10
oraz czasowe przekroczenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle i stężeń ozonu. W większości przypadków o przekroczeniach decyduje transport
oraz niekorzystne ukształtowanie terenu w obszarach
górzystych. Co 3 lata kraje związkowe przedstawiają
sprawozdania z podjętych działań naprawczych.
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Działania władz landu Styria
oraz miasta Graz jako przykład
przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza
Przykładem dobrych praktyk w realizacji programów
ochrony powietrza była wizyta w Styrii i w mieście
Graz. Istotnym problemem w Styrii jest spalanie drewna w małych miastach i miasteczkach położonych
w dolinach górskich. Problem pogłębia emisja zanieczyszczeń z transportu. W celu przeciwdziałania złej
jakości powietrza władze związkowe opracowały program ochrony powietrza, który wprowadził obowiązek
stosowania filtrów cząsteczek stałych w kotłowniach
domowych, wprowadzono paliwo alternatywne, którym zamiast drewna jest extra lekki olej pozbawiony
związków siarki, wprowadzono również ograniczenia
w ruchu pojazdów, w tym w szczególności ciężarowych, oraz wymogi ograniczania emisji niezorganizowanej pyłu na placach budowy. Wszystkie z wprowadzonych działań są surowo kontrolowane.
Dobrym rozwiązaniem jest możliwość kształtowania polityki i działań na rzecz poprawy jakości powietrza przez władze lokalne. W Austrii oprócz prawodawstwa federalnego, precyzującego cele dla poszczególnych landów, poszczególne kraje związkowe wprowadzają własne uregulowania prawne. Rząd Styrii w celu
przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza wprowadził ostrzejsze normy dopuszczalne niż wymagania
unijne i krajowe. Jako przykład dobrych praktyk wła-
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dze miasta Graz przedstawiły projekt KAPA GS, który został wdrożony na terenie miasta Graz, Klagenfurtu i Bolzano (Włochy) w celu redukcji stężeń pyłu
w powietrzu. Władze miasta monitorując jakość powietrza opracowują odpowiednie scenariusze działań
pomagające w ograniczaniu emisji. Projekt obejmuje kampanie edukacyjne wśród mieszkańców, promocję zrównoważonego transportu. Istotnym elementem
jest zwalczanie niskiej emisji poprzez dofinansowanie
do zmian systemu ogrzewania w domach prywatnych
oraz ograniczanie emisji z transportu publicznego poprzez modernizację środków transportu. Wprowadzono również optymalizację systemu czyszczenia ulic.
Działania władz landu są skuteczne i przyniosły już wymierne efekty w postaci obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
___________________________________________
Wizyta studyjna została sfinansowana w ramach
projektu Wsparcie działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w 2015 r.
ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Dziękujemy Grażynie Szafran-Ciach oraz Małgorzacie
Szmuc – członkiniom Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki za przygotowanie artykułu.

Powstała nowa Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu
2 czerwca 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie
nowej grupy roboczej w ramach krajowej sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Głównym
celem jej prac jest wsparcie wdrożenia procedur
związanych z adaptacją do zmian klimatu – zarówno
na poziomie krajowym, jak i lokalnie.

Ponadto Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu zajmie się:
►

►
►

►

wdrażaniem Strategicznego planu adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do 2030 (SPA2020);
wsparciem procesu monitoringu i raportowania
z realizowanych na poziomie regionalnym
i lokalnym działań adaptacyjnych;
stworzeniem forum współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla
krajowego i regionalnego oraz współpracy
międzynarodowej;
wsparciem projektu adaptacji do zmian klimatu
w miastach pow. 100 tys. mieszkańców
(planowanego do realizacji w ramach
POIiŚ 2014-2020).
>>>
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W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących m.in. Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury oraz urzędy marszałkowskie.

Wśród zaplanowanych efektów prac Grupy Roboczej
pojawiły się m.in. praktyczne wspieranie działań nowopowstałych komórek ds. adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym oraz ogólnodostępny kurs elearningowy poświęcony problematyce zmian klimatu.

Po słowach przywitania ze strony przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Sekretariatu Sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”, wybrano Zarząd Grupy Roboczej w składzie:

Spotkanie zakończyło się serią prezentacji, o swoich
doświadczeniach odpowiadali przedstawiciele:

►

►
►

►

Przewodnicząca
- Anna Kamińska – Naczelnik Wydziału
Zielonej Gospodarki i Adaptacji do Zmian
Klimatu,
Departament
Zrównoważonego
Rozwoju w Ministerstwie Środowiska;
I Wiceprzewodnicząca
- Aleksandra Atłowska – Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie;
II Wiceprzewodniczący
- Marcin Grądzki – pracownik Departamentu
Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie
Środowiska;
Sekretarz – ustalono zmienne pełnienie funkcji,
kolejno przez członków Grupy Roboczej.

Następnie w drugiej, warsztatowej części spotkania, uczestnicy podzielili się na mniejsze zespoły aby
w ich gronie określić główne działania, a także efekty, do których będzie dążyć Grupa w toku prac w latach 2015-2016. Na liście zaplanowanych zadań znalazły się m.in. doprowadzenie do zmian legislacyjnych
uwzględniających kwestie adaptacji do zmian klimatu (dyskutowane były m.in. prawo budowlane i ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wypracowanie standardów zbierania
i udostępniania danych niezbędnych do planowania
działań adaptacyjnych (np. dane meteorologiczne,
dane przestrzenne).

►

►

►

Fundacji
Sendzimira
–
organizacji
pozarządowej realizującej projekt „Wyzwania
zrównoważonej gospodarki wodnej miast.
Usługi ekosystemów w dobie zmian
klimatycznych”;
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
– pierwszego polskiego miasta, które
przygotowuje strategię adaptacji do zmian
klimatu w ramach pilotażowego projektu
ADAPTCITY;
Ministerstwa Środowiska, które zaprezentowało
dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu
zaobserwowane podczas wizyt studyjnych
w Oslo i Kopenhadze.

___________________________________________
Prace Grupy można śledzić w serwisie internetowym
sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” pod adresem sdr.gdos.gov.pl, a materiały z pierwszego spotkania są dostępne dla członków Grupy Roboczej ds.
Adaptacji do Zmian Klimatu na platformie komunikacyjnej Sieci.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu Wsparcie działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju” w 2015 r. ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
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Polsko-francuskie doświadczenia
na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej
W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w ramach działań krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
spotkali się eksperci z Polski i Francji, aby wymienić się doświadczeniami na temat praktycznych
aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RDW) w ramach realizacji projektów ze środków
Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

wszystkich istniejących w Polsce planów i programów
sektorowych, w którym planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan wód.

Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa
Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
i francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego
Rozwoju i Energii.
W spotkaniu, które prowadziła Joanna Kopczyńska
p.o. przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 wzięli udział członkowie Sieci – przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich oraz innych instytucji zaangażowanych w proces wdrożenia i stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000
r., zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stronę francuską reprezentowali przedstawiciele Ambasady Francji w Warszawie oraz eksperci z Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii, Francuskiej
Narodowej Agencji ds. Wody i Środowisk Wodnych
a także Międzynarodowego Biura Wodnego.
Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość usystematyzowania wiedzy związanej z dostosowywaniem
się do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Strona polska przedstawiła prezentacje m.in. na temat
realizacji inwestycji w gospodarce wodnej w kontekście RDW, znaczenia Masterplanów dla dorzeczy Odry
i Wisły, a także stanu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. Andrzej Kulon, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska zaprezentował główne założenia planowanej reformy gospodarki wodnej, omówił
obecny system administrowania gospodarką wodną,
cele i zakres reformy, a także nową strukturę organizacyjną.
Uczestnicy warsztatów mieli również okazję wysłuchać prezentacji firmy Mott MacDonald, wykonawcy opracowania Masterplany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. W wystąpieniu poinformowano
o działaniach podjętych w celu realizacji dokumentu mającego charakter strategiczny i nadrzędny dla

Drugi dzień spotkania przebiegał pod znakiem
francuskich doświadczeń w implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej, które - jak się okazało - mogą stanowić istotną i praktyczną podpowiedź dla polskich instytucji w tym zakresie. Virginie Dumoulin-Wieczorkiewicz, Zastępca Dyrektora
ds. Wodnych z francuskiego Ministerstwa Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Energii, opowiadając
o wdrażaniu RDW wskazywała na jej główne wyzwania m.in. coraz dłuższą i coraz bardziej szczegółową listę zanieczyszczeń, co poważnie utrudnia ten proces.
Zmieniające się wymagania wobec jakości wód przełożyły się we Francji np. na zbyt optymistyczne wskaźniki, które w toku wdrażania RDW trzeba było poważnie zrewidować. Ważnym wyzwaniem jest też problem oddziaływania między poszczególnymi zanieczyszczeniami, co może powodować zwiększanie ich
negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,
a co - zdaniem Dumoulin-Wieczorkiewicz - niestety nie
jest przedmiotem dyskusji publicznej i wystarczającego
zainteresowania Unii Europejskiej.
Arnaud Courtecuisse z Agencji Wodnej Artois Picardy oraz Patrick Weingertner z Francuskiej Narodowej
Agencji ds. Wody i Środowisk Wodnych przedstawili informacje o wdrażaniu RDW na poziomie dorzeczy
dla rzek i niezbędną w tym obszarze współpracę pomiędzy poszczególnymi instytucjami i gminami leżącymi na terenie jednego dorzecza, szczególnie
jeśli dane dorzecze znajduje się na terytorium kilku państw. Pomagają w tym dwa typy dokumentów
strategicznych: główny plan zagospodarowania wód
i zarządzania nimi (SDAGE) oraz bardziej szczegóło-
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we i dostosowane do lokalnych uwarunkowań - plany zagospodarowania wód i zarządzania nimi (SAGE),
a także dedykowana temu tematowi instytucja publiczna ONEMA (fr. Office National de l’eau et des Milieux Aquatiques), której zadaniem jest nadzór nad
wdrażaniem zarządzania zasobami wodnymi (do
dyspozycji w tym zakresie ma m.in. specjalnie utworzoną „policję wodną”). Ważna jest też rola partycypacji publicznej, która pozwala na zaangażowanie
większej grupy interesariuszy i podnosi świadomość
społeczną na temat procesu zarządzania wodą.
Komunikowanie (zwłaszcza do społeczeństwa) efektów poprawy jakości wód okazało się szczególnie istotną kwestią ponieważ system ich monitorowania we Francji ulegał przez ostatnie 30 lat istotnym zmianom, co przyczyniło się do chaosu informacyjnego. Zmiany (rozszerzenia się) listy monitorowanych zanieczyszczeń sprawiły bowiem, że wartości wskaźników jakości wód zaczęły spadać. Nie
oznaczało to oczywiście spadku jakości wód, a jedynie wskazało na rozszerzającą się listę badanych zanieczyszczeń, ale tego typu problem sprawił,
że działania informacyjne i promocyjne są obowiązkowym elementem procesu zarządzania wodami we Francji. Dlatego środki na ten cel także
są zabezpieczone w budżecie ONEMA.
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Ostatni obszarem prezentowanych działań była
kwestia oczyszczania ścieków miejskich - o francuskich doświadczeniach opowiadał Yannick Pochon. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat
możliwości dalszej współpracy instytucji polskich
i francuskich w zakresie wdrażania RDW.
Były to już trzecie wspólne warsztaty polsko-francuskie,
organizowane przez Zespół ds. Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach działalności statutowej Sieci. Wpisały się one
w cykl spotkań poświęconych wymianie doświadczeń
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, rozpowszechnianiu wiedzy na temat przepisów
unijnych i krajowych dotyczących ochrony środowiska
oraz promowaniu polityk Unii Europejskiej w zakresie
ochrony środowiska.
Było to również ostatnie spotkanie Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020,
której dotychczasowa formuła została wyczerpana.
Wszystkim członkom Grupy dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach, mamy nadzieję, że były
one owocne i pomogły podczas przygotowania Państwa regionów do perspektywy finansowej na lata
2014-2020.
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Zmiana siedziby i danych kontaktowych
Zespołu ds. Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Statystyczny Polak przeprowadza się ok. 5 razy
w życiu. Nadszedł zatem i czas na kolejną przeprowadzkę siedziby Sekretariatu Sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”.

nia wraz z torami tramwajowymi. Nasza nowa siedziba zlokalizowana jest tuż obok Warsaw Trade Tower
(WTT), obecnie 3 najwyższego biurowca w Polsce
i 2 co do wielkości budynku w Warszawie.

Po prawie trzech latach pracy w jednym z najstarszych i przez wiele lat jednym z najwyższych (138
m) drapaczy chmur w Warszawie czyli budynku Intraco przy ul. Stawki 2, od 1 lipca 2015 r. przenosimy się
do nowej siedziby przy ul. Chłodnej 64.

Od 1 lipca 2015 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym
adresem. Zmianie uległy także nasze dane kontaktowe.

Ulica Chłodna jest połączeniem współczesnej architektury z wieloletnią historią, czego przykładem
są istniejące we wspólnej przestrzeni nowoczesne budynki wielu międzynarodowych korporacji
oraz zachowana przedwojenna brukowa nawierzch-

Zespół ds. Krajowej Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
tel.: 22 66-16-221
fax.: 22 66-16-220
e-mail: sekretariat_sieci@gdos.gov.pl
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