Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

NETLETTER

07 / grudzień 2013

Sekretariat Sieci: tel. (22) 860 60 57, fax: (22) 860 60 59, kom. 514 031 964, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

NETLETTER 07/ grudzień 2013

Wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu w Holandii
W dniach 13-18 października 2013 r. członkowie
Grupy Roboczej ds. Hałasu funkcjonującej
w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko
dla Rozwoju”, wzięli udział w wizycie studyjnej
do Holandii.
Podstawowym
celem
wizyty
studyjnej
była
realizacja zadań, dla których utworzona została sieć
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, w tym
wypadku wymiana dobrych praktyk i wzmacnianie
wykorzystywania
funduszy
strukturalnych
Unii
Europejskiej. Dobre praktyki dotyczyły sposobów
realizacji zadań, do których powoływane są w krajach
członkowskich Unii Europejskiej agencje rządowe,
mające za zadanie nadzorowanie przestrzegania
prawa w zakresie ochrony środowiska oraz instytucje
działające na jego rzecz, zaś kwestie wykorzystania
funduszy strukturalnych skupiały się na omówieniu
możliwości pozyskiwania środków z programów LIFE,
INTERREG oraz HORIZON 2020.
W ramach wizyty członkowie grupy poznali m. in.
przepisy prawne w zakresie ochrony przed hałasem
obowiązujące w Holandii, a także, proces tworzenia
map akustycznych i planów działań, na podstawie
miasta Rotterdam oraz etapy tworzenia dokumentacji
potrzebnej do przebudowania dróg.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej uczestnicy wyjazdu
spotkali się z pracownikami Agencji Ochrony Środowiska
- DCMR Milieeudisent Rijnmond, stanowiącej ciało
doradcze dla władz miasta Rotterdam, do zadań której
należy opracowanie map akustycznych i programów
naprawczych oraz prowadzenie monitoringu środowiska
ze wszystkich komponentów środowiska. W skład
agencji ochrony środowiska wchodzą cztery działy.
Przedstawiciele jednego z działów, zajmującego się
m.in. opracowaniem i wskazaniem metod naprawczych
zmierzających do poprawy stanu akustycznego na
terenach, na których nie są dotrzymane obowiązujące
przepisy, byli gospodarzami wizyty. Dział ten prowadzi
również doświadczenia mające na celu zastosowanie
nowych technologii przy ograniczeniu oddziaływania
akustycznego np. cichych nawierzchni.
Prelegenci wykładów zaprezentowali członkom grupy
przepisy obowiązujące w ich kraju. Podczas prezentacji
przedstawili sposób określenia w ich kraju wartości
dopuszczalnych hałasu. Wartości te wyznaczane
są jako wartości minimalne i maksymalne dla danego
terenu. Obarczone są one dodatkowo 200-400
m. pasami wolnymi od zabudowy mieszkaniowej
wzdłuż ciągów komunikacyjnych (np. autostrad,
dróg wojewódzkich). Pozostawione bufory mają
stanowić barierę ochronną. Natomiast, w przypadku

Uczestnicy wizyty studyjnej w Holandii
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konieczności zlokalizowania na ww. pasie zabudowy
mieszkaniowej należy w pierwszej kolejności zwrócić
uwagę na rozplanowanie pomieszczeń, tak aby
sypialnie, pomieszczenia odpoczynku znajdowały się
po stronie przeciwnej niż źródło hałasu. Gospodarze
reprezentowali pogląd, że wykonanie zabezpieczeń
akustycznych, w przypadku tworzenia zabudowy
mieszkaniowej w pasach ochronnych, należy w
pełni do właściciela powstającej nieruchomości.
Niejednokrotnie podkreślali, że bardzo ważne jest
stosowanie racjonalnego planowania przestrzennego.

porowate ponadto lepiej odprowadzają wodę z
nawierzchni drogi (stąd bardzo często nawierzchnie te
określa się jako drenażowe) i są bardziej odporne na
tworzenie kolein. Zwiększa to bezpieczeństwo jazdy w
czasie deszczu. Główną wadą tego typu nawierzchni
jest słaba odporność na zanieczyszczenia. Problem
ten pojawia się w sytuacjach dużego natężenia ruchu
samochodowego. Poza tym, nawierzchnie porowate w
stosunku do tradycyjnych są trudniejsze w zimowym
utrzymaniu.
W czasie spotkania omówiono, również temat ekranów
akustycznych. Ekran akustyczny jest przegrodą
dla źródła hałasu. Powoduje powstanie cienia
akustycznego, w którym poziom dźwięku jest znacznie
mniejszy od poziomu przed ekranem. Ekran akustyczny
w otoczeniu drogi lokalizowany jest przeważnie jak
najbliżej źródła hałasu, czyli na krawędzi jezdni po
której poruszają się pojazdy. Skuteczność ekranu
akustycznego zależna jest od wielu czynników, między
innymi od:
►
►
►
►
►

Most kolejowy do portu w Rotterdamie

Członkowie Grupy ds. Hałasu wysłuchali wykładów
na temat rozwiązań technicznych i technologicznych
stosowanych w Holandii. Jedną z najczęściej
wskazywanych przez pracowników Agencji metod
redukcji dźwięku było stosowanie „cichej nawierzchni”.
Są to m.in. nawierzchnie asfaltowe porowate, które
dzięki zwiększeniu wolnych przestrzeni w asfalcie
obniżają hałas samochodowy. Stosowanie tego rodzaju
nawierzchni drogowych jest uzasadnione szczególnie
w przypadkach, gdy przekroczenie dopuszczalnej
wartości równoważnego poziomu dźwięku nie
przekracza 5 dB. Źródłem hałasu generowanego
przez poruszający się pojazd samochodowy jest
przede wszystkim układ napędowy (hałas silnika)
oraz oddziaływanie opon z nawierzchnią drogi (hałas
toczenia). Hałas silnika jest dominujący dla małych
prędkości ruchu, natomiast hałas toczenia staje
się przeważający przy dużych prędkościach. Hałas
toczenia zależy m.in. od rodzaju powierzchni jezdni.
Okazało się, że jeśli samochód porusza się po porowatej
nawierzchni asfaltowej, to hałas jest mniejszy niż hałas
generowany przez ten sam samochód, poruszający się
po tradycyjnej nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnie
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lokalizacji ekranu akustycznego względem
krawędzi jezdni,
położenia terenu/obiektu chronionego,
wysokości ekranu akustycznego,
długości ekranu akustycznego,
rodzaju generowanego hałasu (bezpośrednio
powiązanego ze strukturą rodzajową
pojazdów).

W ramach prezentacji przedstawiono ekrany proste,
zagięte wykonane z paneli lub szkła, które mają
zastosowanie w innych krajach Unii Europejskiej.
Prelegent zapoznał przedstawicieli grupy z technologią
budowy ekranów akustycznych w Holandii. Podkreślił,
iż osłony dźwiękochłonne projektowane i instalowane
w Holandii wykonane są w większej mierze z
betonu, szkła i naturalnych składników (ziemi). Są
to konstrukcje bardziej stałe, trwałe i wymagają
zabezpieczenia większej ilości terenu. Kształty ich są
bardziej rozstrzelone ku górze, ponieważ pełnią one
funkcje tylko odbijającą. Kształt osłon zależy od skutku
jaki chcemy osiągnąć. Często stosowanymi ekranami
akustycznymi są budowle powstające z połączeniea
wału ziemnego z ekranem akustycznym.
Zwrócono również uwagę, że źródłem hałasu w
mieście jest przede wszystkim komunikacja miejska i
kolejowa. Na jego zakres w dużym stopniu ma wpływ
rodzaj stosowanego taboru. Stare, zużyte autobusy
zasilane silnikami Diesla, powodującymi spore drgania
pojazdów, w większym stopniu przyczyniają się do
uszkodzenia konstrukcji pojazdu. Jest to jedna z
przyczyn generowania podwyższonego poziomu hałasu
w środowisku oraz powstawania nadmiernej emisji
spalin. Zredukowanie negatywnego oddziaływania
akustycznego i emisji spalin można osiągnąć dzięki
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wprowadzeniu samochodów z napędem elektrycznym
tzw. Eko-autobusów. Takie autobusy są dużo cichsze,
trwalsze w eksploatacji niż te stare. Wprowadzanie
nowej generacji komunikacji miejskiej jest jednak
dość kosztowne. Obecnie Eko-autobusy w Holandii
testowane są już na dwóch trasach.

Linia kolei dużych prędkości

Podczas spotkania zadawano liczne pytania, dzięki
którym szczegółowo omówiono również sposoby
ograniczenia ponadnormatywnego poziomu dźwięku
w środowisku pochodzącego od linii kolejowych.
Najczęściej zwracano uwagę na właściwe stosowanie
układów szynowych (długie szyny bezstykowe z
przytwierdzeniem sprężystym do podkładu) oraz
mat i nakładek ograniczających drgania. Najbardziej
efektywną metodą ograniczenia zasięgu uciążliwości
hałasu i drgań jest redukcja źródła zaburzeń
wibroakustycznych wynikających z nieregularnej
geometrii koła. Jest to podstawowy mechanizm
generowania
drgań
i
hałasu
występujących
wzdłuż linii kolejowej. Droższym rozwiązaniem i
również skutecznym, możliwym do stosowania w
bezpodsypkowych i podsypkowych konstrukcjach
nawierzchni szynowych jest zmniejszenie drgań szyny
przez stosowanie specjalnie dobranych nakładek
obejmujących szynę. Dodatkowym elementem
ograniczającym propagację energii akustycznej jest
zastosowanie mat antywibracyjnych. Są to elastyczne
i jednocześnie niezwykle wytrzymałe przekładki
do stosowania bezpośrednio pod tradycyjnymi
podkładami kolejowymi, zarówno drewnianymi jak
i betonowymi. Ponadto wskazano na konieczność
prowadzenia sukcesywnej modernizacji starego
taboru czyli regeneracji starych wagonów kolejowych.
Podczas spotkań członkom Grupy przybliżono również
sposób zbierania danych potrzebnych do opracowania
map akustycznych i planów działań naprawczych,
wynikających z obowiązującej Dyrektywy 2002/49/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania
hałasem w środowisku (Dz., U. UE.L. z 2002 r.
Nr 189, poz.12, ze zm.). Duże zainteresowanie członków
grupy wzbudziło to, iż w przypadku obliczeń hałasu
szynowego – tramwajowego dokonano porównania
w odniesieniu do drogowego, uwzględniając, że jeden
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tramwaj generuje taki hałas jak 16 samochodów
osobowych. Sytuacja ta była niezrozumiała ponieważ
dyrektywa UE jasno wskazuje jakie metody obliczeń
należy brać pod uwagę wykonując mapy akustyczne.
Gospodarze wyjaśnili, że przy opracowaniu map
akustycznych wykorzystują wskazane metody, a dane
porównawcze wykorzystują przy określaniu poziomu
dźwięku źródła.
W trakcie wizyty Grupa Robocza odwiedziła szereg
lokalizacji wokół Rotterdamu, w których zastosowano
rozwiązania obniżające natężenie hałasu oraz różne
formy zabezpieczeń akustycznych. Na przykładzie
szybkiej kolei gospodarze wizyty przedstawili szklane,
zagięte ekrany oraz podkłady szynowe pełne wraz
z nakładkami. Eksperci z Holandii podkreślili,
że zaproponowane rozwiązania w pełni nie osiągają
zamierzonego celu. Następnie wyjaśnili jakie
działania należy podjąć w celu polepszenia warunków
akustycznych mieszkańców. Uczestnicy wizyty
obejrzeli z bliska konstrukcje ekranów akustycznych
stasowanych przy głównych autostradach. Na
przykładzie testowanego odcinka drogi gospodarze
wizyty omówili efekty stosowania „cichych nawierzchni”
na drodze o dużym natężeniu ruchu, gdzie 60%
wszystkich pojazdów stanowiły samochody ciężkie.
Stwierdzono, że w ciągu kilku miesięcy zastosowana
mieszanka asfaltowa nie uległa deformacji i w
przypadku właściwego jej utrzymania w dalszym
ciągu osiąga zamierzony cel ograniczenia poziomu
dźwięku o 5 dB.

Linia kolei dużych prędkości

W trakcie dyskusji członkowie Grupy Roboczej oraz
eksperci z Holandii doszli do wniosku, że sposoby
redukcji dźwięku stosowane w Polsce, w znacznym
stopniu nie różnią się od metod omawianych przez
gospodarzy.
Za przygotowanie materiału dziękujemy Pani Dorocie
Rutkowskiej, członkowi Grupy Roboczej ds. Hałasu
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V Posiedzenie Plenarne Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
W dniach 10-11 grudnia 2013 roku odbyło się
V Posiedzenie Plenarne sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”. Spotkaniu, w którym
udział wzięli przedstawiciele - Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska,
Generalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska,
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,
urzędów marszałkowskich, Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej, przewodniczył Piotr Otawski,
Zastępca
Generalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska.
Zadania Sekretariatu Sieci
W trakcie spotkania Agnieszka Zdanowska, Naczelnik
Wydziału ds. Projektów i Krajowej Sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju” w Generalnej Dyrekcji
Ochrony
Środowiska
zaprezentowała
zadania
zrealizowane przez Sekretariat Sieci w 2013 roku oraz
perspektywę działań na kolejne lata funkcjonowania
Sieci. Omówiła także wyniki ankiety ewaluacyjnej
przeprowadzonej wśród członków grup roboczych.
W latach 2010-2013 Sekretariat Sieci, wśród wielu
zadań realizowanych celem zapewnienia sprawnego
funkcjonowania Sieci, zorganizował dla członków
grup roboczych 90 spotkań, w tym 6 wizyt studyjnych
do: Wielkiej Brytanii, Islandii, Austrii, Francji, Holandii
i Danii. Przeprowadził również kilka postępowań
przetargowych na przygotowanie ekspertyz, których
tematy zostały zgłoszone przez przedstawicieli grup
roboczych.

Już wkrótce Sekretariat Sieci uruchomi nowe narzędzie
informatyczne - Platformę komunikacyjną, która
usprawni pracę członków grup roboczych i niezbędną
komunikację między nimi. Platforma komunikacyjna
łączy w sobie forum dyskusyjne osób biorących
udział w pracach Sieci, stronę internetową Sieci,
kalendarz spotkań i prac grup funkcjonujących
w Sieci, edytor dokumentów do wspólnej pracy
nad ich treścią, bazę wiedzy, zinformatyzowane
formularze budżetowe do przesyłania wniosków
o dofinansowanie planowanych działań, a także szereg
innych funkcjonalności.
Więcej informacji na temat Platformy komunikacyjnej
odnajdą Państwo na stronie 9.
Plany działań grup roboczych na 2014 r.
Podczas Posiedzenia Plenarnego przewodniczący
poszczególnych grup roboczych zaprezentowali
wyniki ich dotychczasowych prac. Omówiono także
harmonogramy działań, planowane do realizacji
w kolejnych latach funkcjonowania Sieci.
Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami
►
Kontynuacja działań realizowanych w 2013 r.;
►
Opracowanie ekspertyz z zakresu gospodarki
odpadami;
►
Spotkania dot. nowych aktów prawnych
i bieżących problemów (w tym szczególności dot.

V Posiedzenie Plenarne Sieci
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nowej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami);
►
Tłumaczenia dokumentów;
►
Wizyty studyjne.

V Posiedzenie Plenarne Sieci

Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na
Środowisko
Dokończenie zadań z 2013 r.
►
Prace dotyczące „połączenia/skoordynowania”
procedur środowiskowych (po ustaleniu treści przepisu
dyrektywowego);
►
Opracowanie konkluzji ze spotkania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
planów urządzania lasu;
►
Zebranie i opracowanie konkluzji ze spotkania
w sprawie „dziko występujące gatunki w ooś”;
►
Przygotowanie kolejnej publikacji: wynik dwóch
spotkań tematycznych z 2013 r.
Nowe zadania
►
Stworzenie wspólnej listy sprawdzającej
IZ RPO, na potrzeby weryfikacji dokumentacji ooś;
Problematyczne kwestie dotyczące ooś:
►
Wpływ na zdrowie i życie ludzi;
►
„Klimat w ooś”;
►
Zakres
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach a pozwolenie na budowę;
►
Próba jednoznacznego ustalenia elementów
wchodzących w skład poszczególnych przedsięwzięć
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz.1397);
►
Poznanie
procedur
administracyjnych
z zakresu ooś w innych krajach UE;
►
Przygotowanie propozycji zmian prawnych
w zakresie dokumentowania zagadnień dotyczących
ochrony gatunkowej;
►
Zgromadzenie informacji dotyczących ocen
oddziaływania na środowisko;
►
Konsultacje z innym grupami roboczymi
działającymi w ramach projektu.
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Grupa Robocza ds. Hałasu
►
Oddziaływania akustyczne farm i turbin
wiatrowych - drugi cykl warsztatów. Prace nad
ujednoliconym podejściem oceny turbin wiatrowych
(spotkanie 1-dniowe, I kw. 2014);
►
Stopień szczegółowości zakresu raportu
w ocenie oddziaływania na środowisko - część
hałasowa. Tworzenie jednolitych zasad weryfikacji
dokumentacji w ocenie oddziaływania hałasu
na środowisko na gruncie działań RDOŚ w Polsce
(spotkanie 1-dniowe);
►
Program ochrony środowiska przed hałasem
opracowany na podstawie mapy akustycznej.
Opracowywanie optymalnych metod przygotowywania
programów ochrony środowiska przed hałasem
(materiały
wyjściowe,
wskaźniki
operacyjne,
przedsięwzięcia ochronne) (spotkanie 1-dniowe);
►
Zasięg oddziaływania akustycznego turbin
wiatrowych – pomiary a obliczenia oprogramowaniem,
oddziaływania
skumulowanego.
Opracowanie
ujednoliconego podejścia do ocen turbin i farm
wiatrowych w aspekcie oddziaływań akustycznych
(opracowanie zlecone, styczeń - październik 2014);
►
Obszary
ograniczonego
użytkowania
(w
decyzjach
środowiskowych,
analizach
porealizacyjnych,
przeglądach
ekologicznych).
Ujednolicenie postępowania w tworzeniu i uzgadnianiu
obszarów ograniczonego użytkowania (spotkanie
jednodniowe, styczeń 2014);
►
Zmiana prawa w zakresie kluczowych
zagadnień akustycznych w prawie ochrony środowiska
– cześć 2. Dostosowanie prawa w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem do aktualnych potrzeb
i możliwości. Drugie warsztaty dyskusyjno –
szkoleniowe (spotkanie 1-dniowe, styczeń / luty 2014);
►
Ochrona przed hałasem drogowym –
stosowane rozwiązania, skuteczność itp. Warsztaty
doskonalące oparte o raport Grupy IGNA (Interest
Group of Noise Abatement): Measures on road traffic
noise in the EU (Input paper for the 2nd IGNA meeting)
(spotkanie 2,5 dnia, kwiecień 2014);
►
Ekrany akustyczne - metoda doboru na gruncie
raportów o ocenie oddziaływania na środowisko.
Podniesienie wiedzy w zakresie stosowania
ekranów akustycznych w raportach oddziaływania
na środowisko (spotkanie 1-dniowe, czerwiec 2014);
►
Ochrona przed hałasem kolejowym –
stosowane rozwiązania, skuteczność itp. Warsztaty
doskonalące oparte o raport Grupy IGNA (Interest
Group of Noise Abatement): Measures on Rail Traffic
Noise in the EU (input paper for the Interest Group
on Traffic Noise Abatement) (spotkanie 2,5 dnia,
wrzesień/październik 2014).
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Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki

V Posiedzenie Plenarne Sieci

Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-ściekowej
►
Wdrażanie RDW:
Dalsza identyfikacja problemów dotyczących
wdrażania RDW;
Wdrażanie KPOŚK;
Analiza ankiety sprawozdawczej za rok
2013 oraz ustalenie wspólnej metodyki weryfikacji
sprawozdań;
Współpraca przy weryfikacji obszarów i granic
aglomeracji;
Współpraca przy konsultacjach społecznych
IV AKPOŚK;
►
Warsztaty w zakresie planowanych zmian
w prawie wodnym oraz aktów wykonawczych;
►
Warsztaty przeprowadzone przez eksperta
dotyczące odpadu, jakim jest osad ściekowy
i propozycje jego zagospodarowania;
►
Ekspertyza identyfikująca kary nałożone na
Polskę za niedostosowanie się do prawa unijnego
w zakresie dyrektywy 91/271/EWG oraz sposobie
ich egzekwowania przez Komisję Europejską,
w tym informacje o ewentualnych konsekwencjach
dla samorządów, wraz z analizą takich naruszeń
w przypadku innych Krajów Członkowskich;
►
Ekspertyza dotycząca zagospodarowania
osadów ściekowych.
Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych
►
Wydawanie
pozwoleń
zintegrowanych
po nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska;
►
Analiza wydanych pozwoleń oraz kontrola
instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia
zintegrowanego po zmianach ustawy Prawo ochrony
środowiska;
►
Wymogi wynikające z decyzji wykonawczych
KE ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych
dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu
do poszczególnych branż przemysłowych.

►
Następstwa i konsekwencje prawne podjętych
uchwał sejmików województw w sprawie programów
ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych,
w tym obowiązki dla podmiotów realizujących działania
naprawcze programów i działania krótkoterminowe;
►
Dyskusja nad problemami związanymi
z opracowywaniem programów i planów działań
krótkoterminowych;
►
Prezentacja modelowej konstrukcji uchwały
sejmiku województwa w sprawie programu ochrony
powietrza i planu działań krótkoterminowych
i jego aktualizacji - jako aktu prawa miejscowego,
z zastosowaniem technik legislacyjnych;
►
Dalsze prace nad poprawą jakości powietrza
w strefach w Polsce;
►
Rozwiązanie
problematyki
uciążliwości
zapachowej;
►
Prace nad projektem SEO (system ewidencyjno
opłatowy);
►
Opracowanie
poradnika
dla
organów
administracji publicznej nt. „Podniesienie jakości
i skuteczności zarządzania jakością powietrza
w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza
w województwie”. Adresatami Poradnika mają być
w szczególności organy administracji publicznej,
na których spoczywa obowiązek opracowania,
uchwalania oraz realizacji programów ochrony
powietrza i planów działań krótkoterminowych. Celem
Poradnika będzie:
Przedstawienie spójnego podejścia do kwestii
aktów prawa miejscowego, którymi na mocy art. 84
ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska są uchwały
sejmików województw w sprawie programów ochrony
powietrza (zwanych dalej Programami) i plany działań
krótkoterminowych (zwanych dalej Planami);
Podniesienie jakości i skuteczności programów
i planów jako ram prawnych dla rozwijania efektywnej
aktywności legislacyjnej, gospodarczej i społecznej
organów administracji publicznej realizujących program
i plany;
Przedstawienie spójnego podejścia do zasad
i trybu postępowania dot. opracowania programów,
przygotowania projektu uchwał w sprawie programów
ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych;
►
Wizyty studyjne:
Wizyta studyjna do Austrii, dotycząca
stosowania dobrych praktyk w ograniczaniu niskiej
emisji (II kwartał 2014 r.);
Wizyta studyjna do Włoch, dotycząca
realizowanych programów ochrony powietrza na
szczeblu krajowym oraz regionalnym (III kwartał 2014 r.);
►
Ekspertyzy:
„Analiza
możliwych
do
wykorzystania
w sektorze transportu działań naprawczych, które
mogą być włączone do Krajowego Programu Ochrony
Powietrza” (II kwartał 2014 r.);
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„Propozycje możliwych do zastosowania
działań naprawczych w zakresie przeciwdziałania
przekroczeniom poziomów dopuszczalnych oraz celów
długoterminowych ozonu w powietrzu” (II kwartał 2014 r.).

raportów i statystyk na potrzeby poszczególnych
jednostek.

Polityka spójności a ochrona środowiska
w okresie programowania 2014-2020.

►
Pozyskanie dobrych praktyk z innych krajów
(analizy, wizyty studyjne):
sprawdzone rozwiązania systemowe (procesy,
procedury);
modelowe regulacje prawne;
wdrożone
narzędzia
IT
(mechanizmy
i technologie);
►
Analiza proponowanych w SEO rozwiązań
dot. zakresu sprawozdawczości środowiskowej
(ekspertyzy);
►
Analiza projektów zmian regulacji prawnych
związanych z wdrożeniem SEO (analizy kosztów
wprowadzenia/zaniechania regulacji).

W spotkaniu wzięła również udział Agata Payne przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrektoriatu
Środowisko, która omówiła politykę spójności
w kontekście ochrony środowiska w okresie
programowania 2014-2020. Podczas wystąpienia
prelegentka omówiła m.in. następujące kwestie:
►
Aktualny
stan
przygotowań
Komisji
Europejskiej do Nowej Perspektywy Finansowej 20142020;
►
Polityka spójności w kontekście ochrony
środowiska:
odniesienia
w
pakiecie
legislacyjnym
dla Polityki Spójności;
bieżące prace w Komisji/DG Środowisko;
dotychczasowe doświadczenia;
►
Priorytety środowiskowe w Polsce:
gospodarka odpadami;
gospodarka wodno-ściekowa.

Propozycje obszarów wsparcia Sieci dla SEO:

Założenia projektu SEO. Utworzenie krajowego
Systemu Ewidencyjno – Opłatowego dla podmiotów
korzystających ze środowiska.
Podczas posiedzenia Ewa Madej-Popiel - Zastępca
Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku
MŚ
przedstawiła
główne
założenia
projektu
SEO, którego celem jest utworzenie centralnego
narzędzia informatycznego, obsługującego procesy
sprawozdawcze, opłatowe i kontrolne. SEO
jest
kompleksowym systemem informatycznym
obsługującym istniejące procesy, dedykowanym
wszystkim interesariuszom. Interesariuszami SEO
są podmioty korzystające ze środowiska, administracja
publiczna oraz obywatele.
Korzyści dla uczestników Sieci z projektu SEO:
►
Dostęp w jednym miejscu do kompleksowych
danych środowiskowych z obszaru całego kraju;
►
Całościowe, rzetelne, jednolite dane
do kreowania polityki środowiskowej i na potrzeby
sprawozdawcze;
►
Wszystkie instytucje korzystają z tych
samych danych do tworzenia analiz, dokumentów
strategicznych, programów ochrony środowiska;
►
Ciągły dostęp do stale aktualizowanych
informacji pozwala na obserwację i ewaluację działań
prowadzonych w obszarze ochrony środowiska;
►
Możliwość
generowania
dedykowanych

V Posiedzenie Plenarne Sieci

Harmonogram i zakres prac grup roboczych
na 2014 rok, przedstawiony przez przewodniczących,
nie stanowi listy zamkniętej. Uczestnicy V Posiedzenia
Plenarnego zgłaszali propozycje tematów, które
powinny zostać podjęte na kolejnych spotkaniach
organizowanych w ramach funkcjonowania Sieci.
Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną umieszczone
w protokole z V Posiedzenia Plenarnego.
W najbliższym czasie Sekretariat Sieci przekaże
przewodniczącym grup roboczych propozycje działań,
które zostały zgłoszone w ankiecie ewaluacyjnej
przeprowadzonej wśród członków Sieci.
Wszystkie
prezentacje
wygłoszone
podczas
V Posiedzenia Plenarnego wraz z wynikami ankiety
przeprowadzonej wśród członków Sieci są dostępne
na stronie: projekty.gdos.gov.pl.
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Platforma Komunikacyjna dla sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Nowe technologie, w tym także informatyczne,
stanowią
nieodłączny
element
wspierania
wszelkich wysiłków zmierzających do poprawy
stanu środowiska. Sieć „Partnerstwo: Środowisko
dla Rozwoju” również dostanie nowe narzędzie Platformę komunikacyjną , która usprawni pracę
członków grup roboczych i niezbędną komunikację
między nimi.
Czym będzie Platforma? Będzie to swego rodzaju
połączenie forum dyskusyjnego osób biorących udział
w pracach Sieci, naszej strony internetowej, kalendarza
spotkań i prac grup funkcjonujących w Sieci, edytora
dokumentów do wspólnej pracy nad ich treścią, bazy
wiedzy wzbogacanej o importowane z zewnątrz
i tworzone wewnątrz opracowania, zinformatyzowanych
formularzy budżetowych do przesyłania wniosków
o dofinansowanie planowanych działań, a także szeregu
innych niezbędnych w codziennej pracy narzędzi.
W razie potrzeby będzie można chociażby porozmawiać
za pomocą komunikatora z zalogowanymi na Platformie
użytkownikami. Wszystko przygotowane zostało
w domyślnym i znanym już członkom Grup Roboczych
układzie ikon i poleceń, zaczerpniętym z pakietu
MS Office. Jesteśmy przekonani, że dostarczony
samouczek i podstawowe nawet umiejętności
obsługi komputera, pozwolą dość szybko wdrożyć
się każdemu z Państwa w zasady korzystania
z Platformy i … polubić pracę z tym narzędziem.
Nie ma również problemu z wymaganiami sprzętowymi:
Platforma została skonstruowana tak, aby nie było
potrzeby instalowania czegokolwiek na komputerach
użytkowników, ewentualnie doinstalowania brakujących
plug-in’ów w wykorzystywanej przeglądarce
internetowej. Poza tym wszelkie niezbędne zasoby
znajdować się będą na serwerach GDOŚ.

Na początku 2014 roku wszystkim osobom biorących
udział w pracach Sieci roześlemy zaproszenia
do przesłania zgłoszeń rejestracyjnych, abyśmy
mogli utworzyć konta użytkownikom i przypisać
do nich adresy mailowe, z których będziecie Państwo
korzystać (dowolnie – prywatne lub służbowe),
a następnie – po przełożeniu dotychczasowych
treści ze starej strony internetowej na nową – wpiąć
ją do sieci internetowej i zainaugurować tym samym
prace na niej w nowym, 2014 roku. Zdajemy
sobie sprawę, że przez pierwsze dni (bądź nawet
tygodnie) możecie Państwo napotkać pewne kłopoty
ze znalezieniem takich, czy innych funkcjonalności,
bądź
dotyczące wykonaniem pierwszych prac
na Platformie. Dlatego zapewniliśmy Państwu przez
początkowe trzy miesiące jej funkcjonowania wsparcie
techniczne ze strony wykonawcy oprogramowania,
który – w razie poważnych kłopotów – będzie
do Państwa dyspozycji i udzieli niezbędnych wyjaśnień.
Liczymy jednak, że sytuacje te należeć będą
do rzadkości, gdyż narzędzie jest naprawdę przyjazne
dla użytkowników.
Mamy nadzieję, że docenicie Państwo funkcjonalność
Platformy i będziecie korzystać z niej nie tylko w miejscu
pracy, ale także w podróży, w domu, a nawet w wolnej
chwili pomiędzy spotkaniami, gdyż dostęp do niej
będzie możliwy również z urządzeń mobilnych. Wasze
uznanie wyrażone ilością logowań i stworzonych
dokumentów będzie dla nas najlepszym docenieniem
wysiłków Sekretariatu, związanych z uruchomieniem
Platformy i przekazaniem jej do użytku uczestnikom
Sieci.

Narzędzie, które dla Państwa przygotowaliśmy
ma usprawnić naszą pracę, nie zaś ograniczyć
sposób naszej komunikacji wyłącznie do formy
elektronicznej. Realne spotkania i wspólnej pracy
„na żywo” daje nam tak wiele satysfakcji, że w żadnym
wypadku nie zamierzamy ani Państwa, ani nas
samych jej pozbawiać! Dzięki edytorowi dokumentów
i wspólnemu ich repozytorium, każdy z Państwa będzie
miał dostęp do najnowszej wersji przygotowywanego
materiału, jak też będzie w stanie zapoznać się
z archiwum wprowadzanych zmian. Pozwoli to przede
wszystkim poświęcić nasze spotkania sprawom, które
będą wymagały udziału i bezpośredniej rozmowy
zainteresowanych tematem uczestników.
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