
I posiedzenia Grupy Roboczej 

ds. Pozwoleń Zintegrowanych

w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji 

zarządzających funduszami unijnymi 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

4 kwietnia 2013 r.



AGENDA 

1. Omówienie celów i zakresu funkcjonowania Sieci „Partnerstwo 

środowisko dla Rozwoju” i funkcjonowania Sekretariatu Sieci

2. Powołanie przewodniczącego grupy roboczej 

3. Określenie regulaminu i harmonogramu prac GR 

4. Omówienie kluczowych tematów z zakresu działania grupy roboczej.



Sieć ENEA-MA 

została utworzona w 2004 roku.

Koordynacja - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska 

oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. 

Sieć została utworzona, aby wspomóc integrację ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej – programów 

operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące 

do akcesji.

Sieć umożliwia swoim członkom:

- dyskusje i koordynację stanowisk ds. środowiska i Polityki Spójności;

- naukę na temat nowych inicjatyw i strategii Unii Europejskiej;

- dzielenie się doświadczeniami;

- opracowanie wspólnych raportów, wytycznych, narzędzi itp.



Obecnie ENEA - MA jest siecią instytucji na poziomie KE, 
jednak ambicją sieci jest stanie się parasolem dla krajowych 
sieci ochrony środowiska, które zajmują się programami 
rozwoju

ENEA - MA podejmuje również działania mające na celu 

zachęcanie do tworzenia tego typu sieci na poziomie 

krajowym

Sprawnie funkcjonujące sieci działają:

we Włoszech

w Hiszpanii

w Wielkiej Brytanii

w Grecji



Zobowiązanie o utworzeniu sieci ENEA w Polsce zostało podjęte w trakcie negocjacji 

programu POIiŚ, na wyraźne życzenie KE 

3 grudnia 2010 r. zostało podpisane przez:

Ministra Środowiska, 

Ministra Rozwoju Regionalnego, 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy w ramach tworzenia krajowej sieci 

organów środowiskach i instytucji zarządzających funduszami unijnymi 

"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

Od prawej : E. Bieńkowska, A. Kraszewski, M. Kiełsznia



Sieć tworzą: 

Ministerstwo Środowiska 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca 

następującymi programami operacyjnymi:

PO Infrastruktura i Środowisko, 

PO Innowacyjna Gospodarka, 

PO Kapitał Ludzki, 

PO Pomoc Techniczna;

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi 

programami operacyjnymi. 



Sieć jest również otwarta na współpracę z:

ekspertami zewnętrznymi,

przedstawicielami wyższych uczelni,

organizacjami pozarządowymi, 

administracją publiczną na szczeblach krajowych i regionalnych 

zaangażowaną w kwestie wynikające z działalności sieci



Formy współpracy w ramach działania Sieci 

Posiedzenia Plenarna;

Posiedzenia Grup Roboczych 

Współpraca odbywa się także poprzez:

Interaktywna platforma wymiany wiedzy;

Czat z ekspertami;

Kalendarium wydarzeń;

Newsletter;

Podręczniki, wytyczne, szkolenia on – line

http://www.teamspace.com/



Podczas posiedzeń plenarnych przedstawiciele sieci:
 przyjmują plany działań,

 przyjmują stanowiska, 

 przyjmują zalecenia i wytyczne,

 powołują grupy robocze,

 rozwiązują grupy robocze w przypadku wyczerpania celowości ich

 funkcjonowania lub na ich własny wniosek, 

 przyjmują raporty przygotowane przez grupy robocze,

 zgłaszają ekspertów do zadań zleconych przez grupy robocze,

 przyjmują harmonogram oraz agendę spotkań.



Grupy robocze powinny składać się z grona ekspertów z zakresu działalności 

danej grupy, a w celu zapewnienia ich sprawnego działania grupa powinna 

składać się z nie większej ilości niż ok. 20-25 przedstawicieli

 Spotkania Grup Roboczych mogą odbywać się w miarę potrzeb, jednakże nie 

rzadziej niż raz w półroczu. 

 Grupy Robocze raz w półroczu powinny składać do Sekretariatu Sieci 

sprawozdanie z prowadzonych prac. Sprawozdania są niezbędne dla opracowania 

rocznego raportu działania Sieci.

 Do prac w ramach Grupy Roboczej mogą zostać zaproszeni eksperci zewnętrzni 

czy też przedstawiciele innych instytucji lub organizacji pozarządowych, jednakże 

ich udział musi zostać zaakceptowany przez Sekretariat Sieci.



Formy pracy w ramach GR

Wizyta studyjna na Żywiecczyźnie
Wizyta studyjna na Półwyspie Helskim

Wizyta studyjna w Austrii Wizyta studyjna nad  Stradomką

Warsztaty dotyczące problematyki  zmian klimatu

Warsztaty dotyczące finansowania bioróżnorodności 

III Posiedzenie Plenarne Sieci 



zapewnienie funkcjonowania Sieci;

koordynacja działań podejmowanych w ramach Sieci;

zapewnienie funkcjonowania grup roboczych;

obsługa logistyczna spotkań realizowanych w ramach

grup roboczych;

realizacja postępowań przetargowych

sporządzanie planów i harmonogramów finansowych

dla funkcjonowania sieci;

sporządzanie protokołów i raportów po spotkaniach

grup roboczych;

opracowanie i dystrybucja NETLETTERA wśród

członków Sieci;

i wiele innych

Rola Sekretariatu Sieci



Tematy NETLETTERÓW:

Sieci funkcjonujące na terenie krajów członkowskich:

 Włoska Sieć (RETE)

 Hiszpańska Sieć

 Brytyjska Sieć

Opisy ciekawych projektów finansowanych ze środków z funduszy unijnych

Interesujące tematy z zakresu ochrony środowiska (np. Smart Grid, domki pasywne)

Energia geotermalna i wiele innych

http://www.gdos.gov.pl/files/ENEA/Netletter/Netletter.pdf


Strona internetowa Sieci

www.projekty.gdos.gov.pl   Zakładka Projekty Międzynarodowe



W chwili obecnej w ramach Sieci funkcjonują 

następujące grupy robocze

Posiedzenia Plenarne

GR ds. Ocen 
Oddziaływania 
na Środowisko

GR ds. 
Gospodarki 
Odpadami

GR ds
Gospodarki 

Wodno-
Ściekowej

GR ds Ochrony 
Powietrza i 
Energetyki

GR ds. Hałasu

GR ds Nowej 
Perspektywy 
Finansowej 
2014-2020



Osiągnięcia

Opracowanie ekspertyz na potrzeby grup roboczych:

1. Przygotowanie opracowania oceny skutków zmiany założeń do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (zwanego dalej: „KPOŚK”) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.), zwanego 

dalej: „rozporządzeniem w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych 

2. Przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej wdrożenia propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie 

poprawy jakości powietrza wraz z oceną skutków regulacji (szczególnie ekonomicznych i gospodarczych)

3. Opracowanie wytycznych dotyczących przygotowania planu awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek 

wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów.

4. Opracowanie wytycznych dotyczących analizy kosztów budowy, eksploatacji i rekultywacji składowiska 

odpadów w kontekście cen za przyjmowanie odpadów do składowania.



Finansowanie Sieci – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

Działania 3.1 finansowane są wydatki bezpośrednio związane z realizacją priorytetów NSRO lub 

Programów Operacyjnych, a w szczególności :

• posiedzenia komitetów i podkomitetów, spotkań, konferencji, seminariów

• koszty delegacji, koszty organizacji,

• umowy zlecenia dla prowadzących i ekspertów, niezbędne tłumaczenia,

• wsparcie wdrażania i zarządzania instrumentami strukturalnych

• zakup przedmiotów i urządzeń wyposażenia biurowego sprzęt biurowy, materiały, wyposażenie,

• meble, koszty eksploatacji, koszty remontów, wynajem powierzchni

• analizy, ekspertyzy, studia dystrybucja, powielenie, przygotowanie, koszt opracowania

Szczegółowy opis programu znajdą Państwo na stronach MRR lub pod adresem :

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/POPT/20072013/oprogramie/

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/POPT/20072013/oprogramie/


Kontakt 

Sekretariat Sieci

tel. 22-860-60-57

fax.: 22-860-60-59

kom. 514-031-964

sekretariat_sieci@gdos.gov.pl



Pamiętajmy 

Sieć tworzymy wspólnie i to od Nas zależy 

jak dalej będzie wyglądać praca w Sieci….

Poznajmy się



 kwestia praktycznego podejścia do wydawania pozwoleń zintegrowanych po 

transpozycji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2010/75/UE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych 

(tzw. Dyrektywa IED); 

 analiza możliwości i sposobów integracji lub koordynacji kwestii pozwoleń 

zintegrowanych z istniejącym systemem ocen oddziaływania na środowisko w 

świetle nowych wymogów wynikających ze zmian tzw. dyrektywy ocenowej tj.  

Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 7 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne.

ustalone podczas  IV Posiedzenia Plenarnego Sieci PŚdR



W świetle zapisów dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie emisji przemysłowych:

najwięcej problemów interpretacyjnych będą miały zapisy dotyczące 

dużych źródeł spalania zwłaszcza w odniesieniu do ustalania standardów 

emisyjnych. Ponadto, ze względu na objęcie nowych instalacji wymogiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego (np. instalacji: stacji demontażu 

pojazdów, oczyszczalni przemysłowych, produkcji płyt 

drewnopochodnych) sporym problemem będzie ocena tych wniosków ze 

względu na brak materiałów pomocniczych niezbędnych do oceny instalacji 

i emisji z nich.

Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego



 podstawy prawne wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach;

 uznanie konieczności zmiany pozwolenia zintegrowanego a decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach;

 analiza najlepszych dostępnych technik w ocenie oddziaływania na 

środowisko.

Jednostki, które winny być zaangażowane w pracę grupy to w

szczególności urzędy marszałkowskie, RDOŚ, WIOŚ, GDOŚ, GIOŚ.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy



 dokonanie przeglądu procedury dotyczącej wydawania, zmiany decyzji i oceniania 

wniosków w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego;

 włączenie do GR przedstawicieli starostw powiatowych, prowadzących przedmiotowe 

postępowania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

 cykliczne analizy pozwoleń zintegrowanych 

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego



 wydawanie i zmiany pozwoleń zintegrowanych w świetle nowej ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. nr 21);

 wydawanie i zmiany pozwoleń zintegrowanych w aspekcie 

planowanych zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska.

Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego



 wypracowanie jednolitego podejścia do wymagań ochrony 

środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik w 

istniejących uwarunkowaniach ekonomicznych i 

technologicznych;

 wypracowanie kryteriów określających „znaczące zwiększenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko” w kontekście 

istotnych zmian w instalacji;

 W prace grupy powinni być zaangażowani przedstawiciele 

WIOŚ jak również instytucji naukowych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie



 pozwolenia zintegrowane w kontekście wymogów wynikających z 

zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia;

 zmiany w instalacjach wymagających pozwolenia zintegrowanego w 

kontekście ustalenia przesłanek do obowiązku uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko.

Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego



 analiza wydanych pozwoleń zintegrowanych;

W prace grupy powinni być zaangażowani przedstawiciele urzędów 

marszałkowskich i ewentualnie starostwa.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

 kwestie związane z procesem wydawania, zmiany i analizą pozwoleń 

zintegrowanych w kontekście przyjętych konkluzji BAT oraz 

nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska; zagadnienia związane 

z ochroną gruntów.

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego



 zapewnianie płynnego wdrożenia nowych przepisów dotyczących 

pozwoleń zintegrowanych na gruncie krajowym oraz rozwinięcia i 

utrzymania systemu współpracy w tym zakresie pomiędzy organami 

odpowiedzialnymi za ochronę środowiska;

Jednolity i sprawnie działający od strony administracyjnej system powinien

umożliwić płynną współpracę z przemysłem, opartą w dużej mierze na

jasności przepisów i łatwym  dostępie do wyczerpującej wiedzy na temat

ich praktycznego zastosowania.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku



 potrzeba ujednolicenia stopnia szczegółowości, zakresu 

uzgodnień oraz weryfikacji pozwoleń pod kątem prawidłowego 

tworzenia decyzji administracyjnych w świetle obowiązującego 

kodeksu postępowania administracyjnego.

(Samo porównanie i dyskusja nad wydawanymi pozwoleniami,

zderzenie posiadanych doświadczeń i analiza treści wydawanych

pozwoleń przez różne organy pozwoli na sformułowanie problemów

niezbędnych do rozwiązania w tym zakresie);

 kwestie poprawności wydawanych pozwoleń sektorowych dla 

instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane;

 problem wielokrotnego powielania rozstrzygnięć w jednej decyzji 

administracyjnej, jaką niewątpliwie jest pozwolenie zintegrowane.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie



 możliwości zmian pozwoleń zintegrowanych w aspekcie wejścia w 

życie innych ustaw, w szczególności ustawy o odpadach;

 przewidywany harmonogram zmiany przepisów dot pozwoleń 

zintegrowanych w tym zmiany Poś wdrażającej zapisy dyrektywy 

przemysłowej;

 omówienie ww projektu zmiany Poś.

Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego



Dziękuję za uwagę…


