
Bieżące zadania realizowane przez Sekretariat Sieci w 2012 roku 

oraz perspektywa działań na lata 2013-2014.  

Prezentacja wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 
Agnieszka Zdanowska 

6-7 grudnia 2012 r. 

 



 

 

 

Zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Sieci podczas posiedzeń plenarnych 

przedstawiciele sieci: 

przyjmują plany działań, 

przyjmują stanowiska,  

przyjmują zalecenia i wytyczne, 

rozwiązują grupy robocze w przypadku wyczerpania celowości ich funkcjonowania    

lub na ich własny wniosek,  

powołują grupy robocze, 

przyjmują raporty przygotowane przez grupy robocze, 

zgłaszają ekspertów do zadań zleconych przez  

grupy robocze, 

przyjmują harmonogram oraz agendę spotkań. 

 
 

 



 

 

zapewnienie funkcjonowania Sieci; 

koordynacja działań podejmowanych w ramach Sieci; 

zapewnienie funkcjonowania grup roboczych;  

obsługa logistyczna spotkań realizowanych w ramach 

grup roboczych; 

realizujemy  postępowania przetargowe  

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 



Strona internetowa Sieci 

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



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) 

Energia geotermalna 

 
 

 



W ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” funkcjonuje obecnie 6 grup 

roboczych: 

Gr. ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko - 65 członków 

Gr. ds. Gospodarki Wodno-ściekowej - 90 członków 

Gr. ds. Gospodarki Odpadami  - 47 członków + współpracuje z Zespołem 

monitorującym realizację Krajowego Programu Gospodarki Odpadami 

Gr. ds. Ochrony Powietrza i Energetyki - 60 członków + 20 ekspertów (GIOŚ, 

jednostki badawcze, uczelnie wyższe) 

Gr. ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014 -2020 - 60 członków 

Gr. ds. Hałasu - 67 członków 

 

W 2011 roku odbyło się także spotkanie Grupy ds. Problemów Wdrażania Programów 

Operacyjnych, jednak w chwili obecnej grupa nie prowadzi prac. 



 

 

 

 

 

Celem badania było poznanie opinii na temat funkcjonowania Sieci. Udzielone 

odpowiedzi posłużą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do udoskonalenia                 

i kształtowania działań Sieci według potrzeb i oczekiwań jej członków. 

 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzona we wrześniu i październiku 2012 roku 

wśród  członków grup oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w spotkaniach 

Grup Roboczych. 

 

Wyniki ankiety ewaluacyjnej  



 

 

W badaniu wzięło udział 75 osób.  

W tym członkowie Grup:  

ds. Gospodarki Odpadami (14 osób),  

ds. Hałasu (18 osób),  

ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 (7 osób),  

ds. Ochrony Powietrza i Energetyki (10 osób),  

ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (14 osób),  

ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej (20 osób),  

ds. Problemów Wdrażania Programów Operacyjnych (1 osoba).  



 

 

W latach 2010-2012 w ramach sieci zorganizowano łącznie 45 spotkań i warsztatów,  

w tym 10 wizyt studyjnych dla członków grup roboczych oraz ekspertów zewnętrznych.  

Dwa spotkania zostały zorganizowane wspólnie dla dwóch grup roboczych.  

(GR NPF+ GR OOŚ). 

 

Grupa ds. Gospodarki Odpadami – 8 spotkań, w tym 1 wizyta studyjna, 

Grupa ds. Hałasu – 3 spotkania, 

Grupa ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 – 7 spotkań, w tym 1 wizyta studyjna, 

Grupa ds. Ochrony Powietrza i Energetyki – 9 spotkań, w tym 1 wizyta studyjna,  

Grupa ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – 10 spotkań, w tym 6 wyjazdów studyjnych, 

Grupa ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – 9 spotkań, w tym 2 wizyty studyjne, 

Grupa ds. Problemów Wdrażania Programów Operacyjnych – 1 spotkanie. 



 

 

LP DATA SPOTKANIA 

 Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego: "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"  

GR. ds. Ocen 

Oddziaływania na 

Środowisko 

GR. ds. GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ 

GR. ds. GOSPODARKI 

ODPADÓW 

GR. ds. OCHRONY 

POWIETRZA oraz 

ENERGETYKI 

GR. ds. Nowej 

Perspektywy 

Finansowej                

2014 -2020 

GR. ds. HAŁASU 

1 10.01.2012     x       

2 15.02.2012   x          

3 23.02.2012       x     

4 29.02-2.03.2012     x AUSTRA       

5 14.03.2012 x           

6 15.03.2012   x         

7 19.03.2012     x       

8 29.03.2012           x 

9 03.04.2012       x BEiŚ     

10 17.04-20.04.2012 x Hel       x Hel   

11 09.05.2012       x p.Mlostoń     

12 21.05.2012           x p.Chojnacki 

13 24-25.05.2012       x Kraków p.Łyczko     

14 28.05.2012   x warsztaty RDW         

15 09.07.2012         x   

16 24.07.2012       x p.Łyczko     

17 4-5.09.2012 x Kraków           

18 12.09.2012         x warsztaty KE   

19 17.09.2012     x       

20 26-28.09.2012   x Żywiecczyzna         

21 4-5.10.2012           x Warszawa 

22 8-12.10.2012 x ANGLIA           

23 8-9.11.2012 x V4       x V4   

24 29.11.2012       x     



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  



 

 

Jaki jest Pana/Pani staż pracy w administracji publicznej?  
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Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o możliwości bycia członkiem Grupy Roboczej? 

informacja od przełożonego, 

informacja z pisma przesłanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,  

informacja od dyrekcji urzędu, 

informacja od Ministerstwa Środowiska, 

e-mail z Sekretariatu Sieci, 

informacja uzyskana na I posiedzeniu plenarnym Sieci, 

informacja od członka innej grupy roboczej, 

informacja od innych urzędów. 



zakres obowiązków służbowych pokrywa się z tematyką prac grupy, 

spotkania dają możliwość wymiany doświadczeń, 

decyzja przełożonego, 

spotkania dają możliwość przedyskutowania różnych zagadnień,  

udział w grupie daje możliwość podniesienia poziomu wiedzy, 

zainteresowanie tematem, 

możliwość wpływu na decyzje podejmowane w administracji centralnej. 

potrzeba bieżących, aktualnych informacji nt. ustawodawstwa. 

Co spowodowało, że został/a  Pan/Pani członkiem Grupy Roboczej? 



 

 

W ilu spotkaniach Grupy Roboczej Pan/Pani uczestniczył/a?  

0% 
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27% 

11% 



 

 

Czy podczas pracy zawodowej wykorzystuje Pan/Pani wiedzę zdobytą podczas 

spotkań Grupy Roboczej? 

97% 

3% 

tak 

nie 



W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani wiedzę zdobytą podczas spotkań Grupy 

Roboczej ? 

podczas podejmowania decyzji, 

podczas weryfikacji i analizy raportów, 

podczas przygotowywanie dokumentów, 

podczas wewnętrznych spotkań i dyskusji, 

w trakcie spotkań z przedstawicielami gmin i przedsiębiorcami, 

podczas weryfikacji  wniosków o dofinansowanie, 

podczas przeprowadzenia procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, 

przy tworzeniu dokumentów związanych z nową perspektywą finansową UE  

podczas uzgadniania propozycji planów aglomeracji. 



 

 

Czy przekazuje Pan/Pani informacje innym pracownikom na temat działań 

Grupy Roboczej? 

93% 

7% 

tak 

nie 



formalne spotkania z naczelnikiem lub innymi pracownikami, 

nieformalne spotkania, rozmowy, 

droga elektroniczna jako sposób dzielenia się materiałami, prezentacjami                      

z innymi pracownikami. 

 

W jaki sposób przekazuje Pan/Pani informacje innym pracownikom na temat 

działań Grupy Roboczej? 
.  



ocena pod względem organizacji spotkań średnia: 4,6 

ocena pod względem wyboru lokalizacji średnia: 4,6 

ocena pod względem warunków lokalowych średnia: 4,6 

ocena wartości merytorycznej – treści spotkań średnia: 4,4 

ocena przydatności materiałów naukowych średnia: 4,2 

 

∑ ocena ogólna średnia: 4,4 

 

.  

Proszę określić, używając skali od 1 do 5, w jaki sposób ocenia Pan/Pani 

spotkania Grupy Roboczej.   

(1-bardzo źle, 2-źle, 3-przeciętnie, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) 



 

 

 

. 

Jak ocenia Pan/Pani formułę spotkań Grupy Roboczej?  

17% 

4% 

73% 

6% za dużo czasu na prezentacje, 
za mało na dyskusje              

za dużo na dyskusje, za mało 
na prezentacje 

nie mam zastrzeżeń 

nie mam zdania 



 

 

 

. 

Jak ocenia Pan/Pani poziom własnego zaangażowania w przebieg spotkań 

Grupy Roboczej? 

3% 

54% 

41% 

3% 

bardzo dobry 

dobry 

średni 

zły 



 

 

 

. 
Czy zostały spełnione Pana/Pani oczekiwania wobec tematyki spotkań Grupy 

Roboczej? 

66% 

8% 

26% 

tak 

nie 

nie mam zdania 



 

 

 

. 

Czy dobór ekspertów na spotkania Grupy Roboczej był dotychczas właściwy? 

66% 
0% 

34% 

tak 

nie 

nie mam zdania 



 

 

 

. 
Podczas spotkań najbardziej podobało mi się... 

możliwość wymiany doświadczeń, 

możliwość dyskusji z ekspertami. 

 

Podczas spotkań przede wszystkim zabrakło mi... 

czasu na przedyskutowanie wszystkich nurtujących kwestii, 

podsumowania i konkluzji. 



ocena pod względem organizacji wizyty studyjnej średnia: 4,8 

ocena pod względem wyboru lokalizacji średnia: 4,6 

ocena pod względem warunków lokalowych średnia: 4,8 

ocena wartości merytorycznej– treści wizyty studyjnej średnia: 4,6 

ocena przydatności materiałów naukowych średnia: 4,5 

∑ ocena ogólna średnia: 4,7 

 

 

. 

Jeśli uczestniczył/a Pan/Pani w wizycie studyjnej/wizytach studyjnych, proszę 

określić, używając skali od 1 do 5, w jaki sposób ocenia Pan/Pani  wizytę 

studyjną/wizyty studyjne. (1-bardzo źle, 2-źle, 3-przeciętnie, 4-dobrze, 5-bardzo 

dobrze) 



 

. 

Proszę określić, używając skali od 1 do 5, w jaki sposób ocenia Pan/Pani 

funkcjonowanie Sekretariatu Sieci? (1-bardzo źle, 2-źle, 3-przeciętnie, 4-dobrze, 

5-bardzo dobrze) 

 

terminowość w otrzymywaniu informacji zwrotnych średnia: 4,8  

fachowość i przydatność otrzymanych informacji średnia: 4,7 

 

 ∑ ocena ogólna średnia: 4,7 

 

 

 



utworzenie jednego miejsca, gdzie zamieszczane będą dokumenty, materiały itp.   

stworzenie platformy wymiany informacji w trybie roboczym, 

stworzenie możliwości aby niejasności i kwestie dyskusyjne zebrane na piśmie, które są efektem 

danego spotkania grupy roboczej zostałyby skierowane do odpowiedniego wydziału GDOŚ lub MŚ i 

zostałyby udzielone odpowiedzi lub wskazane wytyczne na pytania poruszane w takim piśmie. 

Odpowiedzi zostałyby umieszczone na stronie internetowej GDOŚ,  

założenie specjalnej strony internetowej, z skrzynką pocztowa typu Lotus. 

Strona zawierałaby informacje o szkoleniach w zakresie dotyczącym prac grupy, informacje o 

wydarzeniach tematycznych. Ponadto na stronie mogłyby zostać wprowadzane dokumenty, do 

których można byłoby wprowadzać swoje uwagi i komentarze.  

 

 

Proszę o wskazanie sugestii, które usprawnią funkcjonowanie Sekretariatu Sieci. 



 

 

 

Pytania 
 



 

 

 
 

1. Jakie są nasze cele na przyszłe lata funkcjonowania Sieci? 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania …i finansowania krajowej sieci 

pomoc w opracowywaniu wytycznych, metodologii, ekspertyz na potrzeby grup 

roboczych funkcjonujących w ramach Sieci ;  

tworzenie forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę 

środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach 

administracyjnych  

zapewnienie sprawnej wymiana wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk 

pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć krajową; 

umacnianie relacji między organami odpowiedzialnymi za realizacje działań 

dotyczących ochrony środowiska, zarządzanie programami operacyjnymi a NGO’s 

 



2. Jaki mamy budżet na realizację celów Sieci?  

Priorytet 3. Wsparcie realizacji 

operacji funduszy strukturalnych  

 

Działanie 3.1 Wsparcie instytucji 

zaangażowanych w realizację 

NSRO 

[PLN] 

Priorytet 2. Wsparcie 
informatyczne realizacji 

Narodowej Strategii Spójności 
 

Działanie 2.2 Infrastruktura 
informatyczna  

 

[PLN] 

2010 56 149,82 

2011 359 186,62 

2012 801 000 212 780  

2013 - 2014 

 

 

3 748 000 470 000 



 

3. Jakie mamy rozwiązania na usprawnienie działań Sieci? 
 

Platforma komunikacyjna 

 

Celem platformy komunikacyjnej jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji i niezbędnym 

narzędziem komunikacyjnym  pomiędzy członkami sieci i usprawnienie pracy Sekretariatu Sieci, 

który jest odpowiedzialny za koordynowanie wszelkich działań podejmowanych w ramach Sieci.  

 

Narzędzie które usprawni: 

Zarządzanie pracami grup roboczych 

 Kalendarz 

 Zadania 

 Spotkania 

Współpraca członków Sieci 

 Obieg dokumentów 

 Kontakty 

Komunikacja 

 Chat 

 Forum dyskusyjne 

 E-mail, sms, skyp 

 

 

 

 

Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji Narodowej 

Strategii Spójności 

Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna  

 



 

 

4. Jakie mamy plany na kolejne wizyty studyjne – 

jako  wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej,  

w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych  

w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych  

Dania – marzec- kwiecień 

Islandia - czerwiec 

Holandia - wrzesień 



CE Delft – holenderska firma 

konsultingowa działająca od 1978 

roku, przygotowująca na potrzeby 

rządu Królestwa Niderlandów, 

Komisji Europejskiej, samorządów 

i klientów biznesowych 

opracowania z zakresu ochrony 

środowiska, polityki energetycznej, 

odnawialnych źródeł energii, 

transportu, zmian klimatycznych, 

spraw morskich, lotnictwa, 

produkcji żywności oraz 

instrumentów finansowych 

związanych z wymienionymi 

zagadnieniami 

Holandia 



Tematyka wizyty studyjnej obejmować 

będzie: 

 
zagadnienia związane z hałasem w transporcie 

drogowym, z uwzględnieniem rozwiązań 

technicznych stosowanych w Holandii;   

zagadnienia związane z hałasem w transporcie 

kolejowym, wraz z metodami rozwiązania 

istniejących i zapobiegania powstawaniu kolejnych 

zagrożeń 

przykłady rozwiązywania problemów powstałych 

po zrealizowaniu oryginalnego projektu, w którym 

nie zostały one przewidziane 

przykłady współpracy w zakresie ochrony przed 

hałasem pomiędzy inwestorami a władzami 

lokalnymi 

wykorzystywanie funduszy europejskich w 

projektach związanych z redukcją hałasu 

przykłady wpływania na działalność legislacyjną i 

tworzenie norm technicznych 



State of  Green – publiczno-

prywatne konsorcjum 

ufundowane przez rząd 

Królestwa Danii, Konfederację 

Przemysłu Duńskiego, Duńskie 

Stowarzyszenie Energii, Duńską 

Radę ds. Rolnictwa i Żywności 

oraz Duńskie Stowarzyszenie 

Energetyki Wiatrowej. Jest 

oficjalną wizytówka Danii w 

sprawach dotyczących 

środowiska, współtworzy 

programy  wizyt studyjnych oraz 

propaguje duńskie osiągnięcia w 

zakresie technologii przyjaznych 

środowisku 

Dania 



Wizyta 1 – Kopenhaga i Jutlandia 

- efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych 

- zielone dachy Kopenhagi 

- system centralnego chłodzenia 

- organizacja ruchu rowerowego w mieście 

- kompostowanie odpadów organicznych 

- energia z odpadów 

- zasady gospodarki odpadami 

- zmiany w wykorzystywaniu paliw na 

potrzeby produkcji energii dla odbiorców 

komunalnych 

- stacje recyklingu  

Wizyta 2 – Kopenhaga i Bornholm 

- efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych 

- zielone dachy Kopenhagi 

- system centralnego chłodzenia 

- organizacja ruchu rowerowego w mieście 

- samowystarczalność energetyczna: projekt eko-

sieć 

- budownictwo pasywne 

- energetyka wiatrowa 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych 

- zasady gospodarki odpadami 



Uniwersytet w Rejkiawiku – 

uczelnia przygotowująca kadry 

między innymi na potrzeby 

islandzkiego przemysłu 

energetycznego, 

produkującego zarówno 

energię cieplną, jak i 

elektryczną z wykorzystaniem 

źródeł geotermalnych.  Druga 

co do wielkości uczelnia w 

kraju, prowadząca szereg 

kursów specjalistycznych 

adresowanych do 

zagranicznych odbiorców. 

Islandia 



Tematyka wizyty studyjnej obejmować będzie: 

identyfikacja obszarów geotermalnych 

 prawne aspekty projektów geotermalnych 

 oceny oddziaływania na środowisko 

 konsultacje społeczne przy realizacji projektów 

 wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł 

 wizyty w zakładach energetycznych, szklarniach, miejscach odwiertów  

 spotkania i wymiana doświadczeń z przedstawicielami władz miejskich i centralnych  



 

 

 

Pamiętajmy  

sieć tworzymy wspólnie i to od Państwa zależy jak dalej 

będzie wyglądać nasza przyszłość Sieci…. 



Dziękuję za uwagę… 
 

 
Sekretariat Sieci 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

tel. 22 860 60 57  

fax. 22 860 60 59  

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl 


