
V posiedzenie plenarne krajowej Sieci 

„Partnerstwo :Środowisko dla Rozwoju”
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Działania Sieci w 2013 r

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Plany na przyszłość



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



Działania Sieci w 2013 r.



W chwili obecnej w ramach Sieci funkcjonują 

następujące grupy robocze
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Zestawienie spotkań w ramach Grup Roboczych 



Ilość zorganizowanych spotkań Grup Roboczych funkcjonujących w Sieci

Grupa ds. Gospodarki Odpadami – 7 spotkań, w tym 1 planowana wizyta studyjna,

Grupa ds. Hałasu – 5 spotkania, w tym 2 wizyty studyjne,

Grupa ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 – 5 spotkań, w tym 1 wizyta studyjna,

Grupa ds. Ochrony Powietrza i Energetyki – 6 spotkań, w tym 1 wizyta studyjna do Danii,

Grupa ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – 9 spotkań, w tym 6 wyjazdów studyjnych,

Grupa ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – 4 spotkania

Grupa ds. Pozwoleń Zintegrowanych – 3 spotkania



Statystyki ilości spotkań 

na przełomie lat 2010 - 2013

Rok Ilość zorganizowanych spotkań

2010
2

(podpisanie listu, I-sze spotkanie sieci) 

2011 23

2012 26

2013 40 
(łącznie z Kaliszem)

Łącznie 90 



Spotkania GR 

w obiektywie Sieci 



Zrealizowane w 2013 r. 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 – wrzesień

Islandia - czerwiec

Holandia - październik

Francja - październik



Temat
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

Wizyta studyjna do Holandia



- efektywność energetyczna w budynkach publicznych

- zielone dachy Kopenhagi

- system centralnego chłodzenia

- kompostowanie odpadów organicznych

- energia z odpadów

- zasady gospodarki odpadami

- zmiany w wykorzystywaniu paliw na potrzeby produkcji energii dla odbiorców komunalnych

- stacje recyklingu 

- - samowystarczalność energetyczna: projekt eko-sieć

- budownictwo pasywne

- energetyka wiatrowa

- redukcja emisji gazów cieplarnianych

Wizyta studyjna do Dani



Tematyka wizyty studyjnej obejmowała zagadnienia:

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 

Wizyta studyjna na Islandię



Wizyta studyjna do Francji

Dzięki wsparciu organizacyjnym ze strony Ambasady Francuskiej w Polsce oraz 

francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki 

uczestnicy mieli okazję zobaczyć projekty realizowane w  miastach, dotyczące 

zarówno adaptacji do zmian klimatu jak i integracji w polityce miejskiej działań 

związanych z ochroną środowiska. 

Część wizyty została również poświęcona kwestii rewitalizacji oraz rekultywacji 

obszarów poprzemysłowych w Lille oraz St. Chamond.

Planowana jest dalsza współpraca z przedstawicielami Ambasady Francuskiej  

i przedstawicielami Ministerstwa Francuskiego



Ekspertyzy zrealizowane na potrzeby Sieci

 Ekspertyza prawna dotycząca wdrożenia propozycji zmian przepisów 

prawnych zakresie poprawy jakości powietrza wraz z oceną skutków regulacji. 

– KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR ADWOKACI Spółka Partnerska,                          

na potrzeby GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki 

 Wytyczne dotyczące przygotowania planu awaryjnego dla składowisk odpadów 

na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji 

substancji ze składowiska odpadów - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe 

Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o., na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami  

 Wytyczne dotyczące analizy kosztów budowy, eksploatacji i rekultywacji 

składowiska odpadów w kontekście cen za przyjmowanie odpadów do 

składowania - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o., 

na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami (nie odebrana)



Ekspertyzy realizowane na potrzeby Sieci

 Analiza Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 wraz z opracowaniem 

Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów – ATMOTERM S.A. 

na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami 

 Ekspertyza: przygotowanie II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację 

istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych (MBP), wizytację 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 

instalacji MBP, w których - w ramach kolejnego III etapu ekspertyzy -zostaną 

przeprowadzone badania odpadów - AK NOVA Sp. z o.o. 

na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami 

 Ekspertyza mająca na celu opracowanie dokumentu identyfikującego zadania 

administracji samorządowej, z uwzględnieniem zadań zleconych z administracji 

rządowej, wynikające z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej – Marcin Pchałek

Behave Eco, na potrzeby GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

 Ekspertyza mająca na celu opracowanie dokumentu pokazującego powiązania 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) z Dyrektywą w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko (2001/42/WE) - Jendrośka Jerzmański

Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i ochrona środowiska Sp. z o.o ,                                             

na potrzeby GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej



Rozwiązania mające na celu 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. 

Wykonawcą platformy wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest firma Passus z Warszawy

Działanie finansujące utworzenie platformy było realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji Narodowej Strategii Spójności

Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna



Funkcjonalności
Narzędzie ma na celu usprawnienie:

 Zarządzanie pracami grup roboczych

 Kalendarz

 Zadania

 Spotkania

 Współpraca członków Sieci

 Obieg dokumentów

 Kontakty

 Komunikacja

 Chat

 Forum dyskusyjne

 E-mail, sms, skyp

W dniach 2-5 grudnia br. - odbyło się szkolenie Przewodniczących GR z zakresu obsługi platformy oraz 

administratorów 

W dniu 10 grudnia br.      - planowany odbiór prac

Na początku roku 2014 r.  - platforma zostanie przekazana do użytku członkom grup roboczych funkcjonujących 

w Sieci



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 w listopadzie 2013 roku wśród

109 członków grup oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w spotkaniach

Grup Roboczych.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej 



W ilu spotkaniach grupy roboczej Pan(i) uczestniczył(a)

0-1 2-4 5-7 8 i  więcej



Czy wykorzystuje Pani/Pan w pracy zawodowej wiedzę 

zdobyta podczas spotkań grupy roboczej?

TAK - 95% NIE - 5%















Pozostałe pytania…

1. Jakie tematy poruszone w czasie spotkań okazały się najbardziej przydatne 
podczas Pana/Pani pracy zawodowej?

2. Proszę wymienić istotne tematy, które Pana/Pani Grupa Robocza powinna 
poruszyć podczas kolejnych spotkań. 

3. Proszę wymienić miejsca (w kraju i za granicą) i rodzaje inwestycji, z którymi 
Pan/Pani chciał(a)by zapoznać się na kolejnych wyjazdach studyjnych 
(partnerzy, termin i czas trwania wizyty).

4. Proszę wymienić i opisać sprawy, które Pan/Pani chciał(a)by poruszyć z 
przedstawicielami grup równoważnych z innych krajów europejskich (także 
jeżeli uzasadnione - miejsca, partnerzy, termin i czas trwania wizyty).

5. Proszę o wskazanie sugestii przydatnych przy organizacji kolejnych wizyt 
studyjnych. 

6. Proszę przedstawić i opisać propozycje działań Sieci/Grupy na rok 2014. 

7. Proszę o wskazanie sugestii, które usprawnią funkcjonowanie Sekretariatu Sieci.



Plany na kolejne 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

wsparcie przy tworzeniu sieci tematycznych w ramach Nowej Perspektywy 

Finansowej  



Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
na lata 2014-2020 zakłada 

 Wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy 
uczestnikami systemu realizacji polityki spójności oraz wzmocnienie 
zasady partnerstwa.

 W ramach działania planowana jest budowa pozytywnego otoczenia w 
zakresie: wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania polityki 
spójności; w tym w:
 promocja dobrych praktyk, organizacja konferencji i seminariów, wizyt 

studyjnych  

 tworzenie sieci tematycznych na wzór sieci Partnerstwo: Środowisko 
dla Rozwoju (czyli polskiego odpowiednika sieci ENEA-MA), 
których pracami będą kierowały instytucje wiodące w danym 
obszarze (np. sieć w zakresie zmian klimatycznych, polityki 
miejskiej, zagospodarowania przestrzennego oraz innych zagadnień 
wynikających m.in. ze strategii Europa 2020 oraz strategii krajowych 
np. KSRR, KPZK itp.). 



Dalszy rozwój oraz usprawnienie działania

istniejących już sieci angażujących obywateli, 

przedsiębiorstwa, organizacje 

pozarządowe i innych partnerów 

na rzecz inicjatyw niezbędnych

do sprawnego wdrażania programów

operacyjnych był jedną z rekomendacji 

dla Polski

sformułowanych przez 

Komisję Europejską 

w Position Paper.



Propozycje wizyt studyjnych
Szwecja

Wizyta w Szwecji jest kontynuacja tematów zaprezentowanych podczas

wizyty w Danii, jednakże większą uwagę chcemy w jej trakcie zwrócić na te kwestie,

które wzbudziły najwięcej zainteresowania podczas wizyt studyjnych 2013 roku.

Cel :

 szwedzkie rozwiązania w zakresie monitorowania poziomu i przeciwdziałania

powstawaniu odoru podczas procesów utylizacji odpadów, organizacji ich

składowisk i odzyskiwania surowców wtórnych, ocen oddziaływania na środowisko

tego typu inwestycji, a także sposobów osiągania coraz wyższych wskaźników

środowiskowych

 zrównoważony rozwój i wykorzystywanie odnawialnej energii przekładają się

również na gospodarkę morską i planowanie przestrzenne. 

 Malmoe, Karlskrona i Helsingborg – miasta związane historycznie i gospodarczo 
z morzem, a jednocześnie liderzy we wdrażaniu zielonej ekonomii w Szwecji.



Szwecja 

zrównoważony rozwój i oceny oddziaływań na 

środowisko (we współpracy z GreenTech):

Zielone miasto Malmoe 

- eko-miasteczko Augustenborg

- ekologiczne miasto przyszłości w zachodniej zatoce 

- gospodarka odpadami 300-tysięcznego miasta

Miasto wolne od paliw kopalnych Karlskronahem

- energia ze słońca

- energia z morza

- energia z wiatru

Przetwarzanie odpadów miejskich

- biogazownia Karpalund

- oczyszczalnia ścieków w Helsingborg



Niemcy
Cel : 

problemy środowiskowe dużych aglomeracji miejskich, sposoby ich oceny oraz 
monitorowania, a także rozwiązania techniczne w zgodzie z najwyższymi 
standardami ochrony środowiska. 

Frankfurt, Europejska Stolicę Zieleni 2014, 700-tysięczne miasto na terenie 
którego zlokalizowane są jedne z największych w Europie terminale lotniczy i 
kolejowy.

Problematyka gospodarki wodnej, hałasu, jakości powietrza, ochrony przyrody 
miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju w aglomeracji o dużej skali. 

rozwój infrastruktury i zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców godzony z 
wymaganiami środowiskowymi, ale także z ochroną dziedzictwa kulturowego 
sięgającego 8 w.n.e. 

składowisko odpadów niebezpiecznych, będących pozostałościami po produkcji

przemysłowej przyczyniającej się do jego wzrostu gospodarczego, zorganizowane 
w nieczynnych sztolniach kopalni soli w Herfa-Neurode lub Zielitz – obiekty 
dysponujące certyfikatami zakładów specjalistycznych usuwania odpadów, 
zarządzane według norm DIN EN ISO 9001.



Niemcy (Hesja): zielone miasto, utylizacja niebezpiecznych 
odpadów

 Frankfurt - Europejska Stolica Zieleni 2014

- woda w mieście

- ochrona przyrody miejskiej

- zielone miasto

 Frankfurt – Metropolia

- zmiany klimatyczne

- jakość powietrza

- hałas

 Składowiska odpadów niebezpiecznych:

wizyta w składowisku odpadów Herfa-Neurode

lub Zielitz



Finansowanie Sieci

Priorytet 3. Wsparcie realizacji operacji 

funduszy strukturalnych

Działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych w 

realizację NSRO

[PLN]

2010 56 149,82

2011 359 186,62

2012 801 000,00

2013 2 361 126,67

2014 2 750 000,00



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


