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Zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Sieci podczas posiedzeń 

plenarnych przedstawiciele sieci:

przyjmują plany działań,

przyjmują stanowiska, 

przyjmują zalecenia i wytyczne,

przyjmują raporty przygotowane przez grupy robocze,

powołują grupy robocze,

rozwiązują grupy robocze w przypadku wyczerpania celowości ich 

funkcjonowania lub na ich własny wniosek, 

zgłaszają ekspertów do zadań zleconych przez 

grupy robocze,

przyjmują harmonogram oraz agendę spotkań.



Rola Sekretariatu Sieci

realizujemy postępowania przetargowe;

sporządzanie protokołów i raportów;

 NETLETTER - opracowanie i dystrybucja

wśród członków Sieci;

 i wiele innych 

zapewnienie funkcjonowania Sieci;

koordynacja działań podejmowanych w ramach Sieci;

zapewnienie funkcjonowania grup roboczych;

obsługa logistyczna spotkań realizowanych w ramach GR;

sporządzanie planów i harmonogramów finansowych

dla funkcjonowania Sieci;



Działania Sieci w 2014 roku
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Zestawienie spotkań Grup Roboczych



Ilość zorganizowanych spotkań Grup Roboczych funkcjonujących w Sieci

Grupa ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – 5 spotkań, w tym 5 wyjazdów studyjnych

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

oraz udział w cyklu spotkań dot. RDW

Grupa ds. Gospodarki Odpadami – 5 spotkań, w tym 2 wizyty studyjne

Grupa ds. Ochrony Powietrza i Energetyki – 7 spotkań, w tym 1 wizyta studyjna do Włoch

Grupa ds. Nowej Perspektywy Finansowej – 1 spotkanie

Grupa ds. Hałasu – 6 spotkania, w tym 2 wizyty studyjne

Grupa ds. Pozwoleń Zintegrowanych – 4 spotkania, w tym 3 wyjazdy studyjne
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4 lata funkcjonowania Sieci 



Zrealizowane w 2014 roku wizyty studyjne 

Włochy – wrzesień

Niemcy - czerwiec

Szwecja - wrzesień

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 



Wizyta studyjna w Niemczech (Hesja) 23-27 czerwca 2014r.

 Gospodarz - Heskie Ministerstwo Środowiska,

Obszarów Wiejskich i Ochrony Konsumenta oraz

Heski Urząd ds. Środowiska i Geologii.

 20 uczestników z Grup Roboczych ds.: Gospodarki

Odpadami, Pozwoleń Zintegrowanych, Ochrony

Powietrza i Energetyki oraz Hałasu.

 Wykłady i prezentacje nt. sieci pomiarów

i utrzymania czystości powietrza, pomiaru hałasu i

drgań, strategii i koncepcji komunalnej gospodarki

odpadami, wykorzystywania energii odnawialnych, w

tym energii z odpadów, a także odzyskiwania

surowców i składowania odpadów niebezpiecznych.

 Wizyty w Domu Środowiskowym (ochrona przed hałasem),

biokompostowni Rhein-Main, spalarni odpadów we Frankfurcie oraz

podziemnym zakładzie uzdatniania i przechowywania odpadów

niebezpiecznych w Herfa-Neurode.



Wizyta studyjna we Włoszech (Lombardia, Toskania, Abruzja) 

15-19 września 2014r.

 Gospodarz: Agencja Ochrony Środowiska (ARPA)

Lombardia, władze miejskie Florencji, władze gminy

Tocco da Casauria.

 Uczestnicy: członkowie Grupy Roboczej ds. Ochrony

Powietrza i Energetyki.

 Wykłady i prezentacje nt. systemów monitorowania

powietrza, regionalnych planów ochrony powietrza

oraz inwentaryzacji emisji, organizacji ruchu

samochodowego i rowerowego, stref ograniczenia

ruchu i rozwoju komunikacji miejskiej.

 Wizyty na terenach miejskich wyłączonych z ruchu,

rewitalizowanych liniach tramwajowych oraz farmie wiatrowej



Wizyta studyjna w Szwecji (Sztokholm) 22-26 września 2014r.

 Gospodarz – Szwedzka Agencja Ochrony

Środowiska (Naturvårdsverket).

 30 uczestników z Grup Roboczych ds.: Gospodarki

Odpadami, Pozwoleń Zintegrowanych, Gospodarki

Wodno-Ściekowej, Ocen Oddziaływania na

Środowisko, Hałasu.

 Wykłady i prezentacje nt. zarządzania odpadami,

pozwoleń środowiskowych, rewitalizacji terenów

poprzemysłowych, rozwoju transportu miejskiego i

sposobów stanowienia prawa lokalnego.

 Wizyty na terenie oczyszczalni ścieków Käppala, rewitalizowanego

Królewskiego Portu Marynarki Szwedzkiej, modernizowanej

dzielnicy Järva (kolektory słoneczne) i Hammarby Sjöstad

(zrównoważony rozwój).



Ekspertyzy realizowane na potrzeby Sieci

 Ekspertyza prawna - poradnik pt.: „Podniesienie jakości i skuteczności 

zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego 

powietrza w województwie. Poradnik dla organów administracji 

publicznej - część I” – KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR ADWOKACI 

Spółka Partnerska, na potrzeby GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki 

 Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania 

strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-

2020 – Politechnika Częstochowska, na potrzeby GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

 Wytyczne dotyczące ustalenia maksymalnych i minimalnych stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z analizą kosztów 

gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonych przez gminę – Zespół 

ekspertów SGH, na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami



Ekspertyzy realizowane na potrzeby Sieci

 Wykonanie III etapu ekspertyzy, mającej na celu przeprowadzenie 

badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) 

wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy MBP

- I /II  kwartał 2015 r – planowana do realizacji – na potrzeby GR 

ds. Gospodarki Odpadami



Tematy NETLETTER-ÓW:

 Polsko-francuskie warsztaty w zakresie 

włączania działań związanych z adaptacją 

do zmian klimatu w realizację projektów 

finansowanych ze środków UE na lata 

2014-2020 

 Polsko-niemiecka wymiana 

doświadczeń w zakresie realizacji 

planów gospodarowania wodami 

(pgw)

 Podziemne składowiska odpadów 

niebezpiecznych i zakłady ich 

utylizacji

 Wymagania BAT w przemyśle 

celulozowo-papierniczym

 „Czajka”- największa i 

najnowocześniejsza oczyszczalnia 

ścieków w Polsce



Celem platformy komunikacyjnej jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji  

- niezbędne narzędzie komunikacyjne  pomiędzy członkami Sieci 

- usprawnienie pracy Sekretariatu Sieci, który jest odpowiedzialny za koordynowanie 

wszelkich działań podejmowanych w ramach Sieci. 

Platforma komunikacyjna - rozwiązania mające na celu 

usprawnienie działań Sieci - http://pk.gdos.gov.pl

Zarządzanie pracami grup roboczych

Kalendarz

Zadania

Spotkania

Współpraca członków Sieci

Obieg dokumentów

Kontakty

Komunikacja

Chat

Forum dyskusyjne

E-mail

ok. 300 zarejestrowanych użytkowników



Portal internetowy Sieci - rozwiązania mające na celu 

usprawnienie działań Sieci - http://sdr.gdos.gov.pl



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 2014 roku wśród

członków grup oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w spotkaniach

Grup Roboczych – 127 osób wzięło udział (46% zarejestrowanych na platformie

komunikacyjnej Sieci).

Wyniki ankiety ewaluacyjnej 
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1. Jak ocenia Pan(i) formułę spotkań Grupy Roboczej?

Za dużo czasu na prezentacje, za mało na dyskusje

Za dużo czasu na dyskusje, za mało na prezentacje

Nie mam zastrzeżeń
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2. Czy zostały spełnione Pani / Pana oczekiwania wobec tematyki 
spotkań Grupy Roboczej?

2012 2013 2014
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3. Proszę w skali od 1 (b. źle) do 5 (b. dobrze) ocenić pracę 
przewodniczącego Grupy Roboczej

2012 2013 2014
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4. Proszę subiektywnie ocenić które zdanie najlepiej opisuje 
Pani/Pana zaangażowanie w prace Grupy Roboczej?

Angażuję w spotkania maksimum swoich możliwości czasowych oraz umiejętności zawodowych

Przeznaczam na spotkania bardzo dużo swojego czasu i umiejętności zawodowych

Uważam, że angażuję znacznie więcej swojego czasu i umiejętności niż inni członkowie grupy

Jeżeli będzie taka potrzeba mogę poświęcić jeszcze więcej swojego czasu i wiedzy zawodowej spotkaniom
grupy roboczej

Uważam, że poświęcam wystarczająco dużo swojego czasu i umiejętności zawodowych spotkaniom grupy

Sposób lub tematyka prac grupy nie skłaniają mnie do poświęcenia większej ilości swojego czasu i
zaangażowania się w spotkania grupy
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5. W ilu spotkaniach Grupy Roboczej Pan(i) uczestniczył(a)?

2012 2013 2014
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6. Czy podczas pracy zawodowej wykorzystuje Pan(i) wiedzę 
zdobytą na spotkaniach Grupy Roboczej?

2012 2013 2014
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7. W jaki sposób najczęściej wykorzystuje Pan(i) wiedzę 
zdobytą podczas spotkań Grup Roboczych w pracy 

zawodowej?

Przygotowywanie dokumentów dla przełożonych

Udzielanie odpowiedz petentom

Opiniowanie składanych wniosków

Opiniowanie aktów prawnych

Podejmowanie decyzji

Weryfikowanie i analiza raportów

Wewnętrzne spotkania i dyskusje

W trakcie spotkań z przedstawicielami gmin i przedsiębiorcami

Podczas weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Podczas przeprowadzania procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko

Przy tworzeniu dokumentów związanych z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020

Podczas uzgadniania propozycji planów aglomeracji

Inne sposoby
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8. Ocena krajowych wizyt studyjnych
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9. Ocena zagranicznych wizyt studyjnych
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10. Ocena funkcjonowania Sekretariatu Sieci

Terminowość w otrzymywaniu informacji zwrotnych Fachowość otrzymanych informacji Ocena ogólna



Plany na kolejne lata funkcjonowania Sieci



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  

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 



Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

na lata 2014-2020 

Głównym celem POPT 2014-2020 jest zapewnienie 

sprawnego systemu wdrażania polityki spójności 

w latach 2014-2020.

Program zapewni środki na:

budowę i utrzymanie potencjału systemu instytucji zaangażowanych

w administrowanie funduszami europejskimi

wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów

działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o funduszach

europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020

Jak wygląda proces akceptacji POPT 2014-2020?

I wersja Programu przesłana do KE w marcu 2014 r.

Ostateczna wersja Programu przesłana 25 listopada br.

Czekamy na decyzję 

Komisji Europejskiej.  



Działania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 skierowane
będą w szczególności do:

 podmiotów sektora finansów publicznych
 jednostek samorządu terytorialnego
mediów
 partnerów społeczno-gospodarczych
 organizacji pozarządowych

 finansowanie wynagrodzeń we wszystkich IZ i IP w krajowych PO

 wsparcie weryfikacji i przygotowania dokumentacji projektowej na poziomie 
poszczególnych PO

 kontynuacja specjalistycznych działań szkoleniowych dla beneficjentów

 tworzenie horyzontalnych sieci tematycznych na wzór sieci ENEA w 
różnych obszarach

 finansowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (jedyna sieć 
informująca o funduszach)

 …

Które działania będą mogły być finansowane w ramach Programu? 

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach Programu ?



Rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące pomocy technicznej 

zawarte w Position Paper i sposób ich ujęcia w POPT 2014-2020 

Dalszy rozwój i lepsze wykorzystanie (w tym skuteczne przekazanie opracowanej 

wiedzy) istniejących sieci (także ENEA-MA) mobilizujących obywateli, 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i innych partnerów na rzecz inicjatyw 

istotnych dla sprawnej realizacji programów operacyjnych. 

Ze środków Programu zostanie sfinansowany system sieci 

tematycznych na wzór sieci Partnerstwo: Środowisko dla 

Rozwoju (odpowiednika sieci ENEA-MA), których pracami 

będą kierowały instytucje wiodące w danym obszarze. 

Tematyka sieci będzie zależała od bieżących potrzeb w 

zakresie wdrażania funduszy europejskich. 

Przykładowo mogą powstawać sieci w zakresie zmian 

klimatycznych, polityki miejskiej, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz innych zagadnień 

służących sprawnemu wdrażaniu programów operacyjnych. 

W prace sieci będą zaangażowani zainteresowani partnerzy. 



Sekretariat Sieci

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 860 60 57 

fax. 22 860 60 59 

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Dziękuję za uwagę…

Ewelina Kosela 


