
5 lat działalności Sieci w Polsce

VII Posiedzenie Plenarne

1 - 2 grudnia 2015



2010 rok

Utworzenie krajowej sieci organów zarządzania środowiskowego 

będącej odpowiednikiem europejskiej sieci ENEA-MA

Integracja ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach 

polityki regionalnej – programów operacyjnych realizowanych przez 

kraje członkowskie 

Nadrzędny cel



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:

porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy w ramach tworzenia 

krajowej sieci organów środowiskach i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"



Działania Sieci 

w latach 2011 -2015



Obszary działań Sieci w latach 2011 – 2015

oceny oddziaływania na środowisko

gospodarka odpadami 

pozwolenia zintegrowane

hałas

gospodarka wodno-ściekowa 

ochrona powietrza i energetyka 

adaptacja do zmian klimatu



Działania realizowane w ramach 8 grup roboczych 
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Główne cele działań Sieci i ich realizacja

• Działania grupy roboczej ds. nowej perspektywy finansowej

• Konsultowanie dokumentów konkursowych

• Ekspertyzy i publikacje

Włączanie tematyki ochrony 
środowiska w działania i programy 

współfinansowane z funduszy 
unijnych

• Wspólne spotkania i tematyczne wizyty studyjne

• Platforma komunikacyjna

Forum współpracy pomiędzy 
organami odpowiedzialnymi za 

ochronę środowiska oraz za 
zarządzanie funduszami unijnymi 

• Wizyty studyjne

• Międzynarodowe warsztaty i seminaria
Wymiana doświadczeń z innymi 

państwami UE

• Strona sdr.gdos.gov.pl

• Netletter

Promowanie polityk Unii 
Europejskiej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatu oraz 

Polityki Spójności



W ramach Sieci
Monitorowaliśmy programowanie nowej perspektywy finansowej 

2014 – 2020

Konsultujemy dokumenty konkursowe nowych programów 

operacyjnych m.in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020

Aktywnie wspieramy prace nad  dokumentami strategicznymi takimi 

jak: Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, Ramowa 

Dyrektywa Wodna

Proponujemy zmiany legislacyjne np. w obszarze ochrony powietrza 

i ochrony przed hałasem

Przykład: Propozycje zmian przepisów prawnych w zakresie poprawy jakości 

powietrza wraz z oceną skutków regulacji opracowana przez Grupę Roboczą ds. 

Ochrony Powietrza i Energetyki stały się inspiracją dla projektu nowelizacji prawa 

ochrony środowiska – tzw. ustawy antysmogowej, która stała się w 2015 roku 

obowiązującym aktem prawnym. Prace grupy roboczej zostały też wymienione jako 

ważne źródło informacji w Krajowym Programie Ochrony Powietrza.  



Dzielimy się wiedzą

Zlecamy wykonanie specjalistycznych 

ekspertyz, które oceniają skutki regulacji lub 

rekomendują zmiany w systemie ochrony 

środowiska 

Tworzymy autorskie publikacje skierowane do 

różnych instytucji tworzących system ochrony 

środowiska w Polsce

Dzielimy się wiedzą na różnych poziomach 

administracji publicznej i pomiędzy różnymi 

instytucjami

13 ekspertyz zrealizowanych

3 ekspertyzy w planie na rok 2016

2 autorskie publikacje

3 tłumaczenia dokumentów unijnych

150 spotkań i wizyt studyjnych

ponad 400 uczestników prac grup 

roboczych

Autorska publikacja członków Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko,

której celem jest identyfikacja głównych problemów w procesie oceny oddziaływania na 

środowisko na różnych jego etapach oraz przedstawienie propozycji praktycznych 

rozwiązań w danych obszarach: 

- Zagadnienia Proceduralne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko.

- Zagadnienia Przyrodnicze w Ocenach Oddziaływania na Środowisko. Tworzone są też 

publikacje skierowane do innych podmiotów uczestniczących w procesie przygotowania 

i zarządzania programami z funduszy unijnych np. władz samorządowych. 



Współpracujemy i promujemy

Współpracujemy z odpowiednikami GDOŚ z całej Europy 

tworząc programy zagranicznych wizyty studyjnych –

współpracowaliśmy m.in. z Heskim Centrum Zastosowań 

Energii Odnawialnej i Wydajności Energetycznej i Agencją 

Środowiska z Wielkiej Brytanii, Ambasadą Francuską w 

Polsce i Ministerstwem Środowiska, Zrównoważonego 

Rozwoju i Energii Francji

Wdrożyliśmy platformę komunikacyjną dla wszystkich 

członków grup roboczych

Prowadzimy dwujęzyczną stronę www projektu, na której 

udostępniamy efekty naszych prac, tworzymy kwartalny 

netletter z informacjami o funkcjonowaniu Sieci

Rokrocznie spotykamy się na Posiedzeniu Plenarnym by 

zaplanować działania na kolejny rok

10 zorganizowanych 

wizyt studyjnych

11 Netletterów Sieci

7 Powiedzeń Plenarnych



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



Dodatkowe materiały merytoryczne

Najnowsze informacje o pracy Grupy 

Kalendarz nadchodzących wydarzeń

Możliwość rejestracji 

online na wydarzenia 

Grupy i Sieci

Platforma komunikacyjna 



Portal internetowy Sieci - rozwiązania mające na celu 

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



Krajowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

– oczami uczestników 

(na podstawie wyników rocznej ankiety ewaluacyjnej z 2015 roku):

Tematyka spotkań spełnia oczekiwania ponad 75% uczestników prac grup roboczych

98% uczestników prac grup roboczych potwierdza, że wykorzystuje zdobytą w ten sposób 

wiedzę w swojej pracy zawodowej:

- głównie  przy przygotowywaniu dokumentów dla przełożonych (ponad 23% odpowiedzi), 

- podczas podejmowania decyzji (ok.15% odpowiedzi) 

- oraz w ramach przeprowadzania procedur związanych z ocenami oddziaływania na 

środowisko (ok.13%);

Wszystkie zorganizowane wizyty krajowe i zagraniczne otrzymały w pięciostopniowej skali 

ogólną ocenę bardzo dobrą(ok. 80% odpowiedzi) lub dobrą (ok. 20% odpowiedzi);

Ponad 85% odpowiadających ocenia ogólne funkcjonowanie Sekretariatu Sieci 

jako bardzo dobre ( 76%) i dobre (10%)



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? 

Działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych w 

realizację NSRO (POPT 2007-2013)

Działanie 2.1 Wsparcie funkcjonowania instytucji 

uczestniczących w systemie realizacji polityki 

spójności w perspektywie 2014-2020 

[EUR]

2010 13 306

2011 84 405

2012 189 810

2013 559 509

2014 / 2015 404 028

2015 / 2016 681 516





5-lecie Sieci



Wedel to najstarsza marka czekolady w Polsce, która w wyjątkowy sposób 

potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością, przez co od lat uznawana jest za 

symbol czekolady oraz wyrafinowanego smaku. 

Sekret niepowtarzalnej kompozycji smaku, z której słyną wyroby E.Wedel, 

tkwi w ich oryginalnej, starannie strzeżonej recepturze. 



Sekretariat Sieci

ul. Chłodna 64

00-872 Warszawa

tel. 22 66 16 221 

fax. 22 66 16 220

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Dziękuję za uwagę…

Agnieszka Zdanowska


