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Skąd ten pomysł?

Specyfika spraw dotyczących szkód 

w środowisku i historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

polega na ich bardzo dużej 

różnorodności.

Problematykę pogłębia dodatkowo:

• horyzont czasowy 

• brak środków finansowych

• niejednoznaczność przepisów 



Cele grupy
1. Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 

organami właściwymi do spraw ochrony powierzchni ziemi oraz 

współpracy międzynarodowej.

2. Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z procedurą 

wydawania decyzji administracyjnych z zakresu szkód w 

środowisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

3. Wypracowanie jednolitego podejścia do procedur 

administracyjnych i interpretacji aktualnych przepisów prawa.

4. Wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone środowisku oraz remediacji terenów 

zanieczyszczonych.

5. Rozpoznanie możliwości oraz źródeł pozyskiwania środków 

zewnętrznych na zadania własne organów ochrony środowiska w 

zakresie szkód w środowisku, w szczególności dot. powierzchni 

ziemi.



Skład grupy

1. Ministerstwo Środowiska

2. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

3. regionalne dyrekcje ochrony środowiska

4. urzędy marszałkowskie (?)



Eksperci

• NFOŚiGW/WFOŚiGW

• GIOŚ/WIOŚ

• Państwowe Instytuty Badawcze np.: PIG, 

GIG, IOŚ, IUNG

• Organy uzgadniające, np. GIS, RZGW 

• Urzędy marszałkowskie (?)



Cele

Cele funkcjonowania grupy 

wpisują się w główne cele sieci 

ENEA, jak również w cele  

Sieci w Polsce.



Z uwagi na różnorodność 

problematyki, grupa stanie się forum 

współpracy i wymiany doświadczeń 

pomiędzy organami ochrony 

środowiska, zarówno na poziomie 

krajowym jak i międzynarodowym



Współpraca jako klucz do 

wypracowania jednolitego podejścia 

do procedur administracyjnych 

i interpretacji aktualnych przepisów 

prawa w zakresie szkód w 

środowisku



Poprzez udział w pracach grupy 

przedstawicieli różnych organów 

zaangażowanych w problematykę szkód 

w środowisku, grupa będzie dążyć do 

umacniania relacji pomiędzy tymi organami 

oraz określenia zasad dobrej współpracy.  



Działania grupy będą obejmowały 

kwestie dotyczące możliwości 

pozyskiwania środków unijnych na 

realizację zadań własnych RDOŚ 

w zakresie szkód w środowisku 

i historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi



Udział w wizytach studyjnych 

przyczyni się do wymiany informacji 

oraz propagowania wiedzy na temat 

unijnych i krajowych przepisów 

z zakresu odpowiedzialności za 

środowisko.



Zagraniczne wizyty studyjne 

umożliwią korzystanie z wiedzy 

państw członkowskich UE, w celu 

wypracowania najlepszego podejścia 

do kwestii leżących w zakresie 

działania grupy, w tym integracji 

aspektów środowiskowych 

w programy i przedsięwzięcia 

współfinansowane ze środków 

unijnych



Dziękuję za uwagę


