
XI Posiedzenie Plenarne Krajowej Sieci 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

30-31 stycznia 2020 r.



Plan wystąpienia

 Działania Sekretariatu Sieci w 2019 r.

 Plany na przyszłość

 Wyniki ankiety ewaluacyjnej



Rola Sekretariatu Sieci

zapewnienie funkcjonowania Sieci;

koordynacja działań podejmowanych 

w ramach Sieci;

zapewnienie funkcjonowania grup roboczych – 9 GR; 

obsługa logistyczna spotkań realizowanych w ramach GR – 27 spotkań;

sporządzanie planów i harmonogramów finansowych dla

funkcjonowania Sieci; 

realizacja zamówień publicznych – 15 postępowań;

zlecenie tłumaczeń językowych ;

 i wiele innych …
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GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

GR ds. Gospodarki Odpadami

GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki

GR ds. Hałasu

GR ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

GR ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

GR ds. Szkód w Środowisku

GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 



Zestawienie spotkań Grup Roboczych

 27 spotkań GR w roku 2019

w tym 17 spotkań stacjonarnych i 10 wizyt studyjnych



Zestawienie spotkań Grup Roboczych

GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – 2 spotkania, w tym 1 wizyta studyjna

GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – 3 spotkania,

GR ds. Gospodarki Odpadami – 4 spotkania, w tym 3 wizyty studyjne

GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki – 2 spotkania, w tym 1 wizyta studyjna

GR ds. Hałasu – 3 spotkania, w tym 2 wizyty studyjne

GR ds. Pozwoleń Zintegrowanych – 4 spotkania, w tym 1 wizyta studyjna

GR ds. Szkód w Środowisku – 4 spotkania

GR ds. Adaptacji do Zmian Klimatu – 2 spotkania, w tym 1 wizyta studyjna

GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej – 4 spotkania, w tym 1 wizyta studyjna

GR GO _Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Marszowie
GR OPiE _Laboratorium Badań 

Olfaktometrycznych Politechniki Wrocławskiej
GR H _ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej 

„Huta Katowice”
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Liczba spotkań w 2019 r.



Ekspertyzy realizowane na potrzeby Sieci

GR ds. Gospodarki Odpadami, na potrzeby i w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu

(Środowiska)

Opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących procedury oceny występowania znaczącego zagrożenia

dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych

zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych oraz zasad wyboru

właściwego sposobu i technologii przeprowadzenia remediacji

GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, na potrzeby i w porozumieniu z Ministerstwem 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Ocena projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów

dotyczących ponownego wykorzystania wody

GR ds. Szkód w Środowisku, na potrzeby i w porozumieniu z Generalną Dyrekcją

Ochrony Środowiska

Statusu syndyka masy upadłości oraz upadłego podmiotu korzystającego ze środowiska w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo upadłościowe w postępowaniach administracyjnych toczących się na podstawie 

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym 

wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ww. ustawy 



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 - https://pk.gdos.gov.pl

Zarządzanie pracami grup roboczych

Kalendarz

Zadania

Spotkania

Współpraca członków Sieci

Obieg dokumentów

Kontakty

Komunikacja

Chat

Forum 

E-mail

ok. 550 zarejestrowanych użytkowników



Portal internetowy Sieci - rozwiązania mające na celu 

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



Prace Sekretariatu Sieci w 2019/2020 r.

1. Zakończenie i rozliczenie porozumienia UDA-POPT.02.01.00-00-0172/17

– wydatkowanie na poziomie 93 %;

2. wskaźniki: 40 posiedzeń sieci tematycznych grup roboczych, komitetów

oraz innych ciał angażujących partnerów (w ramach prac Sieci) –

wykonanie 140%, oraz 3 ekspertyzy – wykonanie 100%

Działanie w latach 2018-2019

1. Nowe porozumienie UDA-POPT.02.01.00-00-0287/19

2. Środki w budżecie projektu na rok 2020 – 1 200 000 PLN;

3. wskaźniki: 40 posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów

oraz innych ciał (w ramach prac Sieci) oraz 3 ekspertyzy

Działanie w latach 2020-2021



Plany na kolejne lata funkcjonowania Sieci



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



Porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy w ramach tworzenia 

krajowej sieci organów środowiskach i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

3 grudnia 2010 r. zostało podpisane przez:





Pytania….



Sekretariat Sieci

ul. Chłodna 64

00-872 Warszawa

tel. 22 661 62 21 

fax. 22 661 62 20  

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Dziękuję za uwagę…

Ewelina Kosela


