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Plan wystąpienia

 Działania Sekretariatu Sieci w 2020 r.

 Plany na przyszłość



Rola Sekretariatu Sieci

zapewnienie funkcjonowania Sieci;

koordynacja działań podejmowanych 

w ramach Sieci;

zapewnienie funkcjonowania grup roboczych – 10 GR; 

obsługa logistyczna spotkań grup – 13 spotkań, z czego 6 on-line;

sporządzanie planów i harmonogramów finansowych dla

funkcjonowania Sieci; 

realizacja zamówień publicznych – 12 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 

GR ds. Zielonych Zamówień Publicznych



Zestawienie spotkań Grup Roboczych

 13 spotkań GR w roku 2020

w tym 7 spotkań stacjonarnych i 6 on-line



Zestawienie spotkań Grup Roboczych

GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – brak spotkań

GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – 1 spotkanie,

GR ds. Gospodarki Odpadami – 2 spotkania,

GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki – 2 spotkania,

GR ds. Hałasu – 1 spotkanie,

GR ds. Pozwoleń Zintegrowanych – 1 spotkanie,

GR ds. Szkód w Środowisku – 3 spotkania

GR ds. Adaptacji do Zmian Klimatu – 1 spotkanie,

GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej – 2 spotkania,

GR ds. Zielonych Zamówień Publicznych – brak spotkań

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”



Ekspertyzy realizowane na potrzeby Sieci 

w 2020 roku

GR ds. Szkód w Środowisku, w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu (Środowiska)

Analiza wpływu obecności wybranych substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi na zdrowie

ludzi i stan środowiska w celu weryfikacji lub wyznaczenia ich dopuszczalnych zawartości w glebie i w

ziemi



Szkolenia realizowane przez Sekretariat Sieci 

w 2020 roku

Organizacja specjalistycznych szkoleń przyczyniających się do usprawniania

wdrażania Polityki Spójności w ramach Działania 1.2 POPT dla pracowników

GDOŚ i rdoś

 Szkolenie z zakresu QGIS w inwentaryzacjach przyrodniczych –

dla 20 pracowników rdoś, którzy w swojej codziennej pracy wykonują zadania z

zakresu budowy, utrzymania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej,

dotyczące środowiskowych tematów danych przestrzennych (dyrektywa

INSPIRE). Kwota szkolenia ok. 19 tyś.

 Szkolenie z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodykę PCM –

dla pracowników GDOŚ. Kwota szkolenia ok. 8 tyś.

 Szkolenia z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych –

dla pracowników GDOŚ i rdoś – we współpracy z ZZP GDOŚ



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 2020/2021 r.

1. Przedłużenie porozumienia UDA-POPT.02.01.00-00-0287/19 do końca

2022 roku

2. Środki w budżecie projektu pozostają w niezmienionej wysokości,

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

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

4. Szkolenia z zakresu polityki spójności

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

realizacja kolejnych szkoleń z zakresu polityki spójności



Po siedmiu latach funkcjonowania Platformy komunikacyjnej przyszedł czas na 

ponowne przyjrzenie się celom, którym ma ona służyć, aby jeszcze bardziej 

usprawnić prace Sekretariatu Sieci oraz poszczególnych grup roboczych Sieci. 

Modernizacja Platforma komunikacyjnej https://pk.gdos.gov.pl

Zmiany w zarządzaniu pracami grup

Przepływy pracy

Delegowanie zadań

Spotkania online

Współpraca członków Sieci

Tworzenie dokumentów

Kontakty

Komunikacja

Komunikator

Forum 

Korespondencja





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…

Tomasz Łojek


