
Grupa Robocza ds. Szkód w Środowisku

działanie w ramach krajowej sieci 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

14 grudnia 2018 r.



Sieć ENEA-MA 

została utworzona w 2004 roku.

Koordynacja - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska 

oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. 

Sieć została utworzona, aby wspomóc integrację ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej – programów 

operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące         

do akcesji.

Sieć umożliwia swoim członkom:

- dyskusje i koordynację stanowisk ds. środowiska i Polityki Spójności;

- naukę na temat nowych inicjatyw i strategii Unii Europejskiej;

- dzielenie się doświadczeniami;

- opracowanie wspólnych raportów, wytycznych, narzędzi itp.



ENEA - MA jest siecią instytucji na poziomie KE, 
jednak ambicją sieci jest stanie się parasolem dla 
krajowych sieci ochrony środowiska, które zajmują 
się programami rozwoju.

ENEA - MA podejmuje również działania mające na 

celu zachęcanie do tworzenia tego typu sieci na 

poziomie krajowym

Sprawnie funkcjonujące sieci działają:

we Włoszech

w Hiszpanii

w Wielkiej Brytanii

w Grecji

w Polsce



Komisja Europejska podkreśla fakt, iż:

celem utworzenia sieci w Polsce jest uwzględnianie problematyki środowiskowej

w przygotowywaniu, zarządzaniu, realizowaniu, monitorowaniu oraz ocenie 

programów operacyjnych

współfinansowanych z środków finansowych Wspólnoty. 

Taki cel powinien służyć wszystkim grupom roboczym.

Działania grup roboczych powinny skupiać się zatem na tych aspektach związanych 

ze środowiskiem, które są w sposób faktyczny powiązane są z

tworzeniem i wprowadzaniem w życie polityki spójności. 

W ten sposób sieć może najkorzystniej wpłynąć na środowisko i politykę regionalną.

Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie 

funkcjonowania krajowej sieci będącej odpowiednikiem 

sieci ENEA-MA



Komisja uważa, że:

Grupy robocze mogłyby również skupić się na

rozpowszechnianiu i promowaniu najlepszych praktyk. 

W tym celu Grupy Robocze, funkcjonujące w ramach sieci, 

powinny zająć się identyfikowaniem potrzeb, uszeregowaniem 

ich pod względem ważności, skupieniem się nad 

rozwiązywaniem najważniejszych kwestii oraz realizacją spraw 

wymagających podjęcia natychmiastowych działań.



Zdaniem Komisji działaniami 

PRIORYTETOWYMI dla funkcjonowania 

Sieci 

jest znalezienie sposobu na zwiększenie 

finansowania środowiska celem uniknięcia 

przeniesienia lub utraty funduszy unijnych

a także 

zidentyfikowanie „wąskich gardeł” 

wiążących się z przestrzeganiem przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. 



Sieć tworzą: 

Ministerstwo Środowiska, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako instytucja 

zarządzająca programami unijnymi, 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

regionalne dyrekcje ochrony środowiska,

Zarządy województw jako instytucji zarządzających 

regionalnymi programami operacyjnymi. 

Krajowa Sieć 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
- Porozumienie z 3 grudnia 2010 r.



Sieć jest również otwarta na 

współpracę z:

ekspertami zewnętrznymi,

przedstawicielami wyższych uczelni,

organizacjami pozarządowymi, 

administracją publiczną na szczeblach krajowych 

i regionalnych zaangażowanych w kwestie 

wynikające z działalności sieci



W ramach Sieci funkcjonują

Posiedzenia Plenarne

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 

Podgrupa ds. 
Szkód 

w Środowisku

GR ds.

Szkód w 
Środowisku



Grupy robocze powinny składać się z grona ekspertów właściwych  

w sprawach danej tematyki, a w celu zapewnienia ich sprawnego 

działania grupa powinna składać się z nie więcej niż po 1-2 

przedstawicieli z danej instytucji

Spotkania Grup Roboczych mogą odbywać się w miarę potrzeb, jednakże nie 

rzadziej niż raz w roku. 

Grupy Robocze raz w roku powinny składać do Sekretariatu Sieci sprawozdanie 

z prowadzonych prac. Sprawozdania są niezbędne dla opracowania rocznego 

raportu działania Sieci.

Do prac w ramach Grupy Roboczej mogą zostać zaproszeni eksperci zewnętrzni 

czy też przedstawiciele innych instytucji lub organizacji pozarządowych, jednakże 

ich udział musi zostać zaakceptowany przez Sekretariat Sieci.

Zalecane jest przygotowanie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej 

grupy roboczej.

Każda z utworzonych grup roboczych powinna wyznaczyć przewodniczącego

i sekretarza grupy roboczej.



Sekretariat Sieci 

Pracami Sekretariatu Sieci koordynuje Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska lub wskazana przez niego komórka 

organizacyjna Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Obecnie Zespół Sekretariatu Sieci składa się z 5 osób.



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;



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



Formy współpracy w ramach działania Sieci 

Posiedzenia Plenarna;

Posiedzenia Grup Roboczych;

a także:

Interaktywna platforma wymiany wiedzy;

Czat, Forum dyskusyjne;

Kalendarium wydarzeń;

Newsletter;

Baza Wiedzy;

Podręczniki, wytyczne, zalecenia, stanowiska…





Plany GR ds. Szkód w Środowisku 

w roku 2019



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…

Ewelina Kosela 


