
13 maja 2021 r.

Grupa Robocza 
ds. Zielonych Zamówień Publicznych

w ramach krajowej sieci 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”



Sieć ENEA-MA - 2004 rok utworzenia
Koordynacja – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Cel:
Integracja ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach polityki 
regionalnej – programów operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie.
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.



Komisja Europejska podkreśla fakt, iż:
celem sieci w Polsce jest uwzględnianie problematyki środowiskowej

w przygotowywaniu, zarządzaniu, realizowaniu, monitorowaniu oraz 

ocenie programów operacyjnych

współfinansowanych z środków finansowych Wspólnoty. 

Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie 

funkcjonowania krajowej sieci będącej 

odpowiednikiem sieci ENEA-MA



Zdaniem Komisji działaniami 
PRIORYTETOWYMI dla funkcjonowania Sieci 

jest znalezienie sposobu na zwiększenie 
finansowania środowiska celem uniknięcia 
przeniesienia lub utraty funduszy unijnych

a także 

zidentyfikowanie kwestii problemowych 
wiążących się z przestrzeganiem przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 



Krajowa Sieć 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

- Porozumienie z 3 grudnia 2010 r.

W skład sieci wchodzą przedstawiciele: 

• Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

• Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucji

zarządzającej programami unijnymi;

• Ministerstwa Infrastruktury (ówcześnie Gospodarki Morskiej i

Żeglugi Śródlądowej);

• Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

• regionalnych dyrekcji ochrony środowiska;

• zarządów województw jako instytucji zarządzających regionalnymi

programami operacyjnymi;

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.



Sieć jest również otwarta na 

współpracę z:

- ekspertami zewnętrznymi,

- przedstawicielami wyższych uczelni,

- organizacjami pozarządowymi, 

- administracją publiczną na szczeblach 

krajowych i regionalnych 

oraz wszystkimi podmiotami 

zaangażowanymi

w kwestie wynikające z działalności sieci



W ramach Sieci funkcjonują
W ramach sieci funkcjonują Grupy Robocze:
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Rola Grup Roboczych

• Opracowywanie nowych wytycznych, metodologii, zaleceń, 

stanowisk, procedur, a także najlepszych praktyk z zakresu 

kompetencji danej Grupy Roboczej. 

• Wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń pomiędzy podmiotami 

tworzącymi sieć krajową, podczas organizowanych spotkań.

• Korzystanie z doświadczeń i wiedzy państw członkowskich Unii 

Europejskiej w celu wprowadzenia innowacyjnego, 

prośrodowiskowego podejścia do realizacji przedsięwzięć 

współfinansowanych z funduszy unijnych.



Przykładowe efekty prac Grup 

Roboczych

• Przygotowywanie zapisów do zmian legislacyjnych 

odnoszących się do działań grupy.

• Tworzenie ekspertyz przydatnych w codziennej pracy 

członków grupy.

• Identyfikacja głównych problemów odnośnie 

przedmiotu działań grupy oraz przedyskutowanie 

rozwiązań.

• Wdrażanie rozwiązań europejskich w polski system 

ochrony środowiska.



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.



Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania Grup Roboczych znajdą 

Państwo w regulaminie sieci, który znajduje się  na naszej stronie internetowej 

w zakładce SIEĆ KRAJOWA



Rola Sekretariatu Sieci
✓zapewnienie funkcjonowania Sieci (realizacja budżetu i 

zapewnień finansowych); 

✓koordynowanie działań podejmowanych w ramach Sieci; 

✓zapewnienie techniczne i organizacyjne funkcjonowania Grup 

Roboczych; 

✓obsługa logistyczna spotkań realizowanych w ramach Grup 

Roboczych, w tym wizyt krajowych i zagranicznych; 

✓sporządzanie planów i harmonogramów finansowych; 

✓realizacja postępowań przetargowych; 

✓sporządzanie protokołów i raportów ze spotkań; 

✓zarządzanie portalem informacyjnym Sieci.



Sekretariat Sieci 

Pracami Sekretariatu Sieci koordynuje Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska lub wskazana przez 

niego komórka organizacyjna Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska – Departament Realizacji 

Projektów Środowiskowych

Obecnie Zespół Sekretariatu Sieci składa się z 5 osób.
Sekretariat Sieci tworzą merytoryczni i zaangażowani 
pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.



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 dyskusyjne

✓E-mail

ok. 300 zarejestrowanych użytkowników



Portal internetowy Sieci - rozwiązania mające na celu 

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



Formy współpracy w ramach działania Sieci 

Posiedzenia Plenarne;

Posiedzenia Grup Roboczych;

Spotkania on-line;

Wyjazdy studyjne;

a także:

Interaktywna platforma wymiany wiedzy;

Czat, Forum dyskusyjne;

Kalendarium wydarzeń;

Baza Wiedzy;

Podręczniki, wytyczne, zalecenia, stanowiska…



Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

Wizyta studyjna w Opolu 

Zapoznanie się z instalacjami, które wymagają 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Zagraniczna wizyta studyjna we Francji

Francuskie doświadczenia w zakresie gospodarki 

ściekami i dostarczania wody.



Spotkania stacjonarne w siedzibie MKiŚ

Spotkania on-line



Planowana jest wizyta studyjna dla Grupy Roboczej ds. Zielonych 

Zamówień Publicznych do fabryki firmy EGGER w Biskupcu. 
Nowa fabryka EGGER w Biskupcu przez wiele lat będzie najnowocześniejszym zakładem w całej Grupie 

EGGER. Fabryka została wyposażona w najlepsze dostępne techniki (Best Available Techniques, BAT), 

co oznacza, że firma korzysta z najbardziej efektywnych i zaawansowanych maszyn, instalacji, rozwiązań 

technologicznych, czy metod działania. Wszystkie te aktywności mają na celu ograniczenie emisji i 

oddziaływania zakładu na środowisko.

Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie surowców są niezwykle ważne dla EGGER. 

Inwestor doskonale zdaje sobie sprawę, że region Warmii i Mazur to „Zielone Płuca Polski”, dlatego 

firma zwraca szczególną uwagę na jakość powietrza w okolicy inwestycji. W związku z tym, fabryka 

została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt ograniczający emisję zanieczyszczeń do powietrza.



EFEKTY GRUP ROBOCZYCH

➢ 10 lat działalności w Polsce;

➢ 10 tematycznych grup roboczych;

➢ ponad 500 osób zaangażowanych w prace 

grup roboczych;

➢ ponad 200 spotkań i wizyt studyjnych – w tym 

16 zagranicznych;

➢ 19 specjalistycznych ekspertyz i publikacji 

opracowanych przez grupy robocze.

➢ 18 spotkań on-line w latach 2020-do I kw. 

2021



Maj 2021

Dziękuję za uwagę…


