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1. Słowo wstępne 

 

Mija pięć lat od wprowadzenia  

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Warszawie systemu ekozarządzania  

i audytu EMAS. Był to okres intensywnej pracy 

naszego urzędu, w ciągu którego dokładaliśmy 

starań, aby doskonalić aspekty środowiskowe 

naszej działalności. Poprzez codzienną pracę oraz 

realizację zadań ustawowych koncentrowaliśmy 

się na wydawaniu rozstrzygnięć zapewniających 

zrównoważony rozwój województwa 

mazowieckiego, kładąc nacisk na minimalizację oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji oraz 

racjonalną ochronę walorów przyrodniczych. 

Przekazujemy w Państwa ręce Deklarację Środowiskową zawierającą m.in. opis urzędu, systemu 

zarządzania środowiskowego i efektów podejmowanych przez nas działań. W Deklaracji Środowiskowej 

znajduje się informacja o działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Warszawie, Polityka środowiskowa i krótki opis struktury zarządzania, opis bezpośrednich  

i pośrednich aspektów środowiskowych, streszczenie dostępnych danych dotyczących efektów 

działalności środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w kontekście wpływu 

organizacji na środowisko, odniesienie do mających zastosowanie przepisów prawnych, które są 

uwzględniane przez organizację w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi odnoszącymi się 

do środowiska, a także potwierdzenie dotyczące wymagań związanych z weryfikacją EMAS. 

Wdrożenie i utrzymanie systemu ekozarządzania i audytu jest wyzwaniem. EMAS wprowadza  

i strukturyzuje standardy obowiązujące w każdym aspekcie działalności urzędu. Przyczynia się do 

kształtowania wizerunku organizacji, zarówno w oparciu o rzetelną, merytoryczną pracę prowadzącą do 

wydawania rozstrzygnięć mających na celu zapewnienie dotrzymania standardów jakości środowiska, jak 

i otwarte komunikowanie się z wszystkimi zainteresowanymi stronami, tworzenie przyjaznego środowiska 

pracy, wprowadzanie i promowanie dobrych praktyk. Realizując założenia systemu zarządzania 

środowiskowego, dążymy do tego, aby w pełni zasłużyć na miano profesjonalnej, nowoczesnej i przyjaznej 

instytucji skutecznie chroniącej środowisko przyrodnicze województwa mazowieckiego. 
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2. Opis organizacji  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Warszawie (RDOŚ w Warszawie) powstała  
15 listopada 2008 roku na mocy ustawy  
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej 
dalej - ustawą ooś).  
 
 

 

 

 

 

 

 

RDOŚ w Warszawie jest organem rządowej 
administracji niezespolonej (kod działalności 
NACE/PKD84) i zgodnie z rozporządzeniem EMAS 
klasyfikuje się do małych organizacji. Organem 
wyższej instancji jest Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska. Zakresem rejestracji objęta jest 
realizacja zadań ustawowych na terenie 
województwa mazowieckiego przez wszystkie 
wydziały RDOŚ w Warszawie, co odpowiada kodowi 
działalności NACE/PKD84 (NIP: 525 24 38 388, 
REGON: 141629131). 

 

 

 
Główna siedziba RDOŚ w Warszawie obejmuje trzy 
piętra (1037,85 m2) budynku znajdującego się przy 
ulicy Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.  
Powierzchnia ta znajduje się w trwałym zarządzie 
RDOŚ w Warszawie. Wszystkie wydziały spraw 
terenowych zajmują wynajmowane pomieszczenia o 
łącznej powierzchni 444,01 m2. W sumie  
w 6 obiektach RDOŚ w Warszawie stan zatrudnienia na 
31 grudnia 2019 r. wynosił 96,6 etatów. 
Wydziały spraw terenowych zlokalizowane są w następujących miastach: 
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Wydział Spraw 
Terenowych  
w Siedlcach 

Wydział Spraw 
Terenowych w 

Siedlcach  
Oddział  

w Ostrołęce 

Wydział Spraw 
Terenowych  

w Ciechanowie 

Wydział Spraw 
Terenowych w 
Ciechanowie  

Oddział  
w Płocku 

 

Wydział Spraw 
Terenowych  
w Radomiu  

ul. Kazimierzowska 9 
08-110 Siedlce 

tel./fax: 25 64-43-213 

ul. Berka Joselewicza 1 
07-410 Ostrołęka 

tel./fax: 29 76-03-204 

ul. 17 Stycznia 7 
06-400 Ciechanów 

tel./fax: 23 67-32-249 

ul. Kolegialna 15 
09-402 Płock 

tel./fax: 24 26-20-534 
 

ul. 25 Czerwca 68 
26-600 Radom 

tel./fax: 48 36-00-860 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – biuro w Warszawie - realizuje zadania ustawowe 
na terenie całego województwa mazowieckiego. Wydziały spraw terenowych realizują ww. zadania w 
odniesieniu do powiatów, odpowiednio: 
 

 Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach dla terenu powiatów: siedleckiego, łosickiego, 
garwolińskiego, mińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta Siedlce na prawach 
powiatu.  

 Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce dla terenu powiatów: 
ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego oraz miasta Ostrołęka na prawach 
powiatu.  

 Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie dla terenu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, 
pułtuskiego, płońskiego.  

 Wydział Spraw Terenowych w Radomiu dla terenu powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, 
grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta 
Radom na prawach powiatu.  

 Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, Oddział w Płocku dla terenu powiatów: płockiego, 
gostynińskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego oraz miasta Płock na prawach 
powiatu. 

 
Struktura organizacyjna RDOŚ w Warszawie opisana jest w Regulaminie Organizacyjnym Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i zapewnia przejrzysty podział zadań, kompetencji 
i odpowiedzialności. Obowiązujący schemat organizacyjny przedstawiono na kolejnej stronie. Każdy 
pracownik zna zakres swoich uprawnień i odpowiedzialności, a potwierdzeniem tego jest podpis pod 
opisem stanowiska i zakresem obowiązków oraz dodatkowo otrzymanymi upoważnieniami do 
podejmowania działań w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 
 
Misja RDOŚ w Warszawie 
Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego przy jednoczesnym 
zachowaniu walorów przyrodniczych i standardów środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach.  
 
Wizja RDOŚ w Warszawie 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie jest profesjonalną, nowoczesną i przyjazną 
instytucją skutecznie chroniącą środowisko przyrodnicze województwa mazowieckiego. 
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Zadania RDOŚ w Warszawie dotyczą pięciu głównych obszarów działania – udziału  
w procedurach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 
2000, zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach 
zamkniętych oraz udzielania informacji publicznej i informacji o środowisku, w tym m.in.: 

 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niektórych inwestycji  
np.: autostrad, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego, gazociągów, inwestycji  
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca  
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych), dla inwestycji zlokalizowanych na terenach 
zamkniętych oraz dla inwestycji, gdzie inwestorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego; 

 wydawanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  
na środowisko oraz uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć, dla których 
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest prezydent 
miasta, burmistrz lub wójt;  

 wydawanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko;  

 uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć w stosunku do obszarów Natura 2000; 

 udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 

 ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000; 

 prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej;  

 tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody oraz nadzór nad nimi; 

 wycena i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i rysie; 

 prowadzenie działań mających na celu zapobieganie szkodom w środowisku  
i ich naprawę; 

 zarządzanie środowiskiem na terenach zamkniętych;  

 udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 
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3. System Zarządzania Środowiskowego  
 
 
System zarządzania środowiskowego (SZŚ) jest częścią ogólnego systemu zarządzania w RDOŚ 
w Warszawie. Został on wkomponowany w obowiązujące w RDOŚ w Warszawie procedury kontroli 
zarządczej. System jest zgodny z wymaganiami EMAS i spójny z elementami zarządzania przez procesy, 
cele i kompetencje w urzędzie. Fundamentalnymi zasadami działania organizacji w duchu EMAS, 
realizowanymi w RDOŚ w Warszawie, jest zgodność ze wszystkimi wymaganiami prawnymi w obszarze 
środowiska oraz zaangażowanie pracowników na każdym szczeblu. SZŚ wspiera realizację misji i wizji 
RDOŚ w Warszawie. Celem SZŚ jest poprawa funkcjonowania organizacji w zakresie bezpośredniego i 
pośredniego wpływu na środowisko.  
 
Na etapie przeglądu środowiskowego został określony kontekst organizacji obejmujący zarówno warunki 
środowiskowe województwa mazowieckiego, uwarunkowania społeczne, kulturowe, gospodarcze, 
polityczne naszego regionu, jak również warunki wewnętrzne RDOŚ w Warszawie. Na terenie 
województwo mazowieckiego, z racji geograficznego położenia, znajduje się wiele obszarów chronionych 
i siedlisk chronionych gatunków. Obecność stolicy z kolei warunkuje intensywność realizacji inwestycji 
nierzadko kluczowych w skali państwa. To ma bezpośrednie przełożenie na działanie RDOŚ w Warszawie, 
znaczenie podejmowanych rozstrzygnięć i wpływ na środowisko oraz świadomość mieszkańców i ich 
zainteresowanie efektami działalności organizacji. Oceniono także zainteresowane strony, analizując 
grupę interesariuszy, ich potrzeby i oczekiwania w kontekście zobowiązań RDOŚ w Warszawie dotyczących 
zgodności. 
 
Zakres systemu zarządzania środowiskowego obejmuje wszystkie działania prowadzone przez RDOŚ  
w Warszawie wynikające z realizacji ustawowych zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie na terenie województwa mazowieckiego. System jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony 
w zakresie zadań RDOŚ w Warszawie realizowanych w siedzibie głównej w Warszawie, w wydziałach spraw 
terenowych oraz podczas pracy w terenie. We wszystkich obiektach zidentyfikowano zarówno aspekty 
bezpośrednie, jak i pośrednie. Znaczące pośrednie aspekty środowiskowe związane są z procesami 
merytorycznymi. Żaden z nich nie został wyłączony z zakresu systemu zarządzania środowiskowego.  
 
Wszyscy pracownicy RDOŚ w Warszawie posiadają odpowiednie kompetencje, umiejętności i uprawnienia 
do realizacji ustawowych zadań, odpowiednio do zajmowanego stanowiska. Wymagania te ujęte są w 
opisach stanowisk oraz zakresach obowiązków, które są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do 
zmieniających się przepisów. Poprzez realizację swoich zadań każdy pracownik aktywnie uczestniczy w 
działalności na rzecz ochrony środowiska. Nowi pracownicy przechodzą szkolenia mające na celu 
zapoznanie ich z elementami systemu zarządzania środowiskowego i włączenie w działania w tym 
zakresie. 
 
Odpowiedzialność za system zarządzania środowiskowego spoczywa na Regionalnym Dyrektorze Ochrony 
Środowiska w Warszawie, który zapewnia zasoby i otoczenie konieczne do doskonalenia SZŚ, promuje 
ciągłe doskonalenie oraz wspiera ten proces. Do koordynacji systemu ekozarządzania i audytu powołany 
został pełnomocnik ds. EMAS, który otrzymał zakres uprawnień od Regionalnego Dyrektora, m.in. w 
zakresie: 

 wdrożenia, ustanowienia i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie 
z wymaganiami rozporządzenia EMAS; 

 przedstawiania kierownictwu w trakcie przeglądu zarządzania sprawozdań z wyników 
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego, łącznie z zaleceniami dotyczącymi 
doskonalenia. 
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Pełnomocnik ds. EMAS jest pracownikiem RDOŚ w Warszawie i pełni swoje obowiązki oraz korzysta 
z powierzonych mu uprawnień, łącząc je z podstawowym zakresem swoich zadań. Przy podejmowaniu i 
realizacji zadań związanych z prawidłowym działaniem systemu EMAS wsparcie dla pełnomocnika stanowi 
zespół ds. EMAS aktywnie uczestniczący we wszystkich działaniach dotyczących doskonalenia systemu 
ekozarządzania i audytu EMAS. Do prac związanych z utrzymaniem systemu EMAS angażowani są również 
inni pracownicy RDOŚ w Warszawie. 
 
System zarządzania środowiskowego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 
uwzględnia niżej wymienione procesy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1 Procesy SZŚ w RDOŚ w Warszawie 
 
Planowanie i wdrażanie odbywa się z uwzględnieniem ryzyk i szans, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie 
skuteczności systemu zarządzania, poprawa wyników oraz zapobieganie negatywnym wpływom.  
 
W ramach zidentyfikowanych procesów wyróżniamy podstawowe elementy SZŚ: Polityka środowiskowa; 
aspekty środowiskowe; wymagania prawne i inne; cele, zadania i programy środowiskowe; zasoby, role, 
odpowiedzialność i uprawnienia; kompetencje, szkolenia, świadomość; komunikacja; dokumentacja; 
nadzór nad dokumentami; sterowanie operacyjne; gotowość i reagowanie na awarie; monitorowanie i 
pomiary; ocena zgodności; niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze; nadzór nad zapisami, 
audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania. 
 
Polityka środowiskowa jest kluczowym elementem funkcjonowania systemu zarządzania 
środowiskowego w RDOŚ w Warszawie i jest wytyczana przez kierownictwo. Dokument ten tworzy 
podwaliny całego systemu zarządzania, gdyż zawiera najważniejsze zobowiązania w obszarze związanym 
z ochroną środowiska. Zawarta w Polityce środowiskowej zasada zrównoważonego rozwoju jest zasadą 
ustrojową przyjętą w Unii Europejskiej i zasadą uznawaną przez kraje członkowskie za podstawę polityki 
ekologicznej. Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.  
Bezpośrednie i pośrednie aspekty środowiskowe, zidentyfikowane na etapie przeglądu środowiskowego, 
są w miarę potrzeb aktualizowane. Wszystkie aspekty środowiskowe są zestawione w rejestrach aspektów 
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środowiskowych dostępnych w organizacji. Znaczące aspekty środowiskowe zostały określone w wyniku 
oceny przeprowadzonej w oparciu o obiektywne kryteria i zostały zawarte w niniejszej deklaracji 
środowiskowej RDOŚ w Warszawie. Za aktualizację rejestru znaczących aspektów środowiskowych 
odpowiedzialny jest pełnomocnik ds. EMAS. Każda komórka organizacyjna RDOŚ w Warszawie, w 
przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji rejestrów aspektów środowiskowych, zobowiązana jest 
zgłosić ́ten fakt do pełnomocnika ds. EMAS.  
 
Niezależnie od zgłoszeń przekazywanych przez komórki organizacyjne rejestry aspektów środowiskowych 
podlegają okresowej ocenie prowadzonej przez zespół ds. EMAS, a także w następujących przypadkach: 
 
a) zmiana wymagań prawnych i organizacyjnych dotyczących ochrony środowiska w obszarze działania 

RDOŚ w Warszawie, 
b) wystąpienie sytuacji awaryjnej, jeżeli jej skutkiem była niekorzystna zmiana w środowisku, 
c) wprowadzenie do stosowania w RDOŚ w Warszawie nowych wytycznych, 
d) pojawienie się nowych danych i informacji, mających wpływ na oddziaływanie danego aspektu na 

środowisko. 
 
W procesie identyfikacji zobowiązań dotyczących zgodności, w tym wymagań prawnych, analizowane są 
wyniki przeglądu środowiskowego, akty prawne, decyzje i umowy dotyczące funkcjonowania RDOŚ w 
Warszawie. W celu zapewnienia ciągłej zgodności działań podejmowanych przez RDOŚ w Warszawie 
z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska, minimum raz w roku przeprowadzane są 
wewnętrzne audyty środowiskowe, będące również audytami zgodności z wymaganiami prawnymi 
i innymi dotyczącymi środowiska. Raz w roku, w ramach przeglądu zarządzania, następuje całościowa 
ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska obowiązującymi w RDOŚ w 
Warszawie. Wszyscy pracownicy RDOŚ w Warszawie mają dostęp do bazy wymagań prawnych 
monitorowanej i aktualizowanej na bieżąco. Ponadto Zespół Radców Prawnych sporządza opinie prawne 
oraz udziela konsultacji prawnych, w sytuacjach wymagających interpretacji obowiązujących przepisów.  
 
Ważnym elementem SZŚ jest wyznaczanie celów środowiskowych. W Polityce środowiskowej RDOŚ 
w Warszawie zostały określone priorytety, które mają przełożenie na realizowane cele i zadania. Cele, 
zadania, mierniki i odpowiedzialności zostały określone w ramach procedury kontroli zarządczej. 
Dodatkowo od 2019 roku do wyznaczonych celów przypisano szanse i oceniono ryzyka. W budżecie 
zadaniowym do wszystkich tych celów i zadań przypisane są środki niezbędne do ich osiągnięcia. 
W oparciu o ww. dokumenty opracowany został program środowiskowy RDOŚ w Warszawie. Procedura 
kontroli zarządczej zapewnia nadzór nad realizacją programu środowiskowego oraz monitoruje ryzyka. 
 
RDOŚ w Warszawie określił i udokumentował (w rejestrach aspektów środowiskowych) ryzyka i szanse 
związane z właściwymi dla naszej organizacji aspektami środowiskowymi w odniesieniu do celów, zadań i 
mierników wyznaczonych w ramach kontroli zarządczej na 2020 rok. Skoncentrowano się na tych 
rodzajach ryzyka i szansach, które dają gwarancję, że system zarządzania środowiskowego pozwala na 
osiągnięcie zamierzonego rezultatu, aby m.in. zapobiec niepożądanym skutkom lub wypadkom oraz aby 
dążyć do stałej poprawy działalności środowiskowej organizacji. 
 
Kierownictwo zapewnia dostępność zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania 
i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Zasoby te obejmują odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, infrastrukturę (m.in. budynki, wyposażenie, zasoby informatyczne itp.) 
oraz środki finansowe. Pracownicy RDOŚ w Warszawie uczestniczą w szkoleniach mających na celu 
podniesienie kompetencji i świadomości środowiskowej, a także podniesienie ich poczucia 
odpowiedzialności i zaangażowania oraz bezpieczeństwa pracy. 
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Komunikacja wewnętrzna jest prowadzona z wykorzystaniem takich narzędzi, jak: ogólnie dostępny 
serwer, korespondencja elektroniczna, spotkania, pisma służbowe, rozmowy indywidualne, narady, 
szkolenia wewnętrzne itp. Odbywają się narady kierownictwa, podczas których ustalane są nie tylko 
bieżące strategie działania urzędu, ale także rozpatrywane sprawy zgłaszane przez pracowników za 
pośrednictwem naczelników swoich wydziałów. Wszystkie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie są aktualizowane. Zamieszczane są one na serwerze, do którego mają dostęp 
wszyscy pracownicy.  
 
RDOŚ w Warszawie prowadzi dialog ze społeczeństwem poprzez realizację działań wynikających wprost z 
uwarunkowań prawnych, jak i stanowiących dobrą praktykę w komunikacji z zainteresowanymi stronami. 
W tym celu prowadzona jest korespondencja urzędowa, odbywają się spotkania, na bieżąco udzielane są 
informacje telefoniczne oraz aktualizowany jest serwis internetowy oraz Biuletyn Informacji Publicznej. 
Ponadto organizowane są konferencje, szkolenia, wystawy, a pracownicy RDOŚ w Warszawie biorą także 
udział w inicjatywach innych instytucji, współorganizując spotkania informacyjno-edukacyjne. RDOŚ w 
Warszawie udziela informacji o środowisku wszystkim zainteresowanym podmiotom, prowadzone są 
działania z zakresu komunikacji z mediami. 
 
W urzędzie prowadzony jest stały nadzór nad dokumentacją i udokumentowanymi informacjami. Obieg 
dokumentacji i nadzór nad dokumentami oraz informacjami jest zgodny z przyjętą Instrukcją Kancelaryjną 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt. Sposób nadzoru nad dokumentacją i informacjami jest udostępniony 
wszystkim pracownikom.  
 
Sterowanie operacyjne zapewnia nadzór nad znaczącymi aspektami środowiskowymi. Poprzez 
prowadzenie działań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, zarządzeniami Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i innymi procedurami minimalizowane jest oddziaływanie 
RDOŚ w Warszawie na środowisko. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi realizowane jest 
także dzięki bezpośredniemu nadzorowi nad realizacją zadań poszczególnych wydziałów przez ich 
naczelników oraz spotkania kierownictwa jednostki, w czasie których rozstrzygane są aktualne problemy 
i podejmowane decyzje co do ewentualnych koniecznych zmian w zakresie funkcjonowania SZŚ.  
 
Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne jest elementem SZŚ w RDOŚ w Warszawie. Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie posiada opracowaną i cyklicznie aktualizowaną Instrukcję 
Bezpieczeństwa Pożarowego. Monitoruje się i prowadzi działania w celu zapobiegania sytuacjom 
awaryjnym m.in. poprzez przeprowadzanie przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i samochodów 
służbowych, informowanie o możliwych zagrożeniach cybernetycznych oraz terrorystycznych, a także 
cykliczne spotkania Stałego Dyżuru będącego elementem systemu bezpieczeństwa Państwa. 
 
Spotkania kierownictwa, audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, sprawozdawczość to elementy 
działań monitorujących, analiz i ocen. Skuteczność realizacji działań środowiskowych jest monitorowana 
m.in. poprzez okresową sprawozdawczość.  
 
W 2020 r. ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS CoV-2, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie zmuszony był zmienić dotychczasową formułę dotyczącą co miesięcznych 
spotkań Kierownictwa. Mając na uwadze szczególne uwarunkowania faktyczno-prawne związane z 
zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
przedsięwziął wszelkie środki mające na celu zabezpieczenie pracowników przed zarażeniem wirusem. 
Należało do nich wprowadzenie ograniczeń dyżurów w siedzibie Regionalnej Dyrekcji poprzez 
wprowadzenie zasady, że w pokoju może być obecna jedna osoba na stanowisku, przy aktywny 
wykorzystywaniu formuły pracy zdalnej. Wprowadzono również szczególne zasady postępowania 
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pracowników, jak również interesariuszy zewnętrznych, mając na uwadze uwarunkowania prawne 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), a także przepisów rozporządzeń Rady 
Ministrów w sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii.  
 
Okresowo prowadzone są wewnętrzne audyty środowiskowe (zgodnie z programem audytów na dany 
rok), raz w roku przeprowadzany jest przegląd zarządzania. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub 
spostrzeżeń wprowadzane są działania korygujące lub zapobiegawcze.  
 
Działania mające na celu poprawę efektów działalności środowiskowej, osiągnięcie celów i realizację 
zadań oraz zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi środowiska podejmowane są zarówno w 
obszarze organizacji i funkcjonowania jej poszczególnych obiektów (aspekty bezpośrednie), jak 
i w zakresie realizowanych kompetencji RDOŚ w Warszawie (aspekty pośrednie). 
 
 
 

4. Polityka środowiskowa 

 

Polityka środowiskowa 
 

1) Polityka środowiskowa jest dokumentem zatwierdzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie.  

2) Stanowi wyraz woli i zobowiązanie RDOŚ w Warszawie do zapewnienia ciągłego doskonalenia 
systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy efektów działalności mającej wpływ na 
środowisko tj. zobowiązanie do ochrony środowiska.  

3) Za realizację postanowień Polityki środowiskowej odpowiedzialny jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie.  

4) Polityka środowiskowa jest publicznie dostępna w serwisie internetowym RDOŚ w Warszawie, jak 
również została zakomunikowana pracownikom oraz podmiotom współpracującym z RDOŚ w 
Warszawie.  

5) Propozycje aktualizacji Polityki środowiskowej mogą być zgłaszane do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem pełnomocnika ds. EMAS.  
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5. Wymagania prawne - zobowiązania dotyczące zgodności 

 
RDOŚ w Warszawie zobowiązuje się do zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
prawa.  
 
RDOŚ w Warszawie jest jednym z urzędów, który stoi na straży przestrzegania przepisów prawa z zakresu 
ochrony środowiska. W związku z powyższym dążymy do bycia wzorem dla innych w tym zakresie, 
przestrzegając wszelkich mających zastosowanie powszechnie obowiązujących wymagań prawnych 
wynikających z zakresu prawa krajowego, unijnego, jak również prawa miejscowego obowiązującego na 
obszarze województwa mazowieckiego. W odniesieniu do bezpośrednich aspektów środowiskowych 
zobowiązanie dotyczące zgodności znajduje odzwierciedlenie w rejestrze aspektów bezpośrednich i 
znajdujący się tam wykaz wymagań prawnych jest na bieżąco aktualizowany. 
 
Zgodnie z art. 284-289 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1219) co roku do marszałka województwa mazowieckiego składane jest „Zbiorcze zestawienie informacji 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”. Na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1077)  do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) składany jest 
roczny raport dotyczący emisji do powietrza, który jest wprowadzany do bazy danych o emisjach gazów 
cieplarnianych i substancji. Zużyte świetlówki, tonery oraz zużyty sprzęt komputerowy przekazywane są 
do uprawnionych jednostek oraz ewidencjonowane w oparciu o karty przekazania odpadów.  
 
Wszyscy pracownicy RDOŚ w Warszawie mają dostęp do internetowego serwisu prawnego Lex oraz 
serwera wewnętrznego, na którym znajdują się wszystkie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Ponadto na bieżąco rozsyłana jest do wszystkich pracowników informacja o 
wchodzących zmianach przepisów prawnych oraz wchodzących w życie nowych zarządzeniach 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.  
 
Dla wszystkich zainteresowanych w serwisie internetowym znajduje się wykaz aktów prawnych 
określających kompetencje RDOŚ w Warszawie. Wykaz ten jest aktualizowany na bieżąco. Dzięki 
bieżącemu monitorowaniu zmian przepisów oraz nadzorowi nad zastosowaniem prawa w sposób ciągły 
zapewniamy zgodność naszej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Odnosi się to zarówno do 
sfery wykonywania ustawowych zadań, jak i bezpośredniego oddziaływania na środowisko poprzez 
wykorzystywanie powierzonych zasobów. 
W 2020 r. mając na uwadze szczególne uwarunkowania faktyczno-prawne związane z zagrożeniem 
zakażenia wirusem SARS CoV-2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przedsięwziął 
wszelkie środki mające na celu powstrzymanie się rozwoju choroby wśród pracowników RDOŚ W-wa. 
Należało do nich między innymi cykliczne wydawanie ogłoszeń w związku z ogłoszeniem na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 mających na celu 
zapewnienie pracownikom jak największej ochrony, a także wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy w 
celu ograniczenia do minimum kontaktów wśród pracowników. Dzięki właściwie podejmowanym 
decyzjom, wprowadzone zmiany nie spowodowały zmniejszenia wydajności pracy. 
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6. Aspekty środowiskowe 
 
W ramach przeglądu środowiskowego w RDOŚ w Warszawie dokonano identyfikacji aspektów 
środowiskowych w zakresie: 

 działań prowadzonych bezpośrednio przez pracowników RDOŚ w Warszawie w ramach realizacji przez 
nich zadań służbowych, 

 działań prowadzonych przez inne podmioty na podstawie umów lub udzielonych pełnomocnictw. 

W ramach identyfikacji aspektów środowiskowych uwzględniono: 

 zakres i warunki funkcjonowania obiektów wraz z ich wyposażeniem,  

 sposoby postępowania w zakresie działalności środowiskowej, 

 środowiskowe wymagania prawne, a także określono stopień i sposób ich spełnienia,  

 sytuacje awaryjne i specjalne, 

 perspektywę cyklu życia.   
 

Ustalając kryteria, przeanalizowano możliwość zaistnienia warunków nadzwyczajnych. Z racji specyfiki 
urzędu uznano, że niezasadne jest określanie dodatkowego kryterium odnoszącego się do warunków 
nadzwyczajnych. Wszystkie kryteria oceny aspektów środowiskowych ustalono dla normalnych warunków 
funkcjonowania organizacji. 
 
Ocenę aspektów środowiskowych przeprowadzono w oparciu o wybrane kryteria dopasowane do 
specyfiki działalności RDOŚ w Warszawie (zostały one zaktualizowane w 2019 roku w ramach przeglądu 
środowiskowego): 
 
 kryterium 1 - potencjalne korzyści lub szkody dla środowiska, w tym dla różnorodności biologicznej; 
 kryterium 2 - rozmiar, liczba, częstotliwość i odwracalność aspektu lub oddziaływania; 
 kryterium 3 - istnienie wymogów wynikających z odpowiedniego prawodawstwa z zakresu ochrony 

środowiska; 
 kryterium 4 - opinie zainteresowanych stron, w tym pracowników organizacji; 
 kryterium 5 - stan środowiska (kwestie takie, jak wrażliwość lokalnego, regionalnego lub globalnego 

środowiska). 
 
Podczas oceny znaczenia aspektów środowiskowych zastosowano metodę punktową, przyjmując dla 
pierwszych 4 kryteriów liczbę punktów 5, 10, 20, a dla ostatniego kryterium odpowiednio liczbę punktów 
0 lub 20, gdzie: 
 0 lub 5 punktów oznacza ocenę niską, 
 10 punktów oznacza ocenę umiarkowaną, 
 20 punktów oznacza ocenę wysoką. 

 
Ocenie poddano wszystkie aspekty środowiskowe zidentyfikowane w RDOŚ w Warszawie zarówno aspekty 
bezpośrednie, jak i pośrednie. Za znaczące aspekty środowiskowe uznane zostały te, które uzyskały łącznie 
powyżej 80 punktów. Wszystkie znaczące aspekty środowiskowe zidentyfikowane w RDOŚ w Warszawie są 
aspektami środowiskowymi pośrednimi. Znaczące aspekty środowiskowe wyznaczają ̨obszary, które należy 
w pierwszej kolejności włączyć w proces sterowania operacyjnego oraz monitorowania w ramach systemu 
zarządzania środowiskowego.  
 
Podczas wyboru znaczących aspektów środowiskowych wzięto pod uwagę uwarunkowania specyficzne 
dla województwa mazowieckiego, kontekst organizacji, cykl życia, możliwości organizacyjne, finansowe 
urzędu i inne, w taki sposób, aby możliwe było objęcie ich nadzorem i doskonaleniem. 
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Aspekty środowiskowe bezpośrednie wynikają z przebywania pracowników w siedzibie urzędu  
i ich codziennej pracy. Aspekty te związane są z wykorzystywaniem wody do ogrzewania i celów socjalno-
bytowych, energii elektrycznej, wytwarzaniem odpadów, emisją spalin powstającą w wyniku użytkowania 
samochodów oraz wykorzystaniem materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk pracy. 
Od 2019 roku uwzględniane są 2 nowe aspekty bezpośrednie, tj. ryzyko wystąpienia wypadków 
środowiskowych i innych sytuacji nadzwyczajnych mających potencjalny wpływ na środowisko (np. 
wypadki chemiczne) oraz potencjalnych sytuacji anormalnych, które mogłyby wywrzeć wpływ na 
środowisko, a także kwestie związane z podróżami pracowników samochodami służbowymi. 

W siedzibie w Warszawie bezpośrednim nadzorem Regionalnej Dyrekcji obejmowane są: częściowe 
zużycie energii elektrycznej, emisje do powietrza związane z transportem pracowników podróżujących 
służbowo, emisje do powietrza F-gazów związane z eksploatacją klimatyzatorów w pomieszczeniach 
biurowych, wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, zużycie papieru, a także zapobieganie sytuacjom 
awaryjnym. Ponadto w Wydziale Spraw Terenowych w Siedlcach bezpośrednim nadzorem od 2018 do 
stycznia 2020 roku obejmowane było zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody, a od lutego 2020 r. 
tylko i wyłącznie częściowy monitoring zużycia energii elektrycznej. W pozostałych wydziałach spraw 
terenowych opłaty za korzystanie z powierzchni biurowej rozliczane są ryczałtowo, co powoduje, że 
jedynym aspektem bezpośrednim możliwym do kontroli są emisje do powietrza związane z eksploatacją 
samochodów służbowych. 

Za aspekty środowiskowe bezpośrednie uznawane są sytuacje awaryjne i specjalne, jak: pożar, likwidacja 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uszkodzenie klimatyzatora. Możliwe sytuacje awaryjne 
uwzględniane są w SZŚ m.in. poprzez stosowanie się do procedur wymaganych prawem, realizację 
dobrych praktyk, komunikację wewnętrzną skierowaną do pracowników RDOŚ w Warszawie w zakresie 
potencjalnych zagrożeń i sposobów postępowania. 
 

Żaden z aspektów środowiskowych bezpośrednich nie został uznany za znaczący. Jednak, mając 
świadomość potrzeby ograniczania bezpośredniego wpływu na środowisko i promowania zachowań 
proekologicznych, już w 2012 roku w ramach projektów Czystszej Produkcji w RDOŚ w Warszawie zostały 
wprowadzone Dobre Praktyki. Jest to wyrazem promocji zachowań prośrodowiskowych oraz przyczynia 
się do budowy świadomości ekologicznej. 
 

Wszystkie realizowane przez RDOŚ w Warszawie procesy są procedowane w oparciu o obowiązujące 
wymagania prawne, które są na bieżąco monitorowane. Dzięki temu wszyscy uczestnicy procesów 
posiadają aktualną informację na temat realizowanych zadań i ich uwarunkowań prawnych.  
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ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZIDENTYFIKOWANE W RDOŚ W WARSZAWIE STANOWIĄ ASPEKTY ŚRODOWISKOWE POŚREDNIE 

(PROCESY MERYTORYCZNE) 

Lp. Źródło aspektu Pośrednie aspekty 
środowiskowe powiązane z 
procesami merytorycznymi 

Wpływ na środowisko – pośredni 
wpływ 

 

Powiązanie z wymaganiami prawnymi i innymi w 
zakresie ochrony środowiska 

1.  Strategiczne oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Uzgadnianie i opiniowanie  
w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko w 
zakresie dotyczącym projektów 
dokumentów strategicznych m.in. 
polityk, strategii, planów lub 
programów 

Zapobieganie, ograniczenie, 
minimalizacja zagrożeń negatywnego 
oddziaływania na środowisko poprzez 
wpływ na kształtowanie polityki 
regionalnej w zakresie ochrony 
środowiska, ochrony przyrody i 
krajobrazu w odniesieniu do 
wszystkich komponentów środowiska 

art. 46-50, art. 53, art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.); 

art. 11 pkt 5 lit. i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 

art. 17 pkt 6 lit. a tiret 3 , art. 17 pkt 6 lit. b tiret 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
293, z późn. zm.) 

2.  Planistyka Uzgadnianie projektów decyzji  
o warunkach zabudowy oraz 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

Zapobieganie, ograniczenie, 
minimalizacja zagrożeń negatywnego 
oddziaływania na środowisko poprzez 
wpływ na kształtowanie polityki 
regionalnej w zakresie ochrony 
środowiska, ochrony przyrody i 
krajobrazu 

art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 293, z późn. zm.); art. 60 ust. 1 w związku z 
art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 

3.  Oceny oddziaływania na 
środowisko 

Opiniowanie w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji  
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Zapobieganie, ograniczenie, 
minimalizacja zagrożeń negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283, z późn. zm.) 

4.  Oceny oddziaływania na 
środowisko 

Uzgadnianie w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji  

Zapobieganie, ograniczenie, 
minimalizacja zagrożeń negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć 

art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283, z późn. zm.) 

5.  Oceny oddziaływania na 
środowisko 

Prowadzenie postępowań w 
sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Zapobieganie, ograniczenie, 
minimalizacja zagrożeń negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć o 
znaczeniu ogólnopolskim mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
Budowanie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa – informowanie 
społeczeństwa o potencjalnym 
zagrożeniach dla środowiska oraz 
życia i zdrowia ludzi oraz 
kształtowanie postaw pro-
środowiskowych 

art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283, z późn. zm.) 

6.  Oceny oddziaływania na 
środowisko 

Prowadzenie postępowań w 
sprawie ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko 

Zapobieganie, ograniczenie, 
minimalizacja zagrożeń negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć o 
znaczeniu ogólnopolskim mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 

art. 88-95 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 283, z późn. zm.); 

 

7.  Szkody w środowisku Prowadzenie postępowań w 
związku ze zgłoszeniem 
wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku 
lub szkody w środowisku 

Zabezpieczenie przed wystąpieniem 
zanieczyszczenia lub szkody w 
środowisku lub zapewnienie realizacji 
działań naprawczych i/lub 
zapobiegawczych, w tym m.in. 
zaprzestanie dalszego 
zanieczyszczania, przywracanie 
środowiska do stanu sprzed 
zaistnienia zanieczyszczenia lub do 
stanu zbliżonego do poprzedniego 
spełniającego standardy, stworzenie 
warunków do samoregulacji 
środowiska naturalnego 

art. 15 i art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. z 2020r. poz. 2187) 
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8.  Historyczne 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi  

 

Prowadzenie postępowań w 
sprawie remediacji historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi 

Likwidacja historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w 
tym m.in. przywracanie środowiska 
do stanu sprzed wystąpienia 
zanieczyszczenia lub do stanu 
zbliżonego do poprzedniego 
spełniającego standardy, jakości 
gleby. 

art.101a-101r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) 

9.  Ochrona przyrody – Natura 
2000 

Prowadzenie postępowań w sprawie 
oceny oddziaływania przedsięwzięć 
na obszary Natura 2000 

Zapobieganie, ograniczenie, 
minimalizacja zagrożeń negatywnego 
oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć na obszary Natura 2000. 
Zabezpieczenie utrzymania 
przedmiotów ochrony obszarów 
Natura 2000 we właściwym stanie 

art. 96, 97 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. 
poz. 283, z późn. zm.); 

10.  Ochrona przyrody – 
Natura 2000 

Ustanawianie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 
2000 

Utrzymanie właściwego stanu oraz 
poprawa przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000; Ochrona i 
zachowanie bioróżnorodności. 
Edukacja ekologiczna, kształtowanie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w zakresie dotyczącym 
obszarów Natura 2000 

art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 

11.  Ochrona przyrody – Natura 
2000, rezerwaty przyrody 

Realizacja działań ochronnych  
w zakresie ochrony przyrody 

Zachowanie i poprawa ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
zwierząt, roślin i grzybów na terenach 
objętych ochroną prawną; Działania 
ochronne to m.in. działania 
wynikające z ustanowionych planów 
zadań ochronnych i planów ochrony 
dla obszarów Natura 2000, planów 
ochrony i zadań ochronnych dla 
rezerwatów przyrod;. W szczególności 
zadania z zakresu ochrony czynnej, 
ekspertyzy i monitoringi przyrodnicze, 
znakowanie granic, informowanie. 
Przywrócenie naturalnego stanu 
ekosystemów i składników przyrody 

art. 20 ust. 3, pkt. 4, art. 22 ust. 3, pkt 2, art. 28 ust. 10 
pkt. 4, art. 29 ust. 8, pkt. 5, art. 60, art. 60a, art. 115 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 
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oraz zachowanie siedlisk 
przyrodniczych a także siedlisk roślin, 
zwierząt lub grzybów; Edukacja 
ekologiczna, kształtowanie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 

12.  
Ochrona przyrody - Natura 

2000 

Uzgodnienia projektów Planów 

Urządzenia Lasów uwzględniających 

zakres planu zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 

Utrzymanie właściwego stanu oraz 
poprawa przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000; 
Ochrona i zachowanie 
bioróżnorodności 

art. 28 ust. 11a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 

13.  
Ochrona przyrody – Natura 

2000 

 

 

 

Wydawanie zaświadczeń organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie 

obszarów Natura 2000 

Zapobieganie negatywnemu wpływowi 
na obszary Natura 2000; 
Utrzymanie właściwego stanu oraz 
poprawa przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000; 
Ochrona i zachowanie 
bioróżnorodności; 
Edukacja ekologiczna, kształtowanie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w zakresie dotyczącym 
obszarów Natura 2000 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz 
Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
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7. Główne wskaźniki 

Wszystkie znaczące aspekty środowiskowe są powiązane z celami RDOŚ w Warszawie, które są 
monitorowane i poddawane okresowym pomiarom. Aspekty środowiskowe, cele, zadania, mierniki, 
budżet zadaniowy oraz kontrola zarządcza tworzą spójną całość. W RDOŚ w Warszawie identyfikuje się 
duży wpływ pośredni na środowisko poprzez wydawane rozstrzygnięcia i akty legislacyjne. Pomimo, że 
urząd nie ma możliwości weryfikacji czy rozstrzygnięcia administracyjne zostały rzetelnie wykonane 
i wykorzystane, jego rola w pośrednim wpływie na środowisko jest bezsprzeczna. W ramach realizacji 
wszystkich zadań RDOŚ w Warszawie dokłada starań, aby wydawane rozstrzygnięcia zapewniały 
dotrzymanie standardów jakości środowiska i ochronę walorów przyrodniczych w województwie 
mazowieckim. Zaktualizowany wykaz wszystkich aspektów środowiskowych – bezpośrednich  
i pośrednich, ich ocena oraz zastosowane kryteria oceny są udostępnione wszystkim pracownikom. 

 

 
 
 
 
Najistotniejszy wpływ na środowisko RDOŚ w Warszawie jest wpływem pośrednim związanym 
z realizacją ustawowych zadań przypisanych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Mimo to podano wybrane główne wskaźniki zgodnie z rozporządzeniem EMAS, które są 
możliwe do monitorowania i nadzoru przez RDOŚ w Warszawie. W siedzibie w Warszawie nadzorem 
objęte są następujące główne wskaźniki: efektywność energetyczna, efektywne wykorzystanie 
materiałów, różnorodność biologiczna, emisje do powietrza związane z transportem pracowników 
podróżujących służbowo, odpady niebezpieczne, a także zapobieganie sytuacjom awaryjnym (wypadki 
środowiskowe i inne sytuacje nadzwyczajne mające wpływ na środowisko oraz potencjalne sytuacje 
anomalne, które mogłyby wywrzeć wpływ na środowisko). W związku z tym, że zakup materiałów, 
rozliczenie paliwa, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi koordynowane są przez siedzibę 
główną RDOŚ w Warszawie został podany wskaźnik obejmujący organizację jako całość. W wydziałach 
spraw terenowych korzystanie z powierzchni biurowej odbywa się na podstawie porozumień i umów 
cywilno - prawnych (Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka, Ciechanów). Administrowanie w zakresie energii 
elektrycznej, wody, odpadów komunalnych sprawowane jest przez zarządców nieruchomości we 
wszystkich ww. wydziałach spraw terenowych, w związku z tym nie ma możliwości podania 
precyzyjnych danych w tym zakresie dla poszczególnych lokalizacji. Wyjątkiem są Siedlce, gdzie od 
2018 r. do stycznia 2020 r. możliwy był monitoring zużycia energii elektrycznej oraz wody. Natomiast 
od lutego 2020 r. możliwy jest tylko i wyłącznie częściowy monitoring zużycia energii elektrycznej. W 
latach wcześniejszych rozliczanie następowało na podstawie ryczałtu, co uniemożliwiało obliczenie 
wskaźnika. 
 
Korzystanie ze środowiska przez RDOŚ w Warszawie (w odniesieniu do aspektów bezpośrednich) nie 
jest limitowane, dlatego efekty działalności środowiskowej w tym zakresie nie są porównywane ze 
stosownymi wymaganiami prawnymi. W zakresie aspektów pośrednich liczba rozstrzygnięć 
administracyjno-prawnych uchylonych przez organ wyższego stopnia (Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska) umożliwia porównanie efektów działalności środowiskowej z wymaganiami prawnymi.  
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Wskaźnik zgodności z wymaganiami prawnymi  

Wskaźnik zgodności z wymaganiami prawnymi  

Rok 2016 2017 2018 2019 

A = Liczba wydanych rozstrzygnięć RDOŚ w danym roku 

pomniejszona o liczbę uchylonych rozstrzygnięć przez 

GDOŚ w danym roku 2958 3515 3362 3061 

B = Liczba wydanych rozstrzygnięć przez RDOŚ, na które 

przysługują środki zaskarżenia 2992 3547 3400 3076 

R=A/B 0,988636 0,990978 0,988824 0,995124 

 

Ponadto w odniesieniu do znaczących aspektów pośrednich RDOŚ w Warszawie określiła wskaźniki  
w zakresie obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. 
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7.1. Główne wskaźniki odnoszące się do bezpośrednich aspektów  środowiskowych 
 

 
Główne wskaźniki w RDOŚ w Warszawie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Wskaźniki mierzone dla całej organizacji (wszystkich lokalizacji) 
**Informacja dotycząca wszystkich lokalizacji RDOŚ w Warszawie oprócz Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach 
*** Informacja dotycząca wszystkich lokalizacji RDOŚ w Warszawie 

Wskaźnik Definicja Jednostka 
Liczba A Liczba B (liczba pracowników) R=A/B 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1. zużycie energii 
w siedzibie 
głównej 

Aspekt 
nieznaczący 

MWh 66,28 69,18 65,49 82 79 94 0,81 0,88 0,70 

2. zużycie energii 
w WST Siedlce 

Aspekt 
nieznaczący 

MWh brak danych   1,7 1,83  4 5   0,425  0,37 

3. zużycie 
papieru* 

Aspekt 
nieznaczący 

liczba 
zużytych 

ryz papieru 
830 714  883 99 96 99 8,38 7,44 8,92 

4. różnorodność 
biologiczna 
mierzona dla 
siedziby głównej 

Aspekt 
nieznaczący 

m2 
powierzchni 

382,72 382,72  382,72 82 79 94 4,67 4,84 4,07 

5. zużycie 
wody** 

Aspekt 
nieznaczący 

Aktualnie brak technicznych możliwości określenia wskaźnika. Administrowanie w tym zakresie powierzono zarządcy nieruchomości. Zużycie wody 
rozliczane jest procentowo wraz z innymi jednostkami zajmującymi pozostałe kondygnacje budynku. 

6. zużycie wody 
w WST Siedlce 

Aspekt 
nieznaczący 

m3 brak danych     40  38   4  5    10 7,6 

7. wytwarzanie 
odpadów 
komunalnych*** 

Aspekt 
nieznaczący 

Aktualnie brak technicznych możliwości określenia wskaźnika. Rozliczenie odbywa się na podstawie deklaracji składanej do urzędu dzielnicy, a nie na 
podstawie faktycznego wytworzenia. W siedzibie głównej RDOŚ w Warszawie ma wspólne pojemniki z WIIH wraz z innymi jednostkami zajmującymi 
pozostałe kondygnacje budynku. W przypadku wydziałów terenowych opłaty są doliczane do czynszu. 

8. wytwarzanie 
odpadów 
niebezpiecznych* 

Aspekt 
nieznaczący 

Mg 0,059 0,03  99 96 99 0,000596 0,000313  
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RDOŚ w Warszawie w ramach Dobrych Praktyk Czystszej Produkcji systematycznie dąży do 
minimalizowania zużycia energii elektrycznej, a tym samym podniesienia efektywności energetycznej. 
W odniesieniu do sektorowego dokumentu referencyjnego w zakresie minimalizowania zużycia 
energii, promowane jest stosowanie dobrych praktyk poprzez np. wyłączanie sprzętu (z którego 
w danej chwili pracownicy nie korzystają), optymalizację wykorzystania oświetlenia i klimatyzacji, oraz 
monitorowanie zużycia energii. Obecnie RDOŚ w Warszawie nie wytwarza energii z odnawialnych 
źródeł. 

Dotychczasowa eksploatacja klimatyzatorów nie wiązała się z powstaniem emisji do powietrza. 
Cyklicznie przeprowadzany jest przegląd klimatyzatorów. 

W odniesieniu do sektorowego dokumentu referencyjnego w zakresie zużycia papieru promowane jest 
korzystanie z alternatywnych środków komunikacji (serwer wewnętrzny, poczta elektroniczna), druk 
dwustronny, wykorzystanie dokumentów w wersji elektronicznej (w tym znaczna ilość wysyłanych 
dokumentacji za pośrednictwem platformy ePUAP). To przekłada się na optymalizację zużycia papieru. 
Z uwagi na fakt, że zgodnie z procedurami wewnętrznymi odpowiedzialność za zapewnienie 
materiałów biurowych spoczywa na Wydziale Administracyjno-Kadrowym, znajdującym się w 
Warszawie, wskaźnik dotyczący efektywnego wykorzystania materiałów został policzony globalnie dla 
wszystkich obiektów RDOŚ w Warszawie. 

Wskaźnik różnorodności biologicznej zgodnie z załącznikiem nr IV do rozporządzenia EMAS został 
określony jako stosunek całkowitego użytkowania gruntów do liczby pracowników. Zgodnie z decyzją 
dotyczącą ustanowienia trwałego zarządu, udział RDOŚ w Warszawie w gruncie wynosi 52% 
powierzchni działki ewidencyjnej (736 m2), tj. 382,72 m2. Mając powyższe na uwadze, wskaźnik 
różnorodności biologicznej został policzony wyłącznie dla siedziby głównej RDOŚ w Warszawie, 
ponieważ jedynie dla tego obiektu został przyznany tytuł prawny do użytkowania gruntów. Pozostałe 
obiekty (Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka i Ciechanów) nie posiadają tytułu prawnego do użytkowania 
gruntów i niemożliwe jest policzenie wskaźnika różnorodności biologicznej zgodnie z definicją przyjętą 
w Załączniku nr IV część C pkt 2 lit. (v).W umowach cywilno-prawnych i w porozumieniach dotyczących 
korzystania z powierzchni biurowej przez wskazane obiekty nie określono prawa do użytkowania 
gruntów. 

W RDOŚ w Warszawie promowane jest oszczędne korzystanie z wody, w tym celu m.in. w siedzibie 
głównej RDOŚ w Warszawie w części sanitariatów wprowadzono rozwiązania służące oszczędności 
wody (np. baterie umywalkowe bezdotykowe z czujnikiem ruchu). 

W zakresie minimalizowania wpływu odpadów komunalnych promowana jest segregacja odpadów 
oraz selektywna zbiórka. Prowadzone w tym zakresie działania informacyjne i edukacyjne stanowią 
element realizacji założeń zgodnych z sektorowym dokumentem referencyjnym. 

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne wytwarzane przez RDOŚ w Warszawie m.in. tonery, 
zużyty wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, artykuły elektryczne 
są przekazywane do firm, które prowadzą gospodarkę odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, w celu ich przetworzenia, odzysku lub unieszkodliwienia. Wydziały spraw 
terenowych przekazują ww. odpady do siedziby głównej RDOŚ w Warszawie. Odpady przekazywanie 
są do utylizacji zbiorczo ze wszystkich obiektów RDOŚ w Warszawie, a ich odbiór jest potwierdzany 
kartami przekazania odpadów. Na tej podstawie prowadzona jest ewidencja odpadów. 
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Wskaźnik rocznych emisji ze wszystkich samochodów RDOŚ w Warszawie wg. wskaźnika GEMIS 
 

Dane 
wejściowe 

  
2017 [A] 
BENZYNA 

2018 [A] 
BENZYNA 

2019 [A] 
BENZYNA 

2017 [A] 
OLEJ 

NAPĘDOWY 

2018 [A] OLEJ 
NAPĘDOWY 

2019 [A] OLEJ 
NAPĘDOWY 

  
[l] 683,45 749,95 1200,47 6384,13 6744,21 6753,84 

R=A/B 6,9035 7,8120 12,1260 64,4862 70,2522 68,2206 

Gazy 
szkodliwe 

[A] 

kg SO2 0,8200 0,9000 1,4406 7,7000 8,0900 8,1046 

R=A/B 0,0083 0,0094 0,0146 0,0778 0,0843 0,0819 

kg NOx 1,0200 1,1250 1,8007 28,7000 30,3500 30,3923 

R=A/B 0,0103 0,0117 0,0182 0,2899 0,3161 0,3070 

kg pyłu 0,1400 0,1570 0,2521 1,4000 1,5000 1,4858 

R=A/B 0,0014 0,0016 0,0025 0,0141 0,0156 0,0150 

Gazy 
cieplarniane 

[A] 

kg CO2 1809,10 1985,10 3177,64 18252,00 19281,70 19309,23 

R=A/B 18,2737 20,6781 32,0974 184,3636 200,8510 195,0427 

kg CH4 0,5500 0,6000 0,9604 8,9400 0,9440 9,4554 

R=A/B 0,0056 0,0063 0,0097 0,0903 0,0098 0,0955 

kg N2O 0,0700 0,0750 0,1200 1,8500 1,9550 1,9586 

R=A/B 0,0007 0,0008 0,0012 0,0187 0,0204 0,0198 

Ekwiwalent 
CO2 

1845,30 2021,90 3236,47 18999,00 20070,80 20099,43 

R=A/B 18,6394 21,0615 32,6916 191,9091 209,0708 203,0245 

Liczba zatrudnionych 
osób [B] 

99 96 99 99 96 99 

 
Wyliczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z eksploatacją samochodów służbowych RDOŚ w Warszawie wg. wskaźnika GEMIS (Globales Emission – Modell Integrierter systeme) 

Version 4.95. 
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Zasady korzystania z samochodów służbowych określa zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Procedury określają użytkowanie samochodów w tym planowanie i optymalizację 
tras wyjazdów służbowych. Jednocześnie pracownicy korzystający z samochodów służbowych stosują zasady 
Eco Drivingu. Powyższe zasady mają wpływ na zmniejszenie emisji spalin. W odniesieniu do sektorowego 
dokumentu referencyjnego w zakresie minimalizowania wpływu dojazdu do pracy i podróży służbowych 
promowane jest korzystanie z transportu publicznego, a lokalizacja biura RDOŚ w Warszawie powoduje, że 
pracownicy chętnie korzystają z tej formy transportu. Staranne planowanie wyjazdów służbowych (łączenie 
wyjazdów w ramach różnych spraw, jeśli są one lokalizacyjnie położone w jednym regionie) przyczynia się do 
ograniczenia ich liczby i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. 

Emisja pochodząca z samochodów służbowych została policzona globalnie dla wszystkich samochodów 
służbowych użytkowanych przez pracowników RDOŚ w Warszawie. 

W 2019 roku RDOŚ w Warszawie dysponował dziewięcioma samochodami, spełniającymi europejskie normy 
emisji spalin, w tym norma Euro 3 (2 samochody), Euro 4 (1 samochód),Euro 5 (4 samochody) i Euro 6 (2 
samochody). Korzystanie z samochodów spełniających powyższe standardy przyczynia się do ograniczenia 
wielkości emisji takich substancji, jak m.in. SO2, NOx, CO2, CH4, N2O oraz pył. Mając na uwadze osiągnięcie 
celów środowiskowych poprzez zmniejszenie emisji spalin, RDOŚ w Warszawie sukcesywnie dąży do wymiany 
samochodów na nowsze, o bardziej restrykcyjnym europejskim standardzie emisji spalin, czego 
potwierdzeniem jest fakt zakupu w 2019 roku dwóch nowych samochodów spełniających normę emisji spalin 
EURO 6. Dwa samochody, w tym jeden z normą emisji spalin EURO 5, drugi z EURO 3, zostały decyzją 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zakwalifikowane do zbędnych składników 
rzeczowych majątku ruchomego RDOŚ w Warszawie, i w drodze przetargu publicznego oraz nieodpłatnego 
przekazania zdjęte z ewidencji wyposażenia jednostki. Obecnie RDOŚ w Warszawie dysponuje dziewięcioma 
samochodami. 
W 2019 r. wzrosła emisja zanieczyszczeń do powietrza, co wynika z zakupu dwóch nowych samochodów oraz 
ze zwiększonej liczby wyjazdów służbowych, a tym samym większej liczby przejechanych kilometrów. 
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7.2. Szczegółowe wskaźniki dotyczące znaczących pośrednich aspektów 
środowiskowych 

7.3. Efekty działalności odnoszące się do pośrednich aspektów środowiskowych 
 

 

 

W RDOŚ w Warszawie prowadzony jest bieżący monitoring efektywności w zakresie pośrednich aspektów 
środowiskowych. Poniżej przedstawiona została efektywność w ramach wybranych obszarów działalności 
urzędu. Wszystkie aspekty znaczące zostały uwzględnione w programie środowiskowym w odniesieniu do 
mierników. Objęte są one monitoringiem i sprawozdawczością. 

Wskaźniki odnoszące się do wybranych znaczących pośrednich aspektów środowiskowych  
 

Wskaźnik Definicja Jednostka 

Liczba A 
(liczba obszarów 

chronionych – 
obszary Natura 2000 

i rezerwaty przyrody – 
posiadających dokumenty 

planistyczne) 

Liczba B 
(liczba obszarów 

chronionych – 
obszary Natura 2000 

i rezerwaty przyrody – 
w województwie 

mazowieckim) 

R= A/B 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Natura 
2000 

Aspekt 
znaczący 

sztuki 63 66 66 75 75 75 0,840 0,88 0,88 

Rezerwaty 
przyrody 

Aspekt 
znaczący 

sztuki 31 43 96 189 189 189 0,164 0,23 0,51 

 
Jednym z ważnych zadań RDOŚ w Warszawie w zakresie ochrony przyrody jest koordynacja obszarów 

wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, m.in. poprzez ustanawianie planów zadań 

ochronnych. Warto tu zaznaczyć, iż w 2019 r., spośród obszarów Natura 2000, dla których Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie jest tzw. wiodącą jednostką, aż 88% posiadało już omawiany 

dokument planistyczny. 

Przedstawienie liczby zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla 

obszarów Natura 2000, wskazuje na postęp prac dotyczących planowania ochrony obszarów Natura 2000. 

Obszary te, według najnowszych badań Komisji Europejskiej, stanowią największe skupiska różnorodności 

biologicznej, a z działań ochronnych, określonych w dokumentach planistycznych, znacząco korzystają 

również gatunki nieobjęte dyrektywami przyrodniczymi Unii Europejskiej. Miernik wskazuje zatem tempo 

określania koniecznych działań ochronnych, a co za tym idzie, dzięki swoistemu efektowi parasola, wskazuje 

na ogólny postęp w ochronie krajowej fauny i flory.  

 

 
Wszystkie zadania RDOŚ w Warszawie realizowane są na bieżąco. W większości obszarów działalności liczba 
zrealizowanych zadań jest pochodną liczby wpływających spraw, która jest niezależna od urzędu. Wszystkie 
sprawy zostają rozpatrzone i załatwione. O efektach ekologicznych stanowią rozstrzygnięcia wydawane przez 
RDOŚ w Warszawie, w których określane są środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanych 
przedsięwzięć. W odniesieniu do decyzji administracyjnych wydawanych przez RDOŚ w Warszawie można 
określić jakościowo wpływ zastosowanych instrumentów prawnych na stan środowiska w województwie 
mazowieckim. Każde wydane rozstrzygnięcie przyczynia się do utrzymania standardów jakości środowiska.  

Ocena efektów działalności wykorzystywana jest w SZŚ do wspomagania i nadzoru nad znaczącymi aspektami 
środowiskowymi. Ten obszar systemu objęty jest monitoringiem i sprawozdawczością.  
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Od początku powstania RDOŚ w Warszawie liczba rozpatrywanych spraw w większości obszarów 
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tematycznych sukcesywnie rośnie.  

W zakresie udostępnienia informacji o środowisku oraz informacji publicznej można zaobserwować 
sukcesywny wzrost liczby wniosków, co można tłumaczyć wzrostem zainteresowania społeczeństwa 
zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.  
 
Ustabilizowała się liczba spraw z zakresu szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta objęte ochroną gatunkową. W ostatnich latach zwiększyła się populacja bobra europejskiego, a także 
wilków na Mazowszu – te dwa gatunki zwierząt chronionych powodują szkody, za szacowanie których 
odpowiada RDOŚ w Warszawie.  
 
 
 

8. Cele i zadania 
 

Wyznaczone w naszej organizacji cele i zadania środowiskowe są spójne z Polityką środowiskową RDOŚ w 
Warszawie i odnoszą się do znaczących aspektów środowiskowych. Cele te są spójne z zapisami  
z zakresu kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego, w którym stopień realizacji każdego celu jest mierzony 
odpowiednim miernikiem. Program środowiskowy jest aktualizowany adekwatnie do obowiązujących 
wymagań prawnych oraz wyników przeglądu środowiskowego i przeglądu zarządzania.
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PROGRAM ŚRODOWISKOWY RDOŚ W WARSZAWIE dotyczący aspektów pośrednich realizowanych w latach 2016-2017 

Cele na lata 2016 
– 2017. 

Zadania Nazwa miernika 

Planowana 
wartość 
miernika na 
2016 r. 

Wykonanie 
miernika za 
2016 r. 

Planowana 
wartość 
miernika na 
2017 r. 

Wykonanie 
miernika za 
2017 r. 

Źródło danych 
sprawozdawczych 

Odpowiedzialności Znaczące aspekty 
środowiskowe pośrednie 

 

Zapewnienie 
ograniczenia 
degradacji 
środowiska 
naturalnego oraz 
powstrzymanie 
utraty 
różnorodności 
biologicznej 

BZ. 12.2.1.1. 

1. Przygotowywanie projektów zarządzeń 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska dotyczących: uznania, 
zmiany powierzchni, zmiany celu 
ochrony, likwidacji, planów ochrony i 
zadań ochronnych w odniesieniu do 
rezerwatów przyrody. 

2. Przygotowywanie projektów zarządzeń 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska dotyczących planów zadań 
ochronnych i planów ochrony dla 
obszarów Natura 2000. 

3. Koordynacja funkcjonowania 
Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 
2000 na terenie województwa 
mazowieckiego, w szczególności 
poprzez gromadzenie dokumentacji 
dotyczącej obszarów Natura 2000, w 
tym stanu siedlisk przyrodniczych, 
gatunków roślin i zwierząt oraz 
przetwarzanie jej na potrzeby 
informatycznego systemu GIS. 

4. Przygotowywanie zaświadczeń dla 
beneficjentów starających się o 
dofinansowanie ze środków UE w 
związku z obszarami Natura 2000. 

5. Przygotowywanie projektów zarządzeń 
dotyczących ochrony na czas określony 
gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 
nieobjętych ochroną gatunkową i 
przekazywanie informacji w tym 
zakresie Generalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska. 

6. Gromadzenie dokumentacji 
dotyczących cennych ze względów 
naukowych tworów przyrody, stanowisk 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów, a także ich siedlisk. 

7. Wskazywanie podmiotów 
uprawnionych do przetrzymywania 
gatunków rodzimych objętych prawem 
UE (Konwencja Waszyngtońska CITES). 

Liczba obszarów 
Natura 2000 
posiadających 
sporządzone plany 
zadań ochronnych w 
stosunku do liczby 
obszarów Natura 
2000 w 
województwie 
mazowieckim 

 

 

54/75 
 

53/75 56/75 64/75  Wydział Ochrony 
Przyrody i 
Obszarów Natura 
2000 

1. Ustanawianie planów 
ochrony i zadań 
ochronnych dla 
rezerwatów przyrody. 

2. Ustanawianie planów 
zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000. 

3. Realizacja działań 
ochronnych w zakresie 
ochrony przyrody. 

4. Uznawanie obszaru za 
rezerwat przyrody 
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8. Sporządzanie raportów dotyczących 
wykonywania przepisów Dyrektywy 
Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. 

9. Realizacja działań ochronnych w 
zakresie ochrony przyrody. 

10. Uzgadnianie ustanowienia lub 
zniesienia ochrony form ochrony 
przyrody: parków krajobrazowych i 
obszarów chronionego krajobrazu, 
pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych oraz zespołów 
przyrodniczo – krajobrazowych. 

11. Inicjowanie oraz wspieranie badań 
naukowych, ewentualnie zlecanie 
wykonania ww. badań w zakresie 
ochrony i monitoringu gatunków, 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, 
grzybów i siedlisk zwierząt objętych 
ochroną gatunkową, ochrony zwierząt 
prowadzących wędrowny tryb życia 
oraz ich siedlisk położonych na trasach 
wędrówek. 

12. Ustalanie wartości naukowych, 
przekazywanie i ochrona odkrytych 
kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. 

13. Prowadzenie spraw karnych z zakresu 
ochrony rezerwatowej i strefowej. 
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Efektywne 
orzekanie dla 
zapewnienia 
zachowania 
wartości 
przyrodniczych 
terenów 
cennych pod 
względem 
przyrodniczym 
oraz ochrona 
fauny i flory 

BZ 12.2.1.2. 

1. Uzgadnianie projektów studiów i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
województw, w części dotyczącej 
rezerwatu przyrody i jego otuliny, parku 
krajobrazowego, obszaru chronionego 
krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 w 
zakresie ustaleń, które mogą mieć 
negatywny wpływ na cele ochrony ww. 
form ochrony przyrody. 

2. Uzgadnianie projektów decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego i 
decyzji o warunkach zabudowy w 
odniesieniu do wszystkich form ochrony 
przyrody i ich otulin, z wyłączeniem 
parku narodowego ( i jego otuliny). 

3. Uzgadnianie i opiniowanie w ramach 
oceny strategicznej polityk, strategii, 
planów lub programów. 

4. Uzgadnianie decyzji zezwalającej na 
usunięcie drzew z pasa drogowego. 

5. Ustalanie warunków prowadzenia 
działań związanych z utrzymaniem, 
melioracją, wydobyciem kruszywa i 
mogących zmienić warunki wodne lub 
wodno-glebowe w granicach 
obszarowych form ochrony przyrody, 
obrębach rybackich i ciekach 
naturalnych. 

6. Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od 
zakazów w odniesieniu do gatunków 
chronionych, kontrola ich wykorzystania 
oraz wycofywanie zezwoleń zgodnie z 
zapisami ustawy o ochronie przyrody. 

7. Opiniowanie utworzenia i prowadzenia 
ogrodu botanicznego lub zoologicznego; 
prowadzenie kontroli ogrodów 
zoologicznych, botanicznych i ośrodków 
rehabilitacji zwierząt; kontrolowanie 
aktualizacji katalogu kolekcji okazów 
oraz spełnienia określonych warunków 
dla kolekcji okazów oraz raportowanie 
kontroli. 

8. Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od 
zakazów i ich cofanie w stosunku do 
zwierząt kategorii II niebezpiecznych dla 
życia i zdrowia ludzi oraz prowadzenie 

Liczba rozstrzygnięć 
administracyjnych w 
danym roku / liczba 
spraw 
administracyjnych 
wszczętych w danym 
roku 

 

9400/9100 12452/12454 11060/11118 10107/10289  Wydział Ochrony 
Przyrody i 
Obszarów Natura 
2000 

1. Uzgadnianie i opiniowanie 
w ramach strategicznych 
ocen oddziaływania na 
środowisko w zakresie 
dotyczącym projektów 
dokumentów 
strategicznych m.in. 
polityk, strategii, planów 
lub programów. 

2. Uzgadnianie projektów 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego studiów 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

3. Uzgadnianie projektów 
decyzji o warunkach 
zabudowy oraz ustalaniu 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

4. Prowadzenie postępowań 
w sprawie oceny 
oddziaływania 
przedsięwzięć na obszar 
na Natura 2000. 

5. Wydawanie zezwoleń na 
podejmowanie czynności 
podlegających zakazom w 
stosunku do gatunków 
roślin, grzybów i zwierząt 
objętych ochroną 
gatunkową. 
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kontroli warunków przetrzymywania 
tych zwierząt. 

9. Wydawanie decyzji administracyjnych w 
zakresie przekazywania gatunków 
rodzimych objętych ochroną 
gatunkową, ich części oraz produktów 
pochodnych podmiotom uprawnionym 
do ich przetrzymywania. 

10. Wydawanie opinii i zezwoleń na 
odstępstwa od zakazów obowiązujących 
w rezerwatach przyrody. 

11. Wydawanie decyzji ustalającej i 
likwidującej strefę ochrony gatunków 
objętych ochroną. 

12. Opiniowanie spraw na potrzeby 
Wydziału Ocen Oddziaływania na 
Środowisko w zakresie postępowań w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. 

13. Wydawanie opinii o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięć 
mogących potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na środowisko i 
jednocześnie mogących znacząco 
oddziaływać na obszary Natura 2000. 

14. Uzgadnianie warunków realizacji 
przedsięwzięcia mogących znacząco 
oddziaływać na obszary Natura 2000. 

Zwiększenie 
poziomu 
ochrony przed 
skutkami 
zagrożeń 

12.1.4. 

1. Przygotowanie projektów decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Opiniowanie i uzgadnianie w ramach 
ocen oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięć. 

3. Opiniowanie uzgadnianie w ramach 
strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko. 

4. Współpraca z Regionalną Komisją ds. 
Ocen Oddziaływania na Środowisko. 

Liczba załatwionych 
w danym roku spraw 
dotyczących 
strategicznych ocen 
oddziaływania na 
środowisko i ocen 
oddziaływania 
przedsięwzięć / 
liczba spraw 
rozpatrywanych w 
danym roku 

 

4000/4000  4760/4797 
 

4000/4000 4247/4665 
 

RB-BZ1 Roczne 
Sprawozdanie z 
wykonania 
wydatków BP 
oraz BŚE w 
układzie 
zadaniowym w 
okresie od 1 
stycznia-31 
grudnia 2016 
oraz 2017 r. 

Wydział Ocen 
Oddziaływania na 
Środowisko 

1. Uzgadnianie i opiniowanie 
w ramach strategicznych 
ocen oddziaływania na 
środowisko w zakresie 
dotyczącym projektów 
dokumentów 
strategicznych m.in. 
polityk, strategii, planów 
lub programów. 

2. Opiniowanie w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

3. Uzgadnianie w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
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4. Prowadzenie postępowań 
w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

5. Prowadzenie postępowań 
w sprawie ponownej 
oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Zapobieganie 
zagrożeniom w 
środowisku, 
usuwanie ich 
skutków oraz 
ustalanie 
warunków 
korzystania ze 
środowiska 

12.1.4.1. 

1. Prowadzenie postępowań 
administracyjnych  
w sprawie uzgodnienia warunków 
prowadzenia działań naprawczych. 

2. Prowadzenie postępowań mających na 
celu ustalenie wystąpienia szkody w 
środowisku w ziemi, wodach oraz 
siedliskach i gatunkach chronionych 
spowodowanych działalnością 
podmiotów korzystających ze 
środowiska. 

3. Prowadzenie postępowań 
administracyjnych  
w sprawach dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

4. Wydawanie postanowień 
odmawiających wszczęcia postępowania 
na podst. art. 24 ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie. 

5. Wydawanie decyzji z zakresu ustawy o 
odpadów na terenie zamkniętym. 

6. Wydawanie decyzji z zakresu powietrza 
atmosferycznego hałasu i 
promieniowania elektromagnetycznego 
na terenach zamkniętych. 

W roku: 2016 

Liczba: załatwionych 
spraw (2016) 

W roku 2017: 

Liczba rozstrzygnięć 
administracyjnych 
dotyczących szkód w 
środowisku lub 
historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi w 
danym roku / liczba 
spraw wszczętych w 
danym roku (szt./szt.) 

150 

 

90 
 
 

70/60 
 

 

68/59 
 
 

RB-BZ1 Roczne 
Sprawozdanie z 
wykonania 
wydatków BP 
oraz BŚE w 
układzie 
zadaniowym w 
okresie od 1 
stycznia-31 
grudnia 2016 
oraz 2017 r. 

Wydział 
Zapobiegania i 
Naprawy Szkód w 
Środowisku oraz 
Informacji o 
Środowisku i 
Zarządzania 
Środowiskiem 

1. Prowadzenie postępowań w 
związku ze zgłoszeniem 
wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku lub 
szkody w środowisku 

2. Wydawanie decyzji 
uzgadniającej działania 
naprawcze i/lub 
zapobiegawcze na wniosek. 

3. Wydawanie decyzji 
nakładającej obowiązek 
przeprowadzenia działań 
naprawczych i 
zapobiegawczych. 

4. Prowadzenie postępowań w 
sprawie rekultywacji 
zanieczyszczonej 
powierzchni ziemi 

 

 

Zapewnienie 
funkcjonowania 
systemu ocen 
oddziaływania 
na środowisko  

12.1.4.2. 

1. Przygotowanie projektów decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Opiniowanie i uzgadnianie w ramach 
ocen oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięć w tym ponownych ocen. 

3. Opiniowanie uzgadnianie w ramach 
strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko. 

4. Współpraca z Regionalną Komisją ds. 
Ocen Oddziaływania na Środowisko.  

W roku 2016: 

Liczba spraw 
załatwionych w 
danym roku / liczba 
spraw 
rozpatrywanych w 
danym roku 

W roku 2017: 

Liczba spraw z 
zakresu systemu ocen 
oddziaływania na 
środowisko 
załatwionych w 
danym roku / liczba 

4000/4000 4760/4797 4000/4000 4247/4665 RB-BZ1 Roczne 
Sprawozdanie z 
wykonania 
wydatków BP 
oraz BŚE w 
układzie 
zadaniowym w 
okresie od 1 
stycznia-31 
grudnia 2016 
oraz 2017 r. 

Wydział Ocen 
Oddziaływania na 
Środowisko 

1. Uzgadnianie i opiniowanie 
w ramach strategicznych 
ocen oddziaływania na 
środowisko w zakresie 
dotyczącym projektów 
dokumentów strategicznych 
m.in. polityk, strategii, 
planów lub programów. 

2. Opiniowanie w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

3.  Uzgadnianie w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji o 



34 
 
 

 
PROGRAM ŚRODOWISKOWY RDOŚ W WARSZAWIE dotyczący aspektów pośrednich realizowanych w latach 2018-2019 

spraw 
rozpatrywanych w 
danym roku (szt./szt.) 

środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

4. Prowadzenie postępowań w 
sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

5. Prowadzenie postępowań w 
sprawie ponownej oceny 
oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Zapewnienie 
społeczeństwu 
dostępu do 
informacji o 
środowisku 
12.1.1.3 

1. Udostępnienie informacji na pisemny i 
ustny wniosek. 

2. Umieszczanie informacji w BIP RDOŚ w 
Warszawie. 

3. Zamieszczanie informacji w publicznie 
dostępnym wykazie danych. 

4. Uzgadnianie dotyczące aglomeracji. 
 

W roku 2016: 

Liczba 
udostępnionych w 
danym roku 
informacji 

W roku 2017: 

Liczba 
udostępnionych i 
zamieszczonych w 
BIP RDOŚ w 
Warszawie/publicznie 
dostępnym wykazie 
informacji/ liczba 
przewidywanych 
spraw w zakresie 
udostępniania i 
zamieszczania 
informacji o 
środowisku i jego 
ochronie (szt./szt.) 

10000 5769 8000/8000 

 

1239/1239 

 

RB-BZ1 Roczne 
Sprawozdanie z 
wykonania 
wydatków BP oraz 
BŚE w układzie 
zadaniowym w 
okresie od 1 
stycznia-31 
grudnia 2016 oraz 
2017 r. 

Wydział 
Zapobiegania i 
Naprawy Szkód w 
Środowisku oraz 
Informacji o 
Środowisku i 
Zarządzania 
Środowiskiem 

Udostępnianie informacji o 
środowisku i jego ochronie 
oraz informacji publicznej 

Cele na lata 

2016 – 2017. 
Zadania 

Nazwa 

miernika 

Planowana 

wartość 

miernika na 

2018 r. 

Wartość 

miernika 

wykonana  

w 2018 r. 

Planow

ana 

wartość 

miernik

a na 

2019 r. 

Wartość 
miernika 
wykonana  
w 2019 r. 

Źródło danych 
sprawozdawczych 

    Odpowiedzialności Znaczące aspekty 

środowiskowe 

pośrednie 

 

Zapewnienie 

ograniczenia 

degradacji 

środowiska 

naturalnego 

1. Przygotowywanie projektów zarządzeń Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczących: uznania, zmiany 

powierzchni, zmiany celu ochrony, likwidacji, planów ochrony 

i zadań ochronnych w odniesieniu do rezerwatów przyrody. 

Liczba 

obszarów 

Natura 2000 

posiadających 

sporządzone 

63/75 66/75 66/75 66/75  Wydział 

Ochrony 

Przyrody i 

Obszarów 

Natura 2000 

1. Ustanawianie 

planów zadań 

ochronnych dla 

obszarów Natura 

2000. 
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oraz 

powstrzymanie 

utraty 

różnorodności 

biologicznej 

BZ. 12.2.1.1. 

2. Przygotowywanie projektów zarządzeń Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczących planów zadań 

ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000. 

3. Koordynacja funkcjonowania Europejskiej sieci Ekologicznej 

Natura 2000 na terenie województwa mazowieckiego, w 

szczególności poprzez gromadzenie dokumentacji dotyczącej 

obszarów Natura 2000, w tym stanu siedlisk przyrodniczych, 

gatunków roślin i zwierząt oraz przetwarzanie jej na potrzeby 

informatycznego systemu GIS. 

4. Przygotowywanie zaświadczeń dla beneficjentów starających 

się o dofinansowanie ze środków UE w związku z obszarami 

Natura 2000. 

5. Przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących ochrony 

na czas określony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 

nieobjętych ochroną gatunkową i przekazywanie informacji w 

tym zakresie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

6. Gromadzenie dokumentacji dotyczących cennych ze 

względów naukowych tworów przyrody, stanowisk 

chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich 

siedlisk. 

7. Wskazywanie podmiotów uprawnionych do przetrzymywania 

gatunków rodzimych objętych prawem UE (Konwencja 

Waszyngtońska CITES). 

8. Sporządzanie raportów dotyczących wykonywania przepisów 

Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. 

9. Realizacja działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody. 

10. Uzgadnianie ustanowienia lub zniesienia ochrony form 

ochrony przyrody: parków krajobrazowych i obszarów 

chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk 

dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów 

przyrodniczo – krajobrazowych. 

11. Inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych, 

ewentualnie zlecanie wykonania ww. badań w zakresie 

ochrony i monitoringu gatunków, siedlisk przyrodniczych, 

siedlisk roślin, grzybów i siedlisk zwierząt objętych ochroną 

gatunkową, ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb 

życia oraz ich siedlisk położonych na trasach wędrówek. 

12. Ustalanie wartości naukowych, przekazywanie i ochrona 

odkrytych kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. 

13. Prowadzenie spraw karnych z zakresu ochrony 

rezerwatowej i strefowej. 

plany zadań 

ochronnych w 

stosunku do 

liczby obszarów 

Natura 2000 w 

województwie 

mazowieckim 

 

 

2. Realizacja działań 

ochronnych w 

zakresie ochrony 

przyrody. 

3. Wydawanie 

zaświadczeń 

organu 

odpowiedzialnego 

za monitorowanie 

obszarów Natura 

2000 

 

Efektywne 

orzekanie dla 

zapewnienia 

1. Uzgadnianie projektów studiów i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, planów 

W 2018 r.: 

Liczba 

rozstrzygnięć 

10107/10289 11839/12027 12027/12027 

(100%) 

10972/11185 
(98%) 

 Wydział Ochrony 

Przyrody i 

1. Uzgadnianie i 

opiniowanie w 

ramach 
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zachowania 

wartości 

przyrodniczych 

terenów 

cennych pod 

względem 

przyrodniczym 

oraz ochrona 

fauny i flory 

BZ 12.2.1.2. 

zagospodarowania przestrzennego województw, w części 

dotyczącej rezerwatu przyrody i jego otuliny, parku 

krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu oraz 

obszaru Natura 2000 w zakresie ustaleń, które mogą mieć 

negatywny wpływ na cele ochrony ww. form ochrony 

przyrody. 

2. Uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu 

do wszystkich form ochrony przyrody i ich otulin, z 

wyłączeniem parku narodowego ( i jego otuliny). 

3. Uzgadnianie i opiniowanie w ramach oceny strategicznej 

polityk, strategii, planów lub programów. 

4. Uzgadnianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasa 

drogowego. 

5. Ustalanie warunków prowadzenia działań związanych z 

utrzymaniem, melioracją, wydobyciem kruszywa i mogących 

zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe w granicach 

obszarowych form ochrony przyrody, obrębach rybackich i 

ciekach naturalnych. 

6. Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w 

odniesieniu do gatunków chronionych, kontrola ich 

wykorzystania oraz wycofywanie zezwoleń zgodnie z zapisami 

ustawy o ochronie przyrody. 

7. Opiniowanie utworzenia i prowadzenia ogrodu botanicznego 

lub zoologicznego; prowadzenie kontroli ogrodów 

zoologicznych, botanicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt; 

kontrolowanie aktualizacji katalogu kolekcji okazów oraz 

spełnienia określonych warunków dla kolekcji okazów oraz 

raportowanie kontroli. 

8. Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów i ich cofanie 

w stosunku do zwierząt kategorii II niebezpiecznych dla życia i 

zdrowia ludzi oraz prowadzenie kontroli warunków 

przetrzymywania tych zwierząt. 

9. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie 

przekazywania gatunków rodzimych objętych ochroną 

gatunkową, ich części oraz produktów pochodnych 

podmiotom uprawnionym do ich przetrzymywania. 

10.  Wydawanie opinii i zezwoleń na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w rezerwatach przyrody. 

11. Wydawanie decyzji ustalającej i likwidującej strefę ochrony 

gatunków objętych ochroną. 

12. Opiniowanie spraw na potrzeby Wydziału Ocen 

Oddziaływania na Środowisko w zakresie postępowań w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

administracyjny

ch w danym 

roku / liczba 

spraw 

administracyjny

ch wszczętych 

w danym roku 

(szt./szt.) 

W 2019 r.: 

Liczba 

wydanych 

rozstrzygnięć 

administracyjny

ch w danym 

roku (%) 

 

Obszarów 

Natura 2000 

strategicznych ocen 

oddziaływania na 

środowisko w 

zakresie 

dotyczącym 

projektów 

dokumentów 

strategicznych 

m.in. polityk, 

strategii, planów 

lub programów. 

2. Uzgadnianie 

projektów decyzji o 

warunkach 

zabudowy oraz 

ustalaniu lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego. 

3. Prowadzenie 

postępowań w 

sprawie oceny 

oddziaływania 

przedsięwzięć na 

obszar na Natura 

2000. 

4. Uzgodnienia 

projektów Planów 

Urządzenia Lasów 

uwzględniających 

zakres planu zadań 

ochronnych dla 

obszarów Natura 

2000 
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13. Wydawanie opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko i 

jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszary 

Natura 2000. 

14. Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia mogących 

znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. 

15. Uzgadnianie projektów Planów Urządzania Lasów 

uwzgledniających zakres planu zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000. 

Ochrona przed 

skutkami 

zagrożeń 

12.1.4. 

1. Przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Opiniowanie i uzgadnianie w ramach ocen oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć. 

3. Opiniowanie uzgadnianie w ramach strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko. 

4. Współpraca z Regionalną Komisją ds. Ocen Oddziaływania na 

Środowisko. 

W 2018 r.: 

Liczba 

załatwionych w 

danym roku 

spraw 

dotyczących 

strategicznych 

ocen 

oddziaływania 

na środowisko i 

ocen 

oddziaływania 

przedsięwzięć / 

liczba spraw 

rozpatrywanyc

h w danym 

roku (szt./szt.) 

W 2019 r.: Liczba 

wydanych 

uzgodnień i opinii w 

ramach 

strategicznych ocen 

oddziaływania na 

środowisko oraz 

liczba wydanych 

postanowień i 

decyzji w ramach 

ocen oddziaływania 

przedsięwzięć na 

środowisko (%)  

 

4000/4000 3032/3816 

 

 

4300/4300 

(100%) 

3243/4240 RB-BZ1 Roczne 
Sprawozdanie z 
wykonania 
wydatków BP 
oraz BŚE w 
układzie 
zadaniowym w 
okresie od 1 
stycznia-31 
grudnia 2018 
oraz 2019 r. 

Wydział Ocen 

Oddziaływania 

na Środowisko 

1. Uzgadnianie i 

opiniowanie w 

ramach 

strategicznych ocen 

oddziaływania na 

środowisko w 

zakresie 

dotyczącym 

projektów 

dokumentów 

strategicznych 

m.in. polityk, 

strategii, planów 

lub programów. 

2. Opiniowanie w 

ramach 

postępowań 

związanych z 

wydawaniem 

decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

3. Uzgadnianie w 

ramach 

postępowań 

związanych z 

wydawaniem 

decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

4. Prowadzenie 

postępowań w 

sprawie wydania 

decyzji o 
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środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

5. Prowadzenie 

postępowań w 

sprawie ponownej 

oceny 

oddziaływania 

przedsięwzięć na 

środowisko. 

 

Przeciwdziałani

e zagrożeniom 

środowiska i 

likwidacji ich 

skutków 

12.1.4.1. 

1. Prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie 

wystąpienia szkody w środowisku w ziemi, wodach oraz 

siedliskach i gatunkach chronionych spowodowanych 

działalnością podmiotów korzystających ze środowiska. 

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 

dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

3. Wydawanie postanowień odmawiających wszczęcia 

postępowania na podst. art. 24 ustawy o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie. 

 

W 2018 r.: 

Liczba 

rozstrzygnięć 

administracyjny

ch dotyczących 

szkód w 

środowisku lub 

historycznych 

zanieczyszczeń 

powierzchni 

ziemi w danym 

roku / liczba 

spraw 

wszczętych w 

danym roku 

(szt./szt.) 

W 2019r.: 

Liczba 

załatwionych 

spraw 

dotyczących 

szkód w 

środowisku lub 

historycznych 

zanieczyszczeń 

powierzchni 

ziemi (%) 

70/60 

 

71/89 

 

 

 

 

90/90 

(100%) 

 

 

 

91/93 
 
 
 
 
 

RB-BZ1 Roczne 
Sprawozdanie z 
wykonania 
wydatków BP 
oraz BŚE w 
układzie 
zadaniowym w 
okresie od 1 
stycznia-31 
grudnia 2018 
oraz 2019 r. 

Wydział Ocen 

Oddziaływania 

na Środowisko 

(do dnia 17 

grudnia 2018 r. 

Wydział 

Zapobiegania i 

Naprawy Szkód 

w Środowisku 

oraz Informacji 

o Środowisku i 

Zarządzania 

Środowiskiem) 

1. Prowadzenie 

postępowań w 

związku ze 

zgłoszeniem 

wystąpienia 

bezpośredniego 

zagrożenia szkodą 

w środowisku lub 

szkody w 

środowisku 

2. Prowadzenie 

postępowań w 

sprawie 

remediacji 

historycznych 

zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi 

Oceny 

oddziaływania 

na środowisko 

12.1.4.2. 

1. Przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Opiniowanie i uzgadnianie w ramach ocen oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć w tym ponownych ocen. 

3. Współpraca z Regionalną Komisją ds. Ocen Oddziaływania na 

Środowisko.  

W 2018 r.: 

Liczba spraw z 

zakresu 

systemu ocen 

oddziaływania 

na środowisko 

4000/4000 1915/2570 nie  
dotyczy 

nie 
dotyczy 

RB-BZ1 Roczne 
Sprawozdanie z 
wykonania 
wydatków BP 
oraz BŚE w 
układzie 
zadaniowym w 

Wydział Ocen 

Oddziaływania 

na Środowisko 

1. Opiniowanie w 

ramach 

postępowań 

związanych z 

wydawaniem 

decyzji o 
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 załatwionych w 

danym roku / 

liczba spraw 

rozpatrywanyc

h w danym 

roku (szt./szt.) 

W 2019 r.: 

Liczba 

załatwionych 

spraw z zakresu 

systemu ooś 

(%) 

okresie od 1 
stycznia-31 
grudnia 2018 r. 

środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2.  Uzgadnianie w 

ramach 

postępowań 

związanych z 

wydawaniem 

decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

3. Prowadzenie 

postępowań w 

sprawie wydania 

decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

4. Prowadzenie 

postępowań w 

sprawie ponownej 

oceny 

oddziaływania 

przedsięwzięcia na 

środowisko. 
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9. Dobre Praktyki Czystszej Produkcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne:  

Natalia Leska, RDOŚ w Warszawie  

Opracowanie graficzne:  

Lidia Grzywacz, RDOŚ w Warszawie 
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10.  Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

 
RDOŚ w Warszawie dokłada starań, aby w sposób efektywny prowadzić komunikację skierowaną 
zarówno do interesariuszy wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. W 2020 r. ze względu na zagrożenie 
zakażenia wirusem SARS CoV-2, mając na uwadze istniejące uwarunkowania epidemiczne, informował 
na stronie internetowej Urzędu o wprowadzanych obostrzeniach, mając na uwadze uwarunkowania 
prawne wynikające z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), a także przepisów 
rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Wszyscy pracownicy urzędu mają zapewniony dostęp do systemu informacji prawnej Lex oraz 
informacji o najnowszych zmianach w prawie, wyrokach sądowych, trwających pracach legislacyjnych 
w zakresie kompetencji RDOŚ w Warszawie. Funkcjonują skuteczne narzędzia przekazywania ważnych 
informacji w obrębie całej struktury organizacyjnej, takie jak poczta elektroniczna, dysk wspólny, 
spotkania. System komunikacji wewnętrznej ma na celu skuteczne przekazywanie pracownikom 
informacji dotyczących celów urzędu, sposobu jego funkcjonowania, ról, zadań i odpowiedzialności. 
Pracownicy otrzymują informację pozwalającą im określić, w jaki sposób realizacja ich obowiązków 
wpływa na realizację celów RDOŚ w Warszawie, jakie są ich zadania i odpowiedzialności w zakresie 
utrzymania zgodności z wymaganiami Systemu Zarzadzania Środowiskowego. Kierownictwo RDOŚ 
w Warszawie otrzymuje informacje o stanie realizacji zadań, ryzykach i działaniach podjętych dla ich 
minimalizowania, jak również na bieżąco informuje kierowników komórek organizacyjnych o planach, 
nowych inicjatywach i kluczowych zdarzeniach (np. podczas narad z naczelnikami). Pracownicy są 
angażowani w procesy związane z doskonaleniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania 
Środowiskowego na różnych etapach i poziomach funkcjonowania systemu. W skład zespołu ds. EMAS 
wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów i m.in. za ich pośrednictwem wszystkie komórki 
organizacji uczestniczą w realizowanych zadaniach, wymianę informacji. 
 
RDOŚ w Warszawie rozwija otwarte i skuteczne kanały komunikacji z klientami, dostawcami, 
usługodawcami, ekspertami i innymi interesariuszami. Wśród kanałów komunikacji można wymienić 
serwis internetowy urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej, które są na bieżąco aktualizowane. 
W przypadku tematów trudnych, konfliktowych, wymagających wyjaśnienia urząd organizuje 
spotkania i konsultacje, rozprawy administracyjne, które są dobrą formą otwartej komunikacji.  
 
RDOŚ w Warszawie prowadzi działania edukacyjno-informacyjne, organizując konferencje i wystawy 
oraz biorąc udział w wydarzeniach tego typu organizowanych przez inne jednostki (jak np. Dzień Ziemi, 
Dni Ochrony Środowiska, Dzień Dziecka). Urząd wydaje publikacje (albumy, ulotki, plakaty edukacyjne), 
prezentacje multimedialne, udostępniając je szerokiemu gronu zainteresowanych, począwszy od 
uczniów szkół, poprzez jednostki samorządowe oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa RDOŚ w Warszawie realizuje projekt edukacyjny 
skierowany do osób zainteresowanych rezerwatami, dzięki któremu mogą one w czasie spotkań z 
przedstawicielami RDOŚ w Warszawie pozyskać informacje i pogłębić wiedzę.  

W zakresie stosowania najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego dotyczącego edukacji 
ekologicznej RDOŚ w Warszawie podejmuje działania w ramach projektów ukierunkowanych na 
edukację społeczeństwa w dziedzinie ochrony przyrody. Działania te mają na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej, zachętę do współdziałania w zakresie ochrony środowiska, a w 
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szczególności w zakresie ochrony przyrody. RDOŚ w Warszawie poprzez serwis Internetowy oraz 
Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia dostęp do informacji, co ma wpływ na zaangażowanie 
społeczeństwa w kwestie związane z ochroną środowiska.  

Przejrzyste zasady prowadzenia tzw. udziału społeczeństwa w ramach postępowań administracyjnych 
pozwalają każdemu zainteresowanemu na złożenie uwag i wniosków, które poddawane są analizie. 
Wszelkie skargi, sugestie, wnioski, zapytania i interpelacje poselskie i senatorskie są niezwłocznie 
przekazywane odpowiednim komórkom organizacyjnym w celu udzielenia odpowiedzi.  
 
Bieżąca współpraca z mediami pozwala na zwiększanie wiedzy na temat roli RDOŚ w Warszawie w 
ochronie środowiska województwa mazowieckiego. Stanowi ważny element działalności edukacyjno-
informacyjnej urzędu.  
 
 

11. Społeczna odpowiedzialność 

 

RDOŚ w Warszawie przykłada dużą wagę do poszukiwania i wprowadzania rozwiązań mających na celu 
stworzenie właściwego środowiska pracy dla osób zatrudnionych w RDOŚ w Warszawie, a jednocześnie 
budowania reputacji i jak najlepszego wizerunku instytucji.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie obejmuje patronatem ważne wydarzenia z 
zakresu ochrony środowiska, w tym konferencje, seminaria. W bieżącym roku ze względu na stan 
zagrożenia epidemią Covid-19 , formuła ta przybrała bardziej postać działań zdalnych. W tym zakresie 
wartym zaznaczenia jest uruchomienie od października 2020 r. aplikacji mobilnej Mazowieckie 
rezerwaty przyrody. 
 

Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach m.in. z zakresu gospodarki 
odpadami, wprowadzania nowelizacji prawnych, umiejętności komunikacji, dzięki czemu sukcesywnie 
podnoszą swoje kwalifikacje. 
 
Dla wszystkich pracowników urzędu organizowane jest wyjazdowe szkolenie połączone  
z zajęciami integracyjnymi. Część szkoleniowa dotyczy np. zdobycia umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy, umiejętności pracy zespołowej etc. Spotkanie poza miastem, w plenerze, przy okazji zadań 
przewidzianych w ramach szkolenia i w czasie po nim jest okazją do integracji, co jest szczególnie 
istotne w przypadku instytucji, której pracownicy na co dzień pracują w sześciu różnych, oddalonych 
od siebie miastach. 
 
Działaniami RDOŚ w Warszawie obejmuje także rodziny pracowników urzędu. Dla dzieci pracowników 
organizowane były spotkania z okazji dnia dziecka. Dzieci poznają miejsce pracy rodziców, specyfikę 
ich pracy, biorą udział w zabawach i w konkursach.  
 
Pracownicy RDOŚ w Warszawie oraz członkowie rodzin mają szansę korzystać z programu Fit Profit 
uprawniającego do korzystania z centrów sportowych, czy basenów. W ten sposób RDOŚ  
w Warszawie promuje i zachęca do zdrowego trybu życia. Z funduszu socjalnego dofinansowywane 
były bilety do teatru oraz kina. 
 
Stale prowadzone są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez 
organizację szkoleń bhp, zapewnienie badań profilaktycznych, a także szczepień ochronnych przeciw 
odkleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracowników realizujących zadania w terenie. Miejsca pracy 
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wyposażone są w odpowiednie biurka i fotele zapewniające prawidłową ergonomię pracy. Na każdym 
piętrze znajdują się pomieszczenia socjalne, w których pracownicy spożywają posiłki, wyposażone w 
lodówkę, kuchenkę, czajnik. 

 

 

12. Więcej informacji o EMAS w RDOŚ w Warszawie 

 
Więcej informacji na temat Systemu ekozarządzania i audytu EMAS w RDOŚ w Warszawie: 
pełnomocnik ds. EMAS – Marek Geszprych 
tel.: 22 556-56-74 
 
Więcej informacji na temat działalności RDOŚ w Warszawie: 
serwis internetowy warszawa.rdos.gov.pl 

 
 

13. Oświadczenie weryfikatora środowiskowego   

 
W 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie została zarejestrowana w rejestrze 
EMAS. Poniżej znajduje się oświadczenie weryfikatora środowiskowego z dnia 6 sierpnia 2019 r. 
uzyskane w wyniku pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez audytora zewnętrznego. 
 
 

 
 

http://www.warszawa.rdos.gov.pl/
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