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Szanowni Państwo, 

 

W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego 

konieczne jest rozwiązywanie problemów, 

jakimi są nieodwracalne zmiany w środowisku 

naturalnym. Nie chodzi tylko o zwrócenie 

uwagi na walory przyrodnicze, ale również  

na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych. 

Odpowiedzią na te zagrożenia jest polityka 

zrównoważonego rozwoju. 

EMAS to system ekozarządzania i audytu, funkcjonujący w ramach Unii Europejskiej, który 

wspomaga skuteczne i systemowe zarządzanie działalnością środowiskową w firmach 

i instytucjach. 

Głównym celem wdrożenia EMAS w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

 w Gorzowie Wielkopolskim jest efektywna realizacja usług świadczonych dla mieszkańców 

województwa lubuskiego oraz poprawa działalności naszej instytucji, na rzecz środowiska 

naturalnego. 

Poprzez wdrożenie systemu EMAS chcemy pokazać, że naszymi działaniami przyczyniamy 

się do ciągłej poprawy jakości środowiska naturalnego naszego regionu dla społeczeństwa, 

które żyje, pracuje i odpoczywa w województwie lubuskim. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE I OPIS DZIAŁALNOŚCI 
 

1.1. Informacje ogólne  
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolski (RDOŚ) jest organem 
administracji rządowej niezespolonej, o zakresie działania na obszarze województwa lubuskiego. 
RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, urzędem administracji rządowej obsługującym 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, który podlega 
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.  
 

1.1.1. Nazwa i adres 
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8,   
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel.: 95 71-15-338  
fax: 95 71-15-524   
e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

 
1.1.2. Najwyższe kierownictwo 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

Jan Rydzanicz 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. 95 7 115 338; fax. 95 7 115 524  

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Regionalny Konserwator Przyrody 

w Gorzowie Wielkopolskim 

Wincenty Piworun 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. 95 7 115 783; fax. 95 7 115 524 

1.1.3. Położenie 
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim mieści się w Gorzowie 
Wielkopolskim, mieście położonym w zachodniej Polsce nad rzeką Wartą, które jest powiatem 
grodzkim, siedzibą Wojewody Lubuskiego oraz starosty ziemskiego powiatu gorzowskiego.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim mieści się w budynku 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wynajmowanych pomieszczeniach, zgodnie z umową 
użyczenia Nr 20/2009 zawartą 26.11.2009 r. Przedmiotem użyczenia jest 30 pomieszczeń biurowych 
o powierzchni 392,96 m2. Wynajmowane pomieszczenia znajdują się na 14 piętrze budynku LUW. 
Dodatkowo wynajmowane są od Starosty Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim, 2 pomieszczenia 
przy ul. Pankiewicza 7 w Gorzowie Wielkopolskim, o pow. użytkowej 43,01 m2, przeznaczone  
na archiwum zakładowe. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  
nie posiada innych lokalizacji.  

mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
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Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8 jest 
budynkiem użyteczności publicznej o funkcji typowo 
biurowej, stanowiący dominantę wysokościową  
w skali miasta. Jego wysokość to 70,34 m, 
a powierzchnia użytkowa budynku – 12 495,79 m². 
Został przyjęty do użytkowania w 1986 r.  
 

 

 

 

 

W najbliższym sąsiedztwie siedziby RDOŚ Gorzów Wlkp. znajduje się Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Skarbowy, Poczta Polska,  
i oraz jeden z wielu zabytków Dzwon Pokoju, czyli Pomnik Przyjaźni Polsko-Niemieckiej. 

Mapa poglądowa terenu, na którym znajduje się siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.  
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Rys. https://mapa.targeo.pl/ 
 
 

1.1.4. Podstawy prawne działania: 

Akty prawne stanowiące podstawy prawne działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
     w Gorzowie Wielkopolskim: 

 Ustawa 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 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. 2008 Nr 202, poz. 
1254); 

 Zarządzenie Nr 21/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; 

 Zarządzenie Nr 2/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 
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1.1.5. Ogólna liczba zatrudnionych 
 
 W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim aktualnie są zatrudnione 42 

osoby. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. Opis działalności 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która 
odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych i przedsięwzięć oraz 
zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Realizuje także zadania związane 
z zapobieganiem i naprawą szkód w środowisku, a także odpowiada za zarządzanie informacją  
o środowisku i jego ochronie. Uczestniczy również w procesie wyznaczania aglomeracji w ramach 
realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jest organem egzekwowania 
wymagań prawnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim kieruje Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim powoływany przez Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim odpowiada za ww. 
zadania oraz wydaje akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń, w zakresie swoich kompetencji. 

Organ został powołany na mocy 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. 

Podstawowe zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

Podstawowymi zadaniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
związanymi z realizacją polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
przyrody jest udział w: 

 strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych, 
 ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, 
 tworzeniu i likwidacji form ochrony przyrody oraz wydawaniu decyzji na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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 koordynacji i nadzorowaniu funkcjonowania obszarów Natura 2000 na terenie województwa 
lubuskiego, 

 przeprowadzaniu postępowań w zakresie zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, 
 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
 uczestniczeniu w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgadnianie projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Lubuskiego, w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, 

a także wydawanie zezwoleń dotyczących m.in.: 

 odstępstw od zakazów na terenie parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody, 
 hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów 

i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową 
i innych, 

 utworzenia i prowadzenia ogrodów botanicznych lub zoologicznych, a także ośrodków 
rehabilitacji zwierząt, 

 zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami i pozwoleń emisyjnych dla przedsięwzięć na terenach 
zamkniętych. 

1.2.1. Zadania i kompetencje 
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim realizuje swoje zadania 

w oparciu o następujące wydziały merytoryczne: 

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko (WOOŚ) realizuje zadania dotyczące udziału  
w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych, przeprowadza 
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub uczestniczy w tych ocenach. Prowadzi również 
obsługę Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. 

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 (WPN) realizuje zadania z zakresu ochrony 
gatunkowej i obszarów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo, ochrony i zarządzania obszarami 
Natura 2000. Prowadzi również obsługę Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. 

Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania 
Środowiskiem (WSI) realizuje zadania z zakresu wydawania pozwoleń emisyjnych dla przedsięwzięć 
na terenach zamkniętych oraz zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami, a także zadania z zakresu 
prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie oraz 
udostępnianiu informacji o środowisku, prowadzi  stronę internetową (Biuletyn Informacji 
Publicznej). Prowadzi również postępowania przy uzgadnianiu aglomeracji w ramach realizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie województwa lubuskiego. Jest 
organem  egzekwowania wymagań prawnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu EMAS. 

Wydział Organizacyjno-Finansowy (WOF) realizuje sprawy wynikające z zadań Regionalnego 
Dyrektora w zakresie obsługi finansowej, kadrowej, prawnej i organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, a także zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji 
niejawnych. 
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                            Funkcje powierzone dodatkowo pracownikom, z innych  komórek organizacyjnych.  

 

1.2.2. Schemat organizacyjny 
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2. EKOLOGICZNE PODSTAWY DZIAŁANIA 
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim mając na względzie jakość 
życia przyszłych pokoleń oraz obecne potrzeby społeczności lokalnej, dbając o ochronę i racjonalne 
korzystanie z zasobów naturalnych, tworzy sprawnie działającą, profesjonalną, nowoczesną 
i przyjazną instytucję, aby pogodzić postęp społeczny i gospodarczy z poszanowaniem ochrony 
środowiska. 
Uwzględniając powyższe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  
w ramach wdrożenia systemu ekozarządzania i audytu EMAS ustanowiła Politykę środowiskową. 
 
3. POLITYKA ŚRODOWISKOWA 
 

Polityka środowiskowa jest podstawowym warunkiem funkcjonowania Systemu Zarządzania 
Środowiskowego w RDOŚ. Dokument ten tworzy podstawy całego systemu zarządzania, gdyż zawiera 
najważniejsze zobowiązania w obszarze związanym z ochroną środowiska. Odpowiedzialnym za jej 
opracowanie jest najwyższe kierownictwo. 
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Polityka środowiskowa jest publikowana na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim http://gorzow.rdos.gov.pl. 

 

http://gorzow.rdos.gov.pl/
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4. OPIS SYSTEMU ZARZADZANIA ŚRODOWISKOWEGO 
 

System Zarządzania Środowiskowego (EMAS) ustanowiliśmy, aby osiągnąć stałą poprawę 
zarządzania środowiskowego w naszej organizacji. Dotyczy ogólnego systemu zarządzania, który 
obejmuje strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procesy 
i zasady służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej 
oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi. Zakres systemu zarządzania środowiskowego obejmuje 
realizację ustawowych zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze województwa lubuskiego. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej. RDOŚ 
zgodnie z rozporządzeniem EMAS klasyfikuje się do małych organizacji. 

Ważną cechą systemu EMAS jest przekazywanie społeczeństwu informacji na temat 
środowiskowych wpływów organizacji za pośrednictwem opracowanej Deklaracji Środowiskowej.  
W ramach systemu zarządzania dokonana została identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. 

Odpowiedzialność za system zarządzania środowiskowego spoczywa w rękach Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, który formułuje wytyczne dla 
ustanawiania celów środowiskowych oraz dla dalszego rozwoju systemu ekozarządzania i audytu 
zgodnego z wymaganiami rozporządzenia EMAS. Do koordynacji działania systemu ekozarządzania, 
powołany został Pełnomocnik ds. EMAS, który otrzymał zakres uprawnień od Regionalnego 
Dyrektora. Jest on pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim i pełni swoje obowiązki oraz korzysta z powierzonych mu uprawnień, łącząc je  
z podstawowym zakresem zadań pracowniczych. Pozostali pracownicy RDOŚ zostali powiadomieni  
o powołaniu Pełnomocnika na spotkaniu Dyrekcji i Pracowników. Wsparcie Pełnomocnika przy 
podejmowaniu decyzji i realizacji zadań związanych z prawidłowym działaniem systemu EMAS 
stanowi Zespół ds. zarządzania środowiskowego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej „Zespołem”. 

Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego to: 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. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego wstępnego przeglądu środowiskowego dokonano 
identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych bezpośrednich i pośrednich. W celu zidentyfikowania 
znaczących aspektów środowiskowych przeprowadzona została ocena aspektów w oparciu  
o obiektywne kryteria oceny aspektów środowiskowych określone w rejestrze (Rejestr Aspektów 
Środowiskowych).  

Rejestr jest okresowo przeglądany i weryfikowany przez Pełnomocnika ds. EMAS i Zespół 
(minimum 1 raz na 12 miesięcy) i w razie potrzeby aktualizowany.  

W procesie identyfikacji wymagań prawnych analizowane są akty prawne, pozwolenia, decyzje  
i umowy dotyczące funkcjonowania RDOŚ oraz wyniki przeglądu środowiskowego i na bieżąco 
aktualizowane. W celu zapewnienia ciągłej zgodności działań podejmowanych przez RDOŚ  
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z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami dotyczącymi środowiska, przeprowadzane są 
minimum raz w roku wewnętrzne audyty środowiskowe oraz przeglądy zarządzania.  

Najwyższe kierownictwo zapewnia dostępność zasobów niezbędnych do ustanowienia, 
wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego. Wszyscy pracownicy 
posiadają odpowiednie kompetencje, umiejętności i uprawnienia do realizacji ustawowych zadań 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w zależności od zajmowanego 
stanowiska. Wymagania te ujęte są w opisach stanowisk oraz zakresach czynności, 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. Podczas 
wdrażania systemu ekozarządzania i audytu EMAS wszystkie zatrudnione osoby w urzędzie przeszły 
szkolenia w tym zakresie oraz zapewniono im możliwość zaangażowania we wdrażanie SZŚ. 

Komunikacja wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi w RDOŚ. Regularnie 
odbywają się narady kierownictwa Regionalnej Dyrekcji, podczas których ustalane są nie tylko 
bieżące strategie działania urzędu, ale także rozpatrywane sprawy zgłaszane przez pracowników  
za pośrednictwem naczelników swoich wydziałów. Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim są na bieżąco zamieszczane na dostępnym dla wszystkich 
pracowników serwerze wewnętrznym i publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. W komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami RDOŚ wykorzystywana jest również 
służbowa poczta elektroniczna - serwer wewnętrzny (public).  

W urzędzie prowadzony jest stały nadzór nad dokumentacją i zapisami. Obieg dokumentacji  
i nadzór nad dokumentami oraz zapisami jest zgodny z Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum 
zakładowego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. 
Dla skuteczniejszego nadzoru w tym zakresie i większej efektywności RDOŚ w Gorzowie 
Wielkopolskim wprowadził System Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników e-Dok. 
System jest aktualizowany i serwisowany pod kątem potrzeb urzędu oraz nadzorowany w zakresie 
zgodności ze zmieniającymi się wymaganiami prawnymi przez dostawcę.   

       Identyfikowanie sytuacji awaryjnych odbywa się poprzez analizę i ocenę ryzyka w ramach 
sprawowania kontroli zarządczej.  

 

5. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 
 

Aspekt środowiskowy definiuje się jako: „element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który 
może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem”. 

 
W procesie wdrażania systemu EMAS w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim, na etapie wstępnego przeglądu środowiskowego została przeprowadzona 

identyfikacja pośrednich, jak i bezpośrednich aspektów środowiskowych oraz dokonana ocena ich 

wpływu na środowisko. Przy sporządzaniu ocen brano pod uwagę kryteria: wpływ na środowisko, 
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częstotliwość wystąpienia, uwarunkowania formalno-prawne, znaczenie dla zainteresowanych stron 

oraz ustawowe zadania RDOŚ.  

Zastosowano metodę punktową przyjmując dla pierwszych czterech kryteriów do oceny  

liczbę punktów  5, 10, 20,  a dla piątego - kryterium do oceny liczbę punktów 0 lub 20, gdzie: 

 5  punktów oznacza ocenę niską  
 10 punktów oznacza ocenę umiarkowaną  
 20 punktów oznacza ocenę wysoką. 

 
Za znaczące uznane zostały te aspekty środowiskowe, które uzyskały łącznie minimum 80 

punktów. Wszystkie aspekty środowiskowe znaczące są aspektami pośrednimi. 
 

5.1. Identyfikacja aspektów bezpośrednich 
 
W procesie doskonalenia systemu zarządzania, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim dąży do racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska poprzez 
nieustanne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. 
 
 

Aspekt środowiskowy Wpływ na środowisko 

Zużycie energii 

zużycie nieodnawialnych zasobów, efekt cieplarniany, emisje 

CO2, NOx i SO2 do powietrza, przyczynianie się do efektu 

cieplarnianego. 

Zużycie wody 
Zmniejszenie zasobów nieodnawialnych surowców naturalnych, 

zanieczyszczenie gleb i wód. 

Wytwarzanie ścieków 

socjalno-bytowych 

Możliwość zanieczyszczenia gruntu, migracja zanieczyszczeń do 

wód. 

Emisja do powietrza związana 

z eksploatacją samochodów 

służbowych 

Zanieczyszczenie atmosfery, zużycie nieodnawialnych zasobów, 

przyczynianie się do efektu cieplarnianego. 

Emisja do powietrza związana 

z eksploatacją klimatyzatorów 

w pomieszczeniach biurowych 

Zanieczyszczenie atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, 

przyczynianie się do globalnego efektu cieplarnianego. 

Zużycie papieru 

Zmniejszona ilość odnawialnych zasobów naturalnych, obniżenie 

ilości wiązanego CO2 w środowisku, zanieczyszczenie odpadami 

komunalnymi. 

 

Wytwarzanie odpadów 

komunalnych 

Emisje do powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wody przy 

przetwarzaniu odpadów na nowe surowce.  Zmniejszenie 

przestrzeni bytowania ludzi i zwierząt poprzez zwiększenie 

powierzchni składowisk odpadów. 
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Odpady niebezpieczne 

(komputery, drukarki, 

niszczarki) 

 

Zanieczyszczenie substancjami chemicznymi, zanieczyszczenie 

metalami ciężkimi wód i gleb; emisje do powietrza, gruntu i 

wody przy przetwarzaniu odpadów na nowe surowce.  

 

Powstawanie odpadów 

budowlanych oraz 

remontowych 

Zmniejszenie przestrzeni bytowania ludzi i zwierząt poprzez 

zwiększenie powierzchni składowisk odpadów, emisje pyłów  

i substancji chemicznych do gruntu i powietrza. 

 

 

Zgodnie umową zawartą z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, 
dotyczącą użyczenia pomieszczeń biurowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim ponosi opłaty, m.in. za: ogrzewanie pomieszczeń, konserwacje instalacji i urządzeń 
technicznych, wywóz nieczystości stałych, dostawy zimnej i ciepłej wody, odprowadzanie ścieków, 
energię elektryczną, utrzymanie i konserwację zieleni wokół budynku, utrzymanie sprzętu ppoż.,  
24 godzinny dozór i monitoring budynku, utrzymanie czystości części wspólnych budynku, 
konserwację dźwigów, utrzymanie i monitoring ppoż. instalacji alarmowej. Opłaty te naliczane są 
proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni. 

 
 
5.2. Identyfikacja aspektów pośrednich 

 

Z uwagi na specyfikę działalności RDOŚ jako znaczące zostały uznane aspekty środowiskowe 
pośrednie powiązane z procesami merytorycznymi: 

 
 

 

Lp. 

Aspekt środowiskowy - pośrednie aspekty 

środowiskowe powiązane z procesami 

merytorycznymi 

Wpływ na środowisko – pośredni wpływ 

1.  
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. 

2.  Uzgodnienia 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. 

3.  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. 
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4.  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. 

5.  Prowadzenie postępowań w sprawie oceny 

oddziaływania przedsięwzięć na obszar 

Natura 2000. 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania planowanych 

przedsięwzięć na obszary Natura 2000. Zabezpieczenie 

utrzymania przedmiotów ochrony obszarów Natura 

2000 we właściwym stanie. 

6.  Wydawanie pozwoleń emisyjnych z ustawy 

Prawo ochrony środowiska na terenach 

zamkniętych: na wytwarzanie odpadów, na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza oraz decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu i pozwoleń 

zintegrowanych. 

Zabezpieczenie przestrzegania standardów ochrony 

środowiska. Pośrednio zapobieganie powstawaniu 

zanieczyszczeń lub ich ograniczanie. 

7.  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. 

8.  Wydawanie decyzji uzgadniającej działania 

naprawcze i/lub zapobiegawcze na wniosek. 

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. 

9.  Prowadzenie postępowań w sprawie 

remediacji zanieczyszczonej powierzchni 

ziemi. 

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. 

10.  Wydawanie zezwoleń na podejmowanie 

czynności podlegających zakazom w 

stosunku do gatunków roślin, grzybów i 

zwierząt objętych ochroną gatunkową. 

Utrzymywanie równowagi w środowisku między 

społeczeństwem a przyrodą. Zabezpieczenie 

odpowiedniego stanu ochrony gatunkowej,  

w tym trwałości populacji gatunków roślin, grzybów i 

zwierząt objętych ochroną gatunkową. 
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Budowanie świadomości społecznej w zakresie 

ochrony gatunkowej. Wsparcie badań i rozwoju nauk 

przyrodniczych. 

11.  Ustalanie stref ochronnych dla zwierząt, 

roślin i grzybów objętych ochroną 

Strefowa ochrona gatunkowa. Zachowanie biotopów  

w zakresie optymalnym dla gatunków zwierząt, roślin  

i grzybów objętych ochroną. W okresie rozrodu 

zapewnienie spokoju i możliwości zwiększania 

populacji. Ochrona i zachowanie bioróżnorodności. 

 

12.  Uznawanie obszaru za rezerwat przyrody. Ochrona przyrody czynna lub ścisła najbardziej 

cennych elementów przyrodniczych. Ochrona i 

zachowanie bioróżnorodności. 

Edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

 

13.  Ustanawianie planów ochrony rezerwatu 

przyrody. 

Ochrona przyrody czynna lub ścisła najbardziej 

cennych elementów przyrodniczych. Ochrona i 

zachowanie bioróżnorodności. 

Ochrona i zachowanie celów i przedmiotów ochrony  

w danym rezerwacie. 

Edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

14.  Ustanawianie planów zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody. 

Ochrona przyrody czynna lub ścisła najbardziej 

cennych elementów przyrodniczych. Ochrona i 

zachowanie bioróżnorodności. 

Ochrona i zachowanie celów i przedmiotów ochrony  

w danym rezerwacie. 

Edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

 

15.  Uzgodnienia projektów decyzji zezwalającej 

na usunięcie drzew w obrębie pasa 

drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem 

obcych gatunków topoli 

Ochrona krajobrazu, ciągów oraz korytarzy 

migracyjnych zwierząt. Ochrona i zachowanie 

bioróżnorodności. Zapobieganie nadmiernemu i 

nieuzasadnionemu wycinaniu drzew w pasach 

drogowych. 

Zachowanie siedlisk gatunków zwierząt, roślin i 

grzybów chronionych 

 

16.  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. 
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17.  Ustanawianie planów ochrony 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. 

 

18.  Prowadzenie postępowań w sprawie 

czynności w celu przywrócenia 

poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, 

jego części lub chronionych na nim 

gatunków 

Przywrócenie przedmiotów ochrony obszarów Natura 

2000 do właściwego stanu lub poprawienie 

przedmiotów ochrony. W tym m.in. wstrzymanie 

negatywnych działań oraz odtwarzanie siedlisk 

przyrodniczych zniszczonych lub zdegradowanych 

przez człowieka 

 

 
 

6. CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE 
 

Polityka środowiskowa stanowi podstawę opracowywania i realizacji celów, zadań 
środowiskowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.  

Realizowane w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim cele  
i zadania są spójne z kontrolą zarządczą i budżetem zadaniowym, w którym wskazane są mierniki dla 
poszczególnych celów oraz oparte są na planie działalności jednostki.  

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015 

Lp. 
 

Cel 
 

Mierniki określające 
stopień realizacji celu 

 
 

Najważniejsze zadania służące 
realizacji celu 

 
nazwa 

 

planowana 
wartość 

do osiągnięcia na 
koniec roku 2015, 
którego dotyczy 

plan 

1  2  3  4  5 

 

1. 

 

 

Zachowanie bądź 

odtworzenie 

właściwego stanu 

przedmiotów 

ochrony 

Liczba obszarów Natura 

2000 posiadająca 

sporządzone: 

1) plany zadań ochronnych 

w RDOŚ w Gorzowie Wlkp.,   

 

2) plany ochrony w RDOŚ w 

Gorzowie Wlkp. / łączna  

liczba obszarów Natura 2000 

w Polsce 

 

1) 23 
 

2) 0 / 983 
 

 

 

Sieć Natura 2000: 

1. Sporządzanie planów zadań 
ochronnych i planów ochrony dla 
obszarów Natura 2000 oraz 
podejmowanie działań ochronnych; 
2. Przeprowadzanie postępowań w 
ramach ustawy prawo zamówień 
publicznych dotyczących wyboru 
wykonawców na realizację projektów 
planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000; 
3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
zasad funkcjonowania obszarów Natura 
2000. 
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2. 

 

Zapewnienie 

skutecznej i 

stabilnej ochrony 

rezerwatów 

przyrody 

 

liczba rezerwatów przyrody 

w RDOŚ w Gorzowie Wlkp., 

posiadających obowiązujące 

dokumenty planistyczne  / 

łączna liczba rezerwatów 

przyrody w Polsce 

 

 

        62/1469 

 

 

 

Rezerwaty przyrody: 

1.Sporządzanie planów ochrony/ zadań 

ochronnych dla rezerwatów przyrody;  

2. Wykonanie zadań ochrony czynnej w 

rezerwatach przyrody; 

3.Przeprowadzanie postępowań w ramach 

ustawy prawo zamówień publicznych 

dotyczących wyboru wykonawców na 

wykonanie zadań ochronnych w 

rezerwatach przyrody. 

 

3. 

 

Zapewnienie 

zachowania 

wartości 

przyrodniczych 

terenów cennych 

pod względem 

przyrodniczym oraz 

ochrona fauny i 

flory poprzez 

efektywne 

orzekanie 

 

 liczba rozstrzygnięć 

administracyjnych w RDOŚ w 

Gorzowie Wlkp. / liczba 

wniosków złożonych przez 

osoby fizyczne i prawne w 

RDOŚ w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

      2100/2140 

 

 

 

 

 

Reglamentacja działań wpływających na 

ochronę terenów przyrodniczocennych 

oraz ochronę gatunkową: 

Prowadzenie postępowań mających na 

celu wydawanie:  

decyzji w sprawie odstępstw od zakazów 

w stosunku do chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów; decyzji w 

sprawie odstępstw od zakazów 

obowiązujących na obszarze rezerwatów 

przyrody; postanowień w sprawie 

obowiązku lub braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięć na obszar Natura 2000;  

zaświadczeń organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000 dla 

przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków krajowych lub funduszy Unii 

Europejskiej;  

uzgodnienie projektów uchwał samorządu 

terytorialnego w sprawie utworzenia lub 

likwidacji form ochrony przyrody;  

uzgodnień projektów decyzji ustalających 

lokalizację inwestycji celu publicznego 

oraz decyzji o warunkach zabudowy w 

odniesieniu do obszarów objętych 

ochroną prawną;  

uzgodnień projektów decyzji 

zezwalających na usunięcie drzew w 

obrębie pasa drogowego drogi publicznej. 
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4. 

 

Zapobieganie 

zagrożeniom w 

środowisku, 

usuwanie ich 

skutków oraz 

ustalanie 

warunków 

korzystania ze 

środowiska 

  

 

liczba załatwionych spraw 

związanych z 

przeciwdziałaniem 

zagrożeniom środowiska 

oraz usuwaniem ich skutków 

 

 48 

 

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 

i likwidacja ich skutków 

1. Prowadzenie postępowań w zakresie 

zapobiegania i naprawy szkód w 

środowisku oraz w zakresie historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi.. 

2. Wydawanie decyzji- pozwoleń 

emisyjnych dla przedsięwzięć na terenach 

zamkniętych oraz decyzji z zakresu 

gospodarki odpadami.  

4.3.Wydawanie uzgodnień dotyczących 

wyznaczania aglomeracji przez Sejmik 

Woj. Lubuskiego w celu realizacji KPOŚK 

 

5. 

 

Przeciwdziałanie 

zagrożeniom 

środowiska 

wynikającym z 

realizacji 

przedsięwzięć oraz 

planów i 

programów 

 

liczba zakończonych w 

danym roku spraw 

związanych z ocenami 

oddziaływania na 

środowisko 

 

850 

 

 

Oceny oddziaływania na środowisko. 

1. Wydawanie decyzji, uzgodnień i opinii  

w ramach postępowań dotyczących ocen 

oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć. 

2. Wydawanie opinii i uzgodnień w 

ramach postępowań dotyczących 

strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko. 

 
 

7. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ 
 
7.1. Zgodność prawna w odniesieniu do aspektów środowiskowych  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim spełnia wymagania prawne 

poprzez: 

 prowadzenie ewidencji odpadów; 
 

 przekazywanie odpadów niebezpiecznych (sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych 
tonerów) do utylizacji, wyspecjalizowanej firmie, zgodnie z kartami przekazania odpadów; 

 
 monitorujemy emisję do atmosfery: spalin z samochodów służbowych oraz ewentualnego 

wycieku z klimatyzatora, w związku z tym  sporządzane są coroczne sprawozdania w zakresie 
korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego oraz do systemu KOBIZE; 
 

 prowadzenie selektywnej zbiórki zużytego papieru i opakowań kartonowych (makulatura) 
zgodnie z regulacjami prawnymi obwiązującymi na terenie miasta  Gorzowa Wielkopolskiego. 
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7.2. Wyniki efektywności środowiskowej 

 
 

 

Wskaźnik 

 

 

Wartość 
aspektu 

 

 

Jednostka 

Liczba obszarów 
chronionych-obszary 

Natura 2000 i 
rezerwaty przyrody 

posiadających 
dokumenty 
planistyczne 

Liczba A 
 

2013        2014 

Liczba obszarów 
chronionych-obszary 

Natura 2000 i 
rezerwaty przyrody w 

województwie 
lubuskim  

 
Liczba B 

      2013        2014 

 
 

R=A/B 

 

2013        2014 

 
Natura 2000 

Aspekt 
znaczący 

 
szt. 

 
7 

 
18 

 
75 

 
75 

 
0,093 

 

 
0,24 

 

Rezerwaty 
przyrody 

Aspekt 
znaczący 

szt. 48 59 64 64 0,75 0,92 

 

Z uwagi na fakt, iż jednym z kluczowych obszarów środowiskowych jest różnorodność biologiczna, 
zdecydowaliśmy na określenie wskaźników dla dwóch wybranych obszarów naszej działalności tj.: 

 Liczba obszarów Natura 2000 posiadająca dokumenty planistyczne (A) do w stosunku do liczby 
obszarów Natura 2000 w województwie lubuskim (B) w latach 2013-2014: A/B; 

 Liczba rezerwatów przyrody posiadających dokumenty planistyczne (A) w stosunku do ogólnej 
liczby rezerwatów przyrody w województwie lubuskim (B) w latach 2013-2014: A/B. 

Główne wskaźniki podane w rozporządzeniu EMAS odnoszą się do bezpośrednich aspektów 
środowiskowych. W RDOŚ bezpośrednie aspekty nie zostały uznane za znaczące, mają one charakter 
administracyjno-biurowy. Nie wiąże się z nimi znaczący wpływ na środowisko. Dlatego też  

w następujących obszarach:  

 efektywność energetyczna,  

 woda,  

 odpady, 

 emisje 

urząd nie opracował wskaźników środowiskowych, ponieważ nie ma technicznych możliwości w tym 
zakresie i administrowanie tymi elementami zostało powierzone zarządcy nieruchomości,  
tj. Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkimi w Gorzowie Wielkopolskim. 

 Ocena znaczenia aspektów środowiskowych została dokonana podczas wstępnego przeglądu 
środowiskowego. W wyniku przeglądu uznano,  że naszym najistotniejszym wpływem na środowisko 
jest wpływ pośredni związany z realizacją ustawowych zadań przypisanych regionalnemu dyrektorowi 
ochrony środowiska. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że podawanie głównych wskaźników 
wymienionych w rozporządzeniu EMAS nie oddawałoby faktycznych efektów naszej działalności 
środowiskowej. Dlatego wykazujemy wskaźniki efektywności środowiskowej odnoszące się do naszych 
podstawowych działań, jak w tabeli powyżej. 
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7.3.  Efekty działalności środowiskowej związane z aspektami środowiskowymi pośrednimi 

Plany zadań ochronnych Natura 2000 
 

Pracownicy RDOŚ w Gorzowie Wlkp. wykonują swoje ustawowe zadania uczestnicząc  
w postępowaniach administracyjnych, zajmując stanowisko w sprawach związanych z ochroną 
środowiska, przyrody i szkodami w środowisku poprzez wydawanie m.in. decyzji, postanowień, 
uzgodnień i opinii. 

 
Wykaz przyjętych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (stan na dzień 03.03.2015 r.) 

Lp. Obszar Natura 2000 
Data podpisania 

zarządzenia 

Data ogłoszenia  

w dzienniku urzędowym 

województwa lubuskiego 

1 Puszcza Barlinecka 21.08.2013 r. 01.10.2013 r. 

2 Skwierzyna 08.10.2013 r. 28.10.2013 r. 

3 Lasy Dobrosułowskie 09.10.2013 r. 30.10.2013 r. 

4 Sulechów 23.10.2013 r. 30.10.2013 r. 

5 Jezioro Janiszowice 14.11.2013 r. 20.11.2013 r. 

6 Nowogrodzkie Przygiełkowisko 15.11.2013 r. 20.11.2013 r. 

7 Diabelski Staw koło Radomicka 26.11.2013 r. 28.11.2013 r. 

8 Dolina Pliszki 10.01.2014 r. 20.01.2014 r. 

9 Dolina Dolnej Noteci 14.01.2014 r. 21.01.2014 r. 

10 Pojezierze Sławskie 14.01.2014 r. 24.01.2014 r. 

11 Ujście Noteci 28.01.2014 r. 31.01.2014 r. 

12 Kargowskie Zakola Odry 07.03.2014 r. 10.03.2014 r. 

13 Puszcza Notecka 03.03.2014 r. 18.03.2014 r. 

14 Dolina Leniwej Obry 24.03.2014 r. 31.03.2014 r. 

15 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 28.03.2014 r. 08.04.2014 r. 

16 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie 07.04.2014 r. 11.04.2014 r. 
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17 Ujście Ilanki 17.04.2014 r. 22.04.2014 r. 

18 Nowosolska Dolina Odry 25.04.2014 r. 28.04.2014 r. 

19 Dolina Ilanki 25.04.2014 r. 28.04.2014 r. 

20 Rynna Jezior Obrzańskich 29.04.2014 r. 05.05.2014 r. 

21 Bory Dolnośląskie 21.05.2014 r. 21.05.2014 r. 

22 Łęgi Odrzańskie OSO 21.05.2014 r. 21.05.2014 r. 

23 Jezioro Kozie 29.04.2014 r. 07.05.2014 r. 

24 Wilki nad Nysą PLH080044 02.03.2015 r. 03.03.2015 r. 

25 
Bory Chrobotkowe koło Bytomca 

PLH080048 
22.01.2015 r. 23.01.2015 r. 

26 Bytnica PLH080034 24.02.2015 r. 25.02.2015 r. 

27 Mopkowy tunel koło Krzystkowic 24.02.2015 r. 25.02.2015 r. 

28 Łęgi Odrzańskie SOO 30.09.2014 r. 1.10.2014 r. 

29 Dolina Dolnej Kwisy 29.12.2014 r. 30.12.2014 r. 

 

    
Edukacja ekologiczna  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim od wielu lat prowadzi 
bardzo szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Ten ważny obszar ekologii realizowany jest poprzez 
współpracę z placówkami oświaty, kultury, organizacjami pozarządowymi w zakresie prelekcji, 
konkursów i olimpiad, a także wydawania publikacji. Wspólna realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, 
promocja wiedzy o przyrodzie i jej ochronie poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej młodych 
Lubuszan to cel jaki postawiła sobie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim.  
 

 
Wspieranie prawne i inwestowanie w nieformalną edukację jest niezbędne, aby popularyzować 

wiedzę o środowisku naturalnym mieszkańcom województwa lubuskiego. Pozwala to jednocześnie 
rozwijać społeczeństwo akceptujące konieczność ochrony środowiska i kierujące się zasadami 
zrównoważonego rozwoju.   
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Prowadzona przez m.in. Wydział Ochrony 

Przyrody i Obszarów Natura 2000 edukacja 

ekologiczna jest ukierunkowana na ochronę 

środowiska i kształtowanie proekologicznych 

wzorców zachowań. 

 

 

 

Konkurs „Mój Las” edycja 2014/2015 Gorzów Wielkopolski  

Fot. RDOŚ Gorzów Wielkopolski 

Podejmowane działania przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

mają również na celu uświadomienie 

społeczności lokalnej istniejących zagrożeń 

środowiska przyrodniczego występujących  

w miejscu zamieszkania, a także rozbudzenie 

szacunku do otaczającej przyrody. Istotne jest 

bowiem aby mieszkańcy dostrzegli relację 

między działalnością człowieka a stanem 

środowiska. 

 
 

 
II edycja wojewódzkiego konkursu "Lider Lubuskiej Edukacji Ekologicznej 2012/2013",   

fot. RDOŚ Gorzów Wlkp. 

 



 

 

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EMAS ZA ROK 2014  
REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

Strona 25 

 

Wojewódzki konkurs plastyczny „Nie palę, nie truję – tylko segreguję” w ramach projektu  

„Dbajmy o lubuskie dla nas i dla przyszłości" 2014, fot. RDOŚ Gorzów Wlkp. 

 

         

Pogadanka dla dzieci, pt. „Rośliny trujące”, fot. RDOŚ Gorzów Wlkp. 
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Prowadzone w latach 2009-2014 działania edukacyjne objęły m.in.  

 
WYKAZ PROJEKTÓW, KONFERENCJI, SZKOLEŃ, PRELEKCJI/POGADANEK, KONKURSÓW, OSIĄGNIĘĆ 

REALIZOWANYCH PRZEZ 
REGIONALNĄ DYREKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

w latach 2009 - 2014 

 

Rok Temat Grupa docelowa Cel 

2013 Prowadzenie warsztatów 

szkoleniowych dla 

pracowników PGL LP w 

zakresie 

„Rozpoznawania 

chronionych gatunków 

roślin i grzybów 

przedmiotów ochrony w 

obszarach Natura 2000” 

Dla pracowników 
Nadleśnictwa Kłodawa 

Uzupełnienie inwentaryzacji 
chronionych i rzadkich gatunków 
głownie roślin i grzybów terenu 
Nadleśnictwa i ich rozpoznawanie 
w terenie. Poznanie gatunków do 
tej pory niezidentyfikowanych lecz 
potencjalnie mogących 
występować na terenie 
Nadleśnictwa. 

Zorganizowanie i 

prowadzenie szkolenia 

pn. „Procedury ocen 

oddziaływania na 

środowisko w teorii i 

praktyce”. 

Dla jednostek samorządu 
terytorialnego województwa 
lubuskiego 

Usystematyzowanie wiedzy 
pracowników administracji 
publicznej, rozwiązywanie 
problemów powstających w trakcie 
wydawania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

konkurs „Lubuskie dzieci 
radzą jak zbierać i 
segregować śmieci” w 
ramach projektu, pn. 
„Zielone Lubuskie” 

Do dzieci i młodzieży oraz ich 
rodziców z placówek 
oświatowych z całego 
województwa lubuskiego. 

Edukacja przyrodnicza, 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej lokalnych społeczności 

Konkurs ogólnopolski 
„Las o każdej porze” 
zorganizowała 
kontynuację zadania 
„Zielone Lubuskie”. 

Do dzieci i młodzieży oraz ich 
rodziców z placówek 
oświatowych z całego kraju. 

Edukacja przyrodnicza, 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej lokalnych społeczności 

Wojewódzkiego konkurs 
„Lider Lubuskiej Edukacji 
Ekologicznej 2012/2013” 

Do placówek oświatowych z 
całego województwa 
lubuskiego. 

Edukacja przyrodnicza, 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej lokalnych społeczności 

2014 Zorganizowanie i 
prowadzenie szkolenia 
pn. „Dokument 
planistyczny jako 
narzędzie 
zrównoważonego 
rozwoju gmin i ochrony 
środowiska”. 

Dla jednostek samorządu 
terytorialnego województwa 
lubuskiego. 

Poprawa jakości dokumentów 
planistycznych przygotowywanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
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Rodzaj publikacji Tytuł publikacji Rok wydania 

Książka Ochrona ptaków w mieście. 2013 

Broszura 
Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów 

Natura 2000 w województwie lubuskim. 
2014 

Książka Rezerwaty przyrody w województwie lubuskim. 2014 

Książka 
Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków szponiastych 

województwa lubuskiego. 
2014 

 

      Wszystkie wydane publikacje przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim przekazywane są do bibliotek na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poza tym publikacje i foldery przekazywane są nieodpłatnie m.in. jednostkom naukowym, szkołom, 

jednostkom samorządowym oraz zainteresowanym osobom. Służą przede wszystkim miłośnikom 

przyrody i przyrodnikom jako poradniki oraz jako nagrody w licznych konkursach i olimpiadach. 

8. KOMUNIKACJA 
  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, pośrednio oddziałuje przez 
swoje decyzje na środowisko i życie społeczności lokalnej. W przypadku Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wlkp. komunikowanie musi być niezawodne zarówno w sferze wewnętrznej 
- wewnątrz organizacji, jak i zewnętrznej – w komunikowaniu się z mieszkańcami, przedstawicielami 
innych instytucji, jednostek samorządowych czy z mediami. 

 
Skuteczna komunikacja wewnętrzna promuje zmiany, pomaga w zdobywaniu poparcia dla 

projektów wdrażanych wewnątrz organizacji na wszystkich szczeblach. Dzięki skutecznej komunikacji 
wyjaśniony zostaje pracownikom cel tych działań. Podstawowym sposobem komunikowania się 
w tut. Urzędzie jest prowadzenie rozmów. Formą prowadzenia rozmów w Urzędzie są zebrania, 
narady, spotkania Kierownictwa z załogą, narady w obrębie komórek organizacyjnych czy też 
rozmowy indywidualne. 

 
Plan Komunikacji w RDOŚ Gorzów Wielkopolskim koncentruje się na trzech kluczowych grupach: 

1. Najwyższe kierownictwo: Dyrektor i Zastępca Dyrektora; 
2. Kadra Kierownicza; 
3. Pracownicy Urzędu. 

 
Najistotniejszymi kanałami przekazywania informacji wewnątrz instytucji RDOŚ w Gorzowie 
Wielkopolskim są: 
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1. Informowanie bezpośrednie: 
 
- spotkania Dyrektora z Naczelnikami wydziałów, 
- przekazywanie informacji przez Naczelników pracownikom, 
- bezpośrednia, nieformalna komunikacja pracowników z przełożonymi. 

2. Informowanie pośrednie:  
 
- wewnętrzna sieć urzędowa - serwer, 
- służbowa poczta elektroniczna, 
- system elektronicznego obiegu dokumentów, 
- telefony, 
- tablica ogłoszeń, 
- korespondencja w formie tradycyjnej. 

Ponadto informacje zamieszczane są na stronie internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej przez 
osoby wyznaczone do tego przez Najwyższe Kierownictwo i Kadrę Kierowniczą.  
 
       W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej współpracujemy z placówkami oświaty, kultury  
i organizacjami pozarządowymi w zakresie prelekcji, uczestniczenia w komisjach konkursowych 
wiedzy o środowisku, a także wydawania publikacji o tematyce ekologicznej, dydaktycznej. 

Poza współpracą ze szkołami, przedszkolami prowadzimy również edukację poprzez stronę 
internetową RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zamieszczane są informacje na temat 
środowiska, sposobów jego ochrony, a także istniejących na terenie województwa lubuskiego atrakcji 
przyrodniczych. Ponadto pracownicy biorą udział w konsultacjach społecznych m.in. przy 
ustanawianiu planów zadań ochronnych, konferencjach i szkoleniach . Poza tym Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w konferencjach, spotkaniach  
i imprezach kulturalnych organizowanych na terenie województwa lubuskiego przez różnego typu 
instytucje. Kolejną formą komunikacji w relacji Klient - RDOŚ jest cotygodniowy dyżur pracownika, 
w trakcie którego Klienci mogą wnieść skargę lub złożyć wniosek. Dyżury odbywają się zgodnie  
z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie 
ustalenia procedury organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.  

Regionalna Dyrekcja stała się rozpoznawalną jednostką o czym świadczy stałe  
zainteresowanie jej działalnością środków społecznego przekazu. Na bieżąco przygotowywane są 
odpowiedzi i stanowiska dla przedstawicieli prasy, a także udzielane wypowiedzi telewizyjne  
i radiowe. 

 
Chcąc zapewnić Państwu dostęp do informacji o naszej działalności i naszym wpływie na 

środowisko zapraszamy do zapoznania sie z informacjami zawartymi na stronie internetowej 
www.gorzow.rdos.gov.pl lub do kontaktu z:  
  
Pełnomocnikiem ds. EMAS: 
Krystyna Poszelężna - tel.: 95 7115 532. 
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