
PLAN DZIAŁALNOŚCI 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

na rok 2019
dla działu administracji rządowej: środowisko

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Mierniki określające stopień realizacji celu*

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku

Odniesienie do dokumentu o 
charakterze strategicznymLp. Cel Najważniejsze zadania służące realizacji celu ** ■kkkNazwa

52 41 3 6

1) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR - Audyty krajobrazowe

2) Opracowanie planistycznych dokumentów zarządzania dla obszarów Natura 
2000
3) Objecie siedlisk działaniami umożliwiającymi uzyskanie lepszego statusu 
ochrony w ramach zadań realizowanych przez NFOŚiGW________________Procent obszarów Natura 2000 

posiadających planistyczne dokumenty 
zarządzania (%)

(obszary posiadające wyłącznie plany zadań ochronnych 
ustanowione zarządzeniem rdoś)

4) Realizacja projektu pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, 
gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o 
Zasobach Przyrodniczych"________________________________________________

62,8%
(tj. 620/987)

5) Opracowanie projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie określenia
granic parków narodowych
6) Opracownie projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie planów
ochrony dla parków narodowych Agenda ONZ 2030 na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 
Cele: SDG2, SDG6, SDG7, SDG9, 
SDG11, SDG12, SDG13, SDG15

7) Przygotowanie rozporządzeń w obszarze leśnictwa i łowiectwa
g

8) Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadówS
E 9) Transpozycja tzw. "pakietu odpadowego" - 4 dyrektyw regulujących kwestie 

postępowania z odpadami_____________________________________________
JU (projekt) Polityka ekologiczna 

państwa 2030 (PEP)Liczba przygotowanych aktów prawnych 
z zakresu gospodarki odpadami (szt.)

g 3 10) Wsparcie inwestycji dotyczących ograniczania masy składowanych odpadów 
w ramach programów realizowanaych przez NFOŚiGW______________________

ru
M

.2
£ Strategia rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju (SOR)
11) Wsparcie i promocja przejścia na model gospodarki w obiegu zamkniętym 
(GOZ) na terenach niezurbanizowanych w ramach programu pilotażowego „GOZ 
w gminach"

g1 o

O-

Program ochrony i 
zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej wraz z 
planem działań na lata 2015-2020

12) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR - Wdrożenie spójnej i 
kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa______________________________

O
bO

c
13) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR - Rozwój i 
wykorzystanie potencjału geotermalnego w Polsce______________

.8
ro
g Liczba przygotowanych programów 

wykonawczych oraz projektów aktów 
normatywnych w ramach Polityki 

Surowcowej Państwa (szt.)

o
g 14) Sprawowanie nadzoru nad rozpoznawaniem budowy geologicznej kraju Krajowy Plan Gospodarki 

Odpadami 2022
•o 8
IN]

15) Zapewnienie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze 
złóż oraz nadzór nad gospodarką zasobami złóż_____________________________
16) Zabezpieczenie, obecnie niedostępnych, zasobów geologicznych kluczowych 
dla gospodarki narodowej

17) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR -System Weryfikacji 
Technologii Środowiskowych (ETV)

Liczba zorganizowanych wydarzeń w 
ramach programu Greenevo - 

Akcelerator Zielonych Technologii (szt.)

18) Realizacja programu Greenevo - Akcelerator Zielonych Technologii6
19) Prowadzenie działań mających na celu rozpowszechnianie informeji o 
najlepszych dostępnych technikach_________________________________
20) Przygotowanie wytycznych dotyczących praktycznego zastosowania Konkluzji 
BAT dla branż przemysłowych

1) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR - Czyste powietrze (we 
współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii)

ro

I
Liczba zmienionych lub opracowanych 
instrumentów prawnych w zakresie 

oganiczania zanieczyszczenia powietrza 
(szt.)

£
OJ
M 2) Wsparcie inwestycji dotyczących ograniczania emisji pyłów PM10 w ramach 

programów realizowanych przez NFOŚiGW_______________________________
Agenda ONZ 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Cele: SDG3, SDG6, SDG11, SDG12, 
SDG15

OJ 5
's-JD 3) Wsparcie inwestycji dotyczących ograniczania emisji pyłów PM2,5 w ramach 

programów realizowanych przez NFOŚiGW_______________________________- aJS <us
5 .y
O 00 
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4) Przygotowanie raportów w zakresie jakości powietrza
2

5) Opracowanie projektu ustawy o gatunkach obcych (projekt) Polityka ekologiczna 
państwa 2030 (PEP)6) Realizacja projektu finansowanego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.:

3 Liczba zrealizowanych ocen stanu 
środowiska w ramach monitoringu 

jakości poszczególnych komponentów 
środowiska (szt.)

"Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z
przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną" Strategia rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju (SOR)
.2, 38

7) Przygotowanie zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawieID
g

informacji dot. ruchów masowych ziemira
D.

Q_ 8) Zapewnienie sprawności działania systemów stacji wczesnego wykrywania 
skażeń promieniotwórczych___________________________________________



Mierniki określające stopień realizacji celu*

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku

Odniesienie do dokumentu o 
charakterze strategicznym ***

Lp. Cel Najważniejsze zadania służące realizacji celu **
Nazwa

2 53 64

1) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR -Adaptacja do zmian 
klimatu!§ -5

C >-

S 1 2) Realizacja projektu Przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców

Agenda ONZ 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Cele: SDG2, SDG11, SDG13, 
SDG15
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3) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR - Kompleksowy program 
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020Stopień zaawansowania prac nad 

projektem Przygotowanie planów 
adaptacji do zmian klimatu dla miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców (%)

3 3ro3 100%& 4) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR - Leśne Gospodarstwa 
Węglowe____________________________________________________________

.1 (projekt) Polityka ekologiczna 
państwa 2030 (PEP)

&2

£ £ 5) Wsparcie inwestycji dotyczących ograniczania lub uniknięcia emisji C02 w 
ramach programów realizowanych przez NFOŚiGW.I ff

Strategia rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju (SOR)
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ra o

6) Nadzór nad realizacją zowiązań wynikających ze sprawowania przez Polskę 
prezydencji Konferencji Stron (COP24)__________________________________
7) Koordynacja i realizacja projektu strategicznego SOR - Budownictwo 
drewniane

sf Agenda ONZ 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Cele: SDG2, SDG4, SDG6, SDG12, 
SDG13

1) Realizacja przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnychroI'S
i 7
f 18a .a o

2) Prowadzenie edukacji przyrodniczej w ramach zajęć organizowanych przez 
parki narodoweZasięg zrealizowanych przedsięwzięć 

edukacyjno-promocyjnych oraz 
informacyjnych (min osób)

tu !— Q-
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(projekt) Polityka ekologiczna 
państwa 2030 (PEP)3) Realizacja działań promocyjnych w ramach projektu "Promocja parków 

narodowych jako marki"
-2 I"
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Strategia na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju (SOR)

g
4) Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji o środowiskuo

1) Podnoszenie kompetencji kadr resortu środowiska poprzez przeszkolenie 
pracowników w ramach szkoleń wspierających realizację zadań MŚLiczba przeszkolonych pracowników w 

ramach podnoszenia kompetencji kadr 
Ministerstwa Środowiska 

(liczba osób przeszkolonych/liczba 
pracowników)

.2
£ 2 
° g 675/565 Agenda ONZ 2030 na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 
Cele: SDG6, SDG11, SDG12

2) Opracowanie bloków szkoleniowych i prowadzenie szkoleń dla pracowników 
resortu z zakresu: wdrażania dyrektywy INSPIRE, udostępniania informacji o 
środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, tworzenia ocen skutków regulacji 
(OSR), pozwoleń zintegrowanych oraz najlepszych dostępnych technik BAT

¥ 2 
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>2 g-
s i5 (projekt) Polityka ekologiczna 

państwa 2030 (PEP)
£ - £ oI- i 
£ '2 3) Przygotowanie nowej strategii środowiskowej - "Polityki ekologicznej państwa 

2030"ra |
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Strategia na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju (SOR)4) Zapewnienie efektywnego i transparentnego systemu finansowania zadań pjb 

podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska
Liczba opracowanych i wdrożonych 
procedur dotyczących zarządzania 

projektami strategicznymi

O- c o ~ 
o_ 1

5) Zarządzanie alokacją i kontraktacją środków oraz nadzór nad terminową 
realizacją projektów finansowanych w ramach PO liś___________________

6) Wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych.

* Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy 
** W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan,
*** Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

WISKAMINISTER

30- \o 30 Henryk Kowalczyk
( podpis Ministra Środowiska)(data)


