
Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Ministra Klimatu1)

za rok 2020

dla działu/działów administracji rządowej: klimat i energia2)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)Lp. Cel
Nazwa Planowana 

wartość do 
osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie

Osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)

1 2 3 4 5 6 7
Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 0 Dokończenie transpozycji 
dyrektywy ETS ustanawiającej 
system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych w UE, 
w tym operacjonalizacja Funduszu 
Modernizacyjnego.

1. Przeprowadzono proces legislacyjny, do etapu Stałego Komitetu Rady 
Ministrów.

2. Uzgodniono projekt w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

3. Podejmowano liczne kontakty na poziomie eksperckim i ministerialnym celem 
wyjaśnienia wszystkich, pojawiających się rozbieżności pomiędzy resortami.

4. Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Prezesa Rady Ministrów.
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Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Opracowanie projektu ustawy o 
Funduszu transformacji energetyki. 
Określenie priorytetów finansowych 
oraz zapewnienie finansowania 
inwestycji w transformację sektora 
energetycznego w kierunku 
niskoemisyjnym.

1. Przygotowano projekt ustawy ustanawiającej Fundusz Transformacji 
Energetyki (FTE).  

2. Skierowano wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów.

3. Rozstrzygnięcie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) 
rozbieżności dotyczących finansowania FTE. 

4. Zapewniono finansowanie FTE od 2022 r. 
5. Opracowano nowy projekt legislacyjny ustanawiający Fundusz Transformacji 

Energetyki, zgodnie z nowymi wytycznymi KERM.

1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.



Projekt 
zatwierdzony przez 
instytucję 
pośredniczącą

1 1 Projekt budowy inteligentnej sieci 
elektroenergetycznej - projekt 
POIiŚ.

Starannie uzupełniono i zaktualizowano dokumenty tj.: wniosek o dofinansowanie 
projektu, harmonogram realizacji projektu, wstępną koncepcję projektu, 
oświadczenia, pełnomocnictwa oraz wystąpiono do Krajowej Informacji Skarbowej 
z wnioskiem ORD-IN z prośbą o indywidualną interpretację podatkową. 
Po zaakceptowaniu wniosku przez Instytucję Pośredniczącą przygotowano 
dokumenty niezbędne do podpisania Decyzji o dofinansowaniu wniosku.

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Nowelizacja Prawa energetycznego 
pod kątem wdrożenia dyrektywy 
rynkowej  (elastyczny system 
elektroenergetyczny, wzmocnienie 
pozycji konsumenta, wsparcie 
magazynowania energii).

Sporządzono projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o 
odnawialnych źródłach energii zawierający rozwiązania wdrażające dyrektywę 
2019/944 w pozostałym, niewdrożonym dotychczas do polskiego porządku 
prawnego zakresie. Przedłożono wniosek o wpis projektu do wykazu prac 
legislacyjnych Rady Ministrów.

Liczba 
zrealizowanych 
kampanii (szt.)

1 1 Kampania informacyjno-
edukacyjna w zakresie działań na 
rzecz odnawialnych źródeł energii.

Kampania internetowa, prasowa (online i drukowana) oraz emisja spotów 
radiowych i telewizyjnych na temat możliwości płynących z energetyki 
fotowoltaicznej.

Przeprowadzenie 
badań opinii 
publicznej 
badających poziom 
akceptacji 
społecznej dla 
rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce

1 1 Prowadzenie działań 
informacyjnych, edukacyjnych i 
popularyzatorskich w zakresie 
energetyki jądrowej.

Dokonano wyboru firmy do przeprowadzenia badania oraz przeprowadzono 
badanie opinii publicznej metodą CATI.

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Przygotowanie aktualizacji  
Programu polskiej energetyki 
jądrowej (PPEJ).

Przygotowano dokument, przeprowadzono niezbędne uzgodnienia i przedstawiono 
dokument Radzie Ministrów do akceptacji.

Ilość ograniczonej 
lub unikniętej 
emisji dwutlenku 
węgla CO2 
(Mg/rok)

274324 793457 Wspieranie realizacji przedsięwzięć 
w ramach właściwych programów 
priorytetowych Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

Realizacja programów priorytetowych:
1. Czyste Powietrze
2. Mój Prąd
3. Budownictwo Energooszczędne
4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

Liczba obszarów 
zrównoważonych 
energetycznie 
na poziomie 
lokalnym (klastry 
energii, spółdzielnie 
energetyczne, itp.) 
(szt.)

≥ 80 ≥ 61
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Moc zainstalowana
mikroinstalacji 
odnawialnych 
źródeł energii (w 
MW)

1500 3007

Podejmowanie działań na rzecz 
większego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w elektroenergetyce poprzez:
1. Realizację projektu 

strategicznego Rozwój i 
wdrożenie koncepcji klastrów 
energii.

2. Włączenie kwestii energetyki 
rozproszonej do nowelizacji 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach 
energii.

Przygotowywano projekt nowelizacji ustawy  o odnawialnych źródłach energii w 
zakresie klastrów energii w celu wprowadzenia korzyści finansowych w zamian za 
osiąganie spełnienia warunków określonych na poziomie ustawy.



Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

2 2 Przyjęcie ram prawnych 
dotyczących rozwoju sektora 
wielkoskalowego PV i morskiej 
energetyki wiatrowej.

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych:
1. W dn. 7 lipca 2020 r. przekazano do powtórnych uzgodnień 

międzyresortowych oraz opiniowania.
2. W dn. 15 września 2020 r. przekazano do rozpatrzenia przez Stały Komitet 

Rady Ministrów.
3. W dn. 26 października 2020 r. projekt ostatecznie przyjęto.
4. W dn. 27 listopada 2020 r. projekt przyjęto przez Radę Ministrów po 

dodatkowej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa państwa.
5. W dn. 3 grudnia 2020 r. przekazano projekt na etap parlamentarny.
6. W dn. 17 grudnia 2020 r. Sejm przekazał ustawę do Senatu.

Przygotowano projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD 
107)

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

2 2 Wydanie rozporządzenia 
umożliwiającego przeprowadzenia 
aukcji OZE w 2021 r.

Przygotowanie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw.

Przygotowano i wydano rozporządzenie umożliwiające przeprowadzenie aukcji o 
odnawialnych źródłach energii w 2021 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2363)

Przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny nie 
został on skierowany przed Stały Komitet Rady Ministrów.

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Zapewnienie bezpiecznych zasad 
dla budowy i funkcjonowania sieci 
gazowych poprzez określenie i 
przeprowadzenie konsultacji 
publicznych rozporządzenie w 
zakresie nowych warunków 
technicznych dla sieci gazowych.

Przygotowano projekt rozporządzenia i przeprowadzono uzgodnienia 
wewnątrzresortowe przed skierowaniem do konsultacji publicznych.
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Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 0 Zmiana  przepisów ustawy o 
zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym przy zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa dostaw do 
odbiorców.

Przeprowadzono konsultacje publiczne, które wykazały zainteresowanie rynku 
szerszą nowelizacją ustawy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zmiany w perspektywie 
roku 2022, podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu prac.



Opublikowanie 
formularza 
konsultacyjnego na 
stronie internetowej 

1 1 Przeprowadzenie konsultacji 
rynkowych dot. niezbędnych 
działań do stworzenia w Polsce 
hubu gazowego.

W listopadzie 2020 r. opublikowano formularz konsultacyjny na stronie 
internetowej resortu i rozpoczęto konsultacje rynkowe dot. niezbędnych działań do 
stworzenia w Polsce hubu gazowego.

Stopień realizacji 
projektu 
strategicznego 
"Rozwój Rynku 
Paliw 
Alternatywnych w 
Transporcie (CNG, 
LNG) (%)

≥ 25 ≥ 25 Przygotowanie projektów aktów 
prawnych - nowelizacja ustawy o 
monitorowaniu i  kontrolowaniu 
jakości paliw (ujęcie wodoru jako 
paliwa transportowego), stworzenie 
uproszczonego modelu nadzoru nad 
jakością paliw alternatywnych, 
wydanie rozporządzenia w sprawie 
wymagań technicznych dla 
punktów bunkrowania LNG.

1. Przygotowano projekt fiszki projektowej.
2. Przeprowadzono spotkanie robocze z potencjalnymi interesariuszami projektu.
3. Przeprowadzono badanie wstępne barier dla rozwoju rynku gazu ziemnego w 

transporcie.
4. W nowelizacji ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw ujęto 

przepisy dotyczące systemu kontroli jakości wodoru jako paliwa 
transportowego, przygotowano projekt rozporządzeń wykonawczych 
dotyczących parametrów jakościowych dla wodoru jako paliwa 
transportowego, sposobu poboru próbek do badania oraz zasad 
przeprowadzania badania jakości wodoru.

5. Przygotowano i przekonsultowano projekt rozporządzenia w sprawie wymagań 
technicznych dla infrastruktury do bunkrowania statków napędzanych LNG w 
portach.

Liczba inicjatyw 
międzynarodowych 
zorganizowanych 
przez Polskę lub z 
jej aktywnym 
udziałem w 
obszarze 
transformacji w 
stronę gospodarki 
niskoemisyjnej

3 4 Promocja polskiego modelu 
transformacji energetyczno-
klimatycznej na szczeblu 
europejskim i globalnym.

Utrzymywano intensywne kontakty z przedstawicielami innych państw i instytucji 
międzynarodowych. Prowadzono promocję na szczeblu międzynarodowym 
poprzez utrzymywanie kontaktów dwu i wielostronnych oraz organizację wydarzeń 
wspólnie z partnerami międzynarodowymi, np. konferencji z udziałem Ministra 
Klimatu i Środowiska dotyczącej rozwoju sektora offshore w regionie Morza 
Bałtyckiego.
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Liczba świadectw 
efektywności 
energetycznej

> 5300 (liczba 
przedsięwzięć 
służących 
poprawie 
efektywności 
energetycznej)

> 5300 Nowelizacja ustawy o efektywności 
energetycznej w celu zapewnienia 
realizacji celu uzyskanych 
oszczędności energii w latach 2020-
2030 notyfikowanych KE w 
KPEiKu.

Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez KSE, Stały Komitet RM. Kolejną 
wersję projektu nowelizacji ustawy przekazano do RCL na potrzeby 
przeprowadzenia Komisji Prawniczej. Komisja prawnicza odbyła się 26-
27.01.2021 r.
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Liczba 
opracowanych 
narzędzi 
wspomagających 
MŚP w podjęciu 
działań  
zwiększających 
efektywność 
energetyczną swojej 
działalności oraz 
liczba strategii 
wzrostu 
efektywności 
energetycznej w 
sektorze małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

5 (4+1) 4 Promowanie audytów 
energetycznych i inwestycji w 
efektywność energetyczną MŚP

Opracowano i udostępniono wszystkie narzędzia na stronie internetowej projektu  
https://www.gov.pl/web/audytywmsp.   

Liczba stref z 
przekroczeniami 
poziomu 
dopuszczalnego 
pyłu PM10  do 
liczby stref, w 
których dokonuje 
się pomiaru (%)

48 48

Liczba aglomeracji 
i miast powyżej  
100 tys. 
mieszkańców, w 
których wartość 
wskaźnika 
średniego narażenia 
nie przekracza 
pułapu stężenia 
ekspozycji na pył 
PM2,5 na poziomie 
20 µg/m3

20 16

Koordynacja i monitorowanie 
realizacji projektu strategicznego 
"Czyste powietrze".

1. Sprawna komunikacja wewnątrz wydziałowa i wewnątrzresortowa; 
dostosowanie się do warunków pandemicznych.

2. Minister Klimatu w 2020 r. przygotował i przekazał do urzędów 
marszałkowskich opinie do projektów uchwał sejmików województw w 
sprawie nowych programów ochrony powietrza dla 16 województw.

3. Współpracowano z NFOŚiGW w pracach nad przygotowaniem kolejnych 
modyfikacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w celu zwiększenia 
grona beneficjentów Programu oraz kanału dystrybucji poprzez włączenie 
gmin w jego realizację. Efektem tych prac było przygotowanie i ogłoszenie 
przez Ministra Klimatu w dn. 15 maja 2020 r. nowej wersji Programu. 
Dodatkowo, w dn. 21 października 2020 r. ogłoszona została druga część 
Programu, która daje możliwość podwyższonego poziomu dofinansowania na 
realizację przedsięwzięć w ramach Programu.

4. Sfinalizowano prace legislacyjne aktów prawnych, które mają kluczowe 
znaczenie dla poprawy jakości powietrza:
a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia 
(Dz. U. poz. 1713),

b) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany ustawy o 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
2127).
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Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Weryfikacja i aktualizacja 
przyjętego w 2015 r. Krajowego 
Programu Ochrony Powietrza.

Dokonano weryfikacji przyjętego w 2015 r. Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza i rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentu.



Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Przygotowanie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw.

Prowadzono prace legislacyjne projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został 
uchwalony przez Sejm 28 października 2020 r. W dn. 13 listopada 2020 r. został 
podpisany przez Prezydenta RP i wszedł w życie w dn. 1 stycznia 2021 r.

Liczba pojazdów 
zasilanych 
paliwami 
alternatywnymi, 
których zakup 
został sfinansowany 
ze środków 
NFOŚiGW

1000 28 Realizacja przez NFOŚiGW 
programów priorytetowych w 
zakresie finansowania zakupu 
pojazdów o napędzie 
alternatywnym.

1. W roku 2020 wdrożono 3 pilotażowe programy wspierające zakup 
samochodów elektrycznych:
- eVAN dofinasowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1);
- zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu  
osobowego (M1);
- KOLIBER - taxi dobre dla klimatu.
W ramach ww. programów w dniach 26.06.2020 r. - 31.07.2020 r. 
przeprowadzono nabory wniosków o dofinansowanie zakupu elektrycznego 
samochodu osobowego i dostawczego.

2. W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS) Kangur - Bezpieczna i 
ekologiczna droga do szkoły ogłoszono II nabór wniosków o dofinansowanie 
zakupu elektrycznych autobusów szkolnych.

3. Finalizowane było finansowanie Strategii rozwoju elektromobilności na terenie 
jst, w ramach umów o dofinansowanie z naboru GEPARD II – transport 
niskoemisyjny.

Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Opracowanie 
projektu 
rozporządzenia 
(szt.)

1 0 Opracowanie na podstawie Prawa 
ochrony środowiska projektu 
rozporządzenia Ministra Klimatu  
określającego warunki udzielania 
wsparcia dla pojazdów 
elektrycznych.

We współpracy z NFOŚiGW opracowano założenia do projektu. Po uzgodnieniach 
z KE podjęto decyzję o przygotowaniu projektu rozporządzenia dot. wsparcia stacji 
ładowania pojazdów oraz stacji tankowania wodoru. W grudniu 2020 r.
projekt przekazano do uzgodnień międzyresortowych.

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 0 Zmiana zapisów prawnych w 
zakresie stref czystego transportu - 
przyjęcie przez Radę Ministrów 
projektu nowelizacji ustawy o 
elektromobilności i paliwach 
alternatywnych.

Przygotowano projekt nowelizacji ustawy, który w listopadzie 2020 r. przekazano 
do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
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Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 0 Przygotowanie projektu ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych.

1. Przeprowadzono analizę przepisów dyrektywy w sprawie promowania paliw 
odnawialnych w zakresie przepisów dotyczących OZE w transporcie (tabela 
korelacyjna).

2. Rozpoczęto prace analityczne niezbędne do przygotowania projektu zmian.
3. Przygotowano wstępne założenia ustawy.



Stopień realizacji 
projektu 
strategicznego 
"Rozwój Rynku 
Paliw 
Alternatywnych w 
Transporcie (CNG, 
LNG)" (%)

≥ 25 ≥ 25 Przygotowanie projektów aktów 
prawnych - nowelizacja ustawy o 
monitorowaniu i  kontrolowaniu 
jakości paliw (ujęcie wodoru jako 
paliwa transportowego)
Stworzenie uproszczonego modelu 
nadzoru nad jakością paliw 
alternatywnych
Wydanie rozporządzenia w sprawie 
wymagań technicznych dla 
punktów bunkrowania LNG.

1. Przygotowano projekt fiszki projektowej.
2. Przeprowadzono spotkanie robocze z potencjalnymi interesariuszami projektu.
3. Przeprowadzono badanie wstępne barier dla rozwoju rynku gazu ziemnego w 

transporcie.
4. W nowelizacji ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw ujęto 

przepisy dotyczące systemu kontroli jakości wodoru jako paliwa 
transportowego, przygotowano projekt rozporządzeń wykonawczych dot. 
parametrów jakościowych dla wodoru jako paliwa transportowego, sposobu 
poboru próbek do badania oraz zasad przeprowadzania badania jakości 
wodoru.

5. Przygotowano i przekonsultowano projekt rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych dla infrastruktury do bunkrowania statków z napędem 
LNG w portach.

Liczba 
zrealizowanych 
kampanii (szt.)

1 1 Kampania informacyjno-
edukacyjna Czyste powietrze - 
Zdrowy wybór. Twój wybór.

Realizacja kampanii internetowej Czyste powietrze-zdrowy wybór. Twój wybór, w 
tym emisja spotów radiowych i telewizyjnych.

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt)

1 1 Przygotowanie strategii rozwoju 
ciepłownictwa. Analiza obecnego 
modelu rynku ciepła wraz z 
diagnozą, przyjęcie koncepcji 
transformacji ciepłownictwa z 
uwzględnieniem transpozycji 
dyrektywy RED II. Wdrożenie 
nowego modelu rynku ciepła do 
końca 2021 r.

Opracowano koncepcję transpozycji Dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) w zakresie opisanym w art 23 
i 24 i dotyczącym realizacji obowiązku nałożonego na państwa członkowskie 
zwiększenia udziału ciepła z OZE w tempie 1.1 pkt proc. rocznie lub 1.3.pkt proc. 
rocznie z uwzględnieniem ciepła odpadowego, w latach 2021-2030. Jednocześnie, 
proponowane rozwiązania mają wspierać transformację nieefektywnych systemów 
ciepłowniczych do statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Efektywny 
system ciepłowniczy to system, w którym ciepło w co najmniej 75% pochodzi z 
kogeneracji lub 50% pochodzi z OZE lub 50% pochodzi z ciepła odpadowego lub 
50% z miksu wymienionych źródeł. Koncepcja transpozycji RED II służy realizacji 
celów zapisanych w przyjętej przez Radę Ministrów Polityce Energetycznej Polski 
do 2040 r.: udział ciepła z OZE w całym sektorze ciepłownictwa w Polsce na 
poziomie 28,4% w 2030 r. oraz uzyskanie przez 85% systemów ciepłowniczych w 
Polsce statusu systemu efektywnego w 2030 r.
Do końca grudnia 2020 r. sporządzono wstępny projekt Strategii dla ciepłownictwa  
do roku 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Ministerstwo prowadzi intensywne prace  
nad przyjęciem ostatecznej formy Strategii wraz z niezbędnymi analizami.
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Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt)

4 (1 nowela 
ustawy i 3 
rozporzadzeni
a)

4 Obsługa i optymalizacja systemu 
wsparcia produkcji energii 
elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji. Poprawa korelacji z 
programami pomocy inwestycyjnej.

Przeprowadzono w terminie proces legislacyjny trzech rozporządzeń ministra 
właściwego do spraw energii do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji (obowiązek coroczny):
1. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości 

energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz 
jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021.

2. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla 
nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021.

3. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawki opłaty 
kogeneracyjnej na rok 2021.

Przeprowadzono proces legislacyjny na poziomie rządowym nowelizacji ustawy o 
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w ramach 



nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który został przekazany do Sejmu w 
grudniu 2020 r. (druk nr 808).

Liczba nowych 
projektów  (szt.)

3 0 Uruchomienie nowych projektów 
realizowanych w ramach projektu 
E-CAR.

Prowadzono uzgodnienia z KPRM ws. określenia nowej struktury Programu 
Rozwoju Elektromobilności.

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Przyjęcie przez Kierownictwo 
Ministerstwa Klimatu projektu 
polskiej strategii wodorowej.

Opracowano projekt polskiej strategii wodorowej oraz zatwierdzono go przez 
Kierownictwo Ministerstwa.

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 
w części dotyczącej 
komponentu 
edukacyjnego (%)

100 100 Koordynacja i monitorowanie 
projektu strategicznego 
Budownictwo drewniane.

Zrealizowano cykl szkoleń dotyczący konstrukcji drewnianych w budownictwie 
mieszkaniowym.

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 
(%)

80 80 Realizacja projektu Dom z 
klimatem.

1. Zrealizowano kampanię internetową Dom z klimatem. 
2. Zbudowano stronę internetową. 
3. Opublikowano artykuły w prasie i internecie nt. ekologicznego budownictwa.
4. Zorganizowano konkurs dla architektów, inwestorów i wykonawców na 

proklimatyczny budynek.
Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 
(%)

70 70 Realizacja projektu Greenevo - 
Akcelerator Zielonych Technologii.

1. Przeprowadzono konkurs i dokonano wyboru laureatów kolejnej edycji 
programu. 

2. Przeprowadzono cykl szkoleń dla laureatów GE. 
3. Promowano projekt na stronach www oraz w mediach społecznościowych.
4. Przygotowano i odebrano film oraz broszury promujące projekt. 
5. Zorganizowano 3 wydarzenia wirtualne o charakterze edukacyjno-

promocyjnym z udziałem Laureatów GreenEvo.
Liczba 
zorganizowanych 
spotkań (szt.)

2 4 Utworzenie Młodzieżowej Rady 
Klimatycznej przy Ministrze 
Klimatu.

1. W dn. 31 marca 2020 r. powołano Młodzieżową Radę Klimatyczną.
2. W dn. 8 września 2020 r. powołano członków Rady.
3. W dn. 25 września 2020 r. zorganizowano posiedzenie MRK, podczas którego 

wręczono członkom Rady powołania.
4. W dn. 27 października 2020 r., 30 listopada 2020 r. i 18 grudnia 2020 r. odbyły 

się spotkania MRK. 
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Liczba inicjatyw 
międzynarodowych 
zorganizowanych 
przez Polskę lub z 
jej aktywnym 
udziałem w 
obszarze 
sprawiedliwej 
transformacji i 
innowacji

3 4 Promocja polskiego stanowiska w 
zakresie sprawiedliwej 
transformacji i innowacyjnej 
gospodarki w ramach globalnej i 
europejskiej polityki energetyczno-
klimatycznej.

Utrzymywano intensywne kontakty z przedstawicielami innych państw i instytucji 
międzynarodowych. Prowadzono promocję na szczeblu międzynarodowym 
poprzez utrzymywanie kontaktów dwu i wielostronnych oraz organizację wydarzeń 
wspólnie z partnerami międzynarodowymi. Wzięto udział w procesie decyzyjnym 
organizacji międzynarodowych i UE poprzez partycypację w przygotowanie 
instrukcji dla przedstawicieli PL i bezpośredni udział przedstawicieli Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska.



Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Przygotowanie projektu ustawy w 
zakresie ograniczenia  ubóstwa 
energetycznego i ochronę odbiorcy 
wrażliwego.

Przygotowano projekt ustawy w zakresie ograniczenia ubóstwa energetycznego i 
ochrony odbiorcy wrażliwego, wdrażający dyrektywę unijną 2019/944. W grudniu 
2020 r. przekazano wniosek o wpis projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych 
Rządu.

Liczba 
opracowanych 
dokumentów (szt.)

1 1 Przygotowanie założeń programu 
łączenia sektorów (sector coupling, 
energii elektrycznej, ciepłownictwa, 
sektora gazowego i transportu).

1. Przeprowadzono konsultacje społeczne Komunikatu Komisji Europejskiej pn. 
„Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca 
integracji systemu energetycznego”.

2. Zebrano uwagi i komentarze do dokumentu z innych ministerstw.
3. Podjęto działania w ramach trybu obiegowego Komitetu ds. Europejskich 

celem wypracowania ostatecznego brzmienia Stanowiska Rządu do 
Komunikatu Komisji Europejskiej. 

4. Przyjęcie Stanowiska przez Komisję Sejmową do Spraw Unii Europejskiej w 
dn. 26.11.2020 r.

Odsetek 
zrealizowanych w 
terminie wniosków 
o udostępnienie 
informacji o 
środowisku oraz 
wydanych decyzji 
administracyjnych 
o odmowie 
udostępniania 
informacji o 
środowisku (%)

100 93,12 Na bieżąco rozpatrywano wnioski o udostępnianie informacji o środowisku.
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Liczba 
przygotowanych i 
opublikowanych na 
geoportalu 
środowiskowych 
zbiorów danych 
przestrzennych 
będących w 
posiadaniu Ministra 
Klimatu i 
wybranych 
jednostek  (w tym 
zbiorów 
raportowanych z 
dyrektyw 
środowiskowych) 
(szt.)

2 39

Zapewnienie społeczeństwu dostępu 
do informacji o środowisku i jego 
ochronie, również poprzez 
wdrażanie dyrektywy INSPIRE 
oraz prowadzenie i rozwój 
geoportalu.

1. Pozyskiwano dane z jednostek odpowiedzialnych za zasoby. 
2. Analizowano dane.
3. Wykonywano korekty danych.
4. Publikowano dane na geoportalu.
5. Aktualizowano geoportal do najnowszej wersji Geoserwera odpowiedzialnego 

w systemie za publikację usług i danych.
6. Wykonano korekty aplikacji wizualizującej dane na geoportalu.
7. Na bieżące administrowano systemem.
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Liczba 
przeprowadzonych 
działań mających 
na celu 
gromadzenie i 
rozpowszechnianie 
informacji o 
najlepszych 
dostępnych 
technikach (szt.)

17 23 Wsparcie rozwoju innowacyjnej 
gospodarki poprzez gromadzenie i 
rozpowszechnianie informacji o 
najlepszych dostępnych technikach.

1. Udział przedstawiciela Ministerstwa w rozprawie sądowej w sprawie T-699/17 
Polska przeciwko Komisji Europejskiej (środowisko – emisje przemysłowe – 
ważność decyzji Komisji 2017/1442). 

2. Zorganizowano szkolenia dla pracowników starostw powiatowych i urzędów 
miejskich z zakresu stosowania konkluzji BAT dla branży spożywczej.

3. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL m.in. informacje o możliwości 
zgłaszania uwag do wstępnej oceny oddziaływania przeglądu dyrektywy o 
emisjach przemysłowych IED.

4. Wzięto udział w szkoleniach online przygotowanych przez Komisję 
Europejską w zakresie implementacji, rewizji brefów z różnych branż 
przemysłowych.                       

5. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL Konkluzji BAT dla obróbki 
powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym 
konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi. 

6. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL wyjaśnienia dotyczące zastosowania 
Konkluzji BAT dla produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu (CLM) w 
odniesieniu do pieców wapienniczych eksplodowanych na potrzeby produkcji 
cukru.                                                     

7. Przygotowano prezentację nt. wyzwań w wydawaniu pozwoleń 
zintegrowanych w oparciu o BAT podczas konferencji Partnerstwa 
Wschodniego w ramach OECD.                   

8. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL tłumaczenia dokumentu 
referencyjnego BREF w zakresie BAT  dla spalania odpadów (WI).

Poziom recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
recyklingu papieru, 
metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z 
odpadów 
komunalnych 
(% wagowo)

50 36
(2018 r.)

Przygotowanie projektu zmiany 
Krajowego planu gospodarki 
odpadami 202. Opracowanie zmian 
do ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach,  opracowanie 
rozporządzenia ws.  obliczania 
poziomów, opracowanie 
rozporządzenia ws. selektywnego 
zbierania odpadów.
Realizacja projektu - Baza Danych 
Odpadowych dotyczących 
ewidencji oraz sprawozdawczości w 
zakresie gospodarki odpadami.

W grudniu 2020 r. uchwalono zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, które umożliwią wykazanie wyższego poziomu recyklingu za rok 
2020- dane w tym zakresie będą dostępne w III/IV kw. 2021 r. 
IOŚ - PIB opracował materiał stanowiący podstawę do przygotowania zmiany 
KPGO. Materiał został zaopiniowany przez Ministerstwo i zgłoszono do niego 
uwagi. IOŚ -PIB przekazał opracowanie uwzględniające uwagi Ministerstwa. 
Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem załącznika do Kpgo 2022. Opracowano 
projekt zmiany KPGO (uchwały zmieniającej i załącznika do Kpgo 2022) i po 
uzgodnieniach wewnątrzresortowych przekazano do rozpatrzenia przez 
Kierownictwo resortu. Po przyjęciu przez Kierownictwo resortu i uzyskaniu wpisu 
do wykazu prac programowych Rady Ministrów projekt został przekazany do 
konsultacji publicznych, opiniowania, uzgodnień międzyresortowych oraz 
konsultacji społecznych zgodnie z ustawą  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.

Liczba 
opracowanych 
projektów aktów 
prawnych

1 1 Opracowanie projektu ustawy 
dokonującej transpozycji sześciu 
dyrektyw UE w ramach tzw. 
pakietu odpadowego.

Opracowano projekt ustawy dokonującej transpozycji sześciu dyrektyw UE w 
ramach tzw. pakietu odpadowego. Po decyzji Kierownictwa Ministerstwa 
dotyczącej rozdzielenia projektów prowadzono prace nad przygotowaniem projektu 
modyfikującego istniejące systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta.  
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Liczba 
opracowanych 
projektów aktów 

1 1 Opracowanie projektu ustawy 
dokonującej transpozycji dyrektywy 
SUP (Single Use Plastics).

Opracowano projekt ustawy dokonującej transpozycji dyrektywy SUP. 



prawnych
Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 
(%)

35 35 Realizacja projektu Miasto z 
klimatem.

Sprawnie komunikowano się wewnątrz wydziałowo i wewnątrzresortowo; 
dostosowano się do warunków pandemicznych i zorganizowano warsztaty w trybie 
online, do udziału których zaproszono przedstawicieli samorządów miejskich, think 
tank-ów, organizacji społecznych i obywatelskich, ekspertów, przedstawicieli 
biznesu, naukowców, architektów i urbanistów. Warsztaty miejskie
zaplanowane zostały jako cykl 16 spotkań w całej Polsce. W cyklu warsztatów chęć 
do wzięcia udziału zgłosiły 303 osoby. 
Sukcesem okazały się również konkursy zrealizowane w ramach projektu:
- w ramach badania „Miasto z Klimatem – Lider w Kategorii” do udziału w 
badaniu zgłosiło się ponad 270 miast z całej Polski.
- Konkurs „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – w konkursie 
oceniane były inwestycje zrealizowane w obszarach: rozwój błękitnej i zielonej 
infrastruktury, zrównoważony transport, gospodarka o obiegu zamkniętym i 
zrównoważone budownictwo.

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 
(%)

35 35 Przygotowano bazę aktów prawnych i orzeczeń dot. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i adaptacji, prowadzono analizy prawne w tym zakresie. 
Realizowane są analizy dotyczące metod i narzędzi oceny skutków zjawisk 
klimatycznych, kosztów zjawisk ekstremalnych w oparciu o analizę ryzyka 
związanego ze zmianami klimatu i wypracowywane wskaźniki dot. oceny skutków 
zmian klimatu i adaptacji. Przygotowano podręcznik dotyczący zmian klimatu i 
adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko (publikacja 
planowana na I kw. 2021 r.).
Prowadzono portal o zmianach klimatu i adaptacji. Funkcjonuje portal prezentujący 
scenariusze zmian klimatu dla Polski do 2100 r.  Interesariusze pozyskują także z 
IOŚ-PIB dane o prognozowanych zmianach klimatu na potrzeby prac naukowo-
badawczych oraz opracowania planów adaptacji do zmian klimatu. W okresie 
sprawozdawczym prowadzono również prace w zakresie działań edukacyjnych i 
działania informacyjno-promocyjne. Całkowity dotychczasowy zasięg tych działań 
to ponad 29 mln.
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Odsetek 
mieszkańców 
polskich miast 
objętych miejskimi 
planami adaptacji 
(%)

30 30

Koordynacja projektu 
strategicznego Adaptacja do zmian 
klimatu

Prowadzono szereg działań w zakresie promowania opracowania planów adaptacji  
do zmian klimatu, w tym aktywnie na konferencjach, w mediach, na spotkaniach. 
Ponadto, na wniosek Ministerstwa w typie projektów 2.1.5 POiiŚ 2014-2020 
istnieje kryterium dostępu do dofinansowania pod warunkiem posiadania MPA lub 
przynajmniej przystąpienia do jego opracowania (stosowna uchwała rady gminy). 
W typie projektów 2.1.5  POIiŚ w roku 2020 przeprowadzono dodatkowe dwa 
nabory projektów.
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Liczba podpisanych 
umów w 2020 r. na 
ochronę zasobów 
wody poprzez 
zwiększenie retencji 
na terenie posesji 
przy budynkach 
jednorodzinnych 
oraz 
wykorzystywanie 
zgromadzonej 
wody opadowej i 
roztopowej, w tym 
dzięki rozwojowi 
zielono-niebieskiej 
infrastruktury.

10000 14398 Realizacja Programu Moja Woda Realizacja programu priorytetowego "Moja Woda".
Program „Moja Woda” został uruchomiony w lipcu 2020 r. W ciągu 3 miesięcy 
została wyczerpana cała alokacja w wysokości ponad 100 milionów złotych.



CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w 
planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Cele zawarte w Planie działalności Ministra Klimatu na 2020 r. dla działów administracji rządowej: 
klimat i energia do dn. 5 października 2020 r. były realizowane przez komórki organizacyjne 
Ministerstwa Klimatu. Po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
(Dz. U. poz. 1734), realizacja celów zawartych w Planie działalności Ministra Klimatu na 
2020 r. była kontynuowana przez komórki organizacyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

L.p Część 
planu, 
której 

dotyczy 
cel (A)

Nazwa 
celu

Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w 
planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań 

służących realizacji celów

1 2 3 4
Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie dokończenia 
transpozycji dyrektywy ETS ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w UE:
Przyczyną nieosiągnięcia miernika był przedłużający się proces legislacyjny związany z 
wystąpienie istotnych rozbieżności stanowisk poszczególnych resortów. Konieczna była 
interwencja Prezesa Rady Ministrów.
Dot. miernika Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO2 (Mg/rok):
Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika wynika z nie ujęcia w wartości 
planowanej na rok 2020 wartości miernika dla programu Mój Prąd oraz z przyjęcia z 
zachowaniem ostrożności planowanej wartości miernika dla programu Czyste Powietrze 
przez wzgląd na zmiany, jakie zachodziły w kształcie Programu i trudność w określeniu 
spodziewanego rezultatu w krótkiej perspektywie. Program Mój Prąd okazał się bardzo 
popularny wśród beneficjentów, co przełożyło się na wysoką osiągniętą wartość miernika.
Dot. miernika Liczba obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym 
(klastry energii, spółdzielnie energetyczne, itp.) (szt.):
Główną przyczyną braku wzrostu liczby klastrów jest brak odpowiedniego modelu 
biznesowego, który pozwoli im efektywnie działać na rynku. 
Według uzyskanych informacji ze środowiska klastrów dodatkowe 21 klastrów jest w 
trakcie przygotowania.
Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie zmiany  przepisów 
ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 
rynku naftowym:
Decyzją Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska  odstąpiono od wprowadzania 
zmian w zaproponowanym brzmieniu. Projekt zostanie zastąpiony szerszą propozycją 
zmian.
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Dot. miernika Liczba opracowanych narzędzi wspomagających MŚP w podjęciu działań  
zwiększających efektywność energetyczną swojej działalności oraz liczba strategii wzrostu 
efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw:
Przyczyną nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika był wybuch pandemii COVID-
19, w tym wprowadzenie lockdownu. Pierwotnie założone terminy na wykonanie 
zaplanowanych zadań  z zakresu strategii wzrostu efektywności energetycznej w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw (np. wykonanie 100 darmowych przeglądów 
energetycznych, opracowanie analizy oszacowania potencjału efektywności energetycznej 
w małych i średnich przedsiębiorstwach), których wyniki stanowiły podstawę i były 
niezbędne dla kontynuowania projektu, zostały wydłużone.



Dot. miernika Liczba aglomeracji i miast powyżej  100 tys. mieszkańców, w których 
wartość wskaźnika średniego narażenia nie przekracza pułapu stężenia ekspozycji na pył 
PM2,5 na poziomie 20 µg/m3:
Zbyt wysokie stężenia pyłu PM2,5, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i 
aglomeracjach nie pozwoliło, pomimo podejmowania skutecznych działań zaradczych, na 
osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 w założonej w Planie liczbie 20 
miast i aglomeracji na poziomie 20 µg/m3. Dodatkową przyczyną było ogłoszenie 
pandemii COVID-19 w kraju, co zahamowało podejmowanie przedsięwzięć 
proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza, polegających na 
przeprowadzeniu termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 
wymiany urządzeń grzewczych na paliwa stałe - stanowiących de facto podstawowe 
źródło przekroczeń standardu jakości powietrza dla pyłu PM10 i PM2,5 w Polsce.

Dot. miernika Liczba pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, których zakup został 
sfinansowany ze środków NFOŚiGW:
Liczba pojazdów zaplanowana do osiągnięcia na koniec 2020 r. w ilości 1000 sztuk 
wynikała z obowiązujących w momencie planowania wytycznych dot. Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu i wynikających z nich planów dotyczących naborów 
wniosków o dofinansowanie zakupu pojazdów o napędzie alternatywnym. W ramach 
środków FNT nie przeprowadzono planowanych działań z uwagi na zmiany 
wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, w tym likwidację Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu, będącego dotychczas państwowym funduszem celowym, 
oraz utworzenie w jego miejsce nowego zobowiązania wieloletniego w NFOŚiGW, 
określonego w art. 401c ust. 9c ustawy – Prawo ochrony środowiska (zobowiązania 
wieloletniego FNT), z przeniesieniem do niego wszystkich dotychczasowych zadań FNT. 
Zmiana weszła w życie z dn. 30.09.2020 r. Wymierne efekty wprowadzonej zmiany będą 
możliwe do obserwowania w kolejnych latach.
Wskaźnik w liczbie 1000 pojazdów elektrycznych do 2020 r. oszacowany został przy 
założeniu innej (prawie dwukrotnie większej) intensywności wsparcia, wynikającej z 
obowiązujących w tamtym okresie przepisów. Planowane z FNT nabory ostatecznie nie 
zostały ogłoszone, a ogłoszone na przełomie II i III kw. 2020 r. nabory wniosków w 
ramach 3 pilotażowych programów na dofinansowanie zakupu samochodów z napędem 
elektrycznym, uruchomione były na innych warunkach wsparcia. Dodatkowo ogłoszony 
na terenie kraju stan pandemii związany z wirusem COVID -19, również negatywnie 
wpłynął na zainteresowanie kupnem pojazdów elektrycznych przez potencjalnych 
wnioskodawców. Ostatecznie wpłynęło mniej wniosków niż zakładano w 2019 r. Łącznie 
wpłynęło 268 wniosków o dofinansowanie pojazdów kategorii M1 i N1, z czego w roku 
2020 r. zawarto 184 umowy i wypłacono środki na dofinansowanie zakupu 16 
samochodów osobowych. Pozostałe wypłaty realizowane były w I kw. 2021 r. Dla 
pozostałych wniosków trwa proces ich oceny, w wyniku którego do końca II kw. 2021 
zostaną zawarte umowy o dofinansowanie.
W roku 2020 zakończone zostało również 5 przedsięwzięć realizowanych w ramach 
programów związanych z dofinansowaniem transportu publicznego (GEPARD i 
KANGUR). W wyniku ich realizacji zakupiono 12 autobusów napędzanych paliwem 
alternatywnym.
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Dot. miernika Opracowanie projektu rozporządzenia (szt.) w zakresie rozporządzenia 
Ministra Klimatu  określającego warunki udzielania wsparcia dla pojazdów 
elektrycznych:

Przyczyną nie osiągnięcia miernika na planowanym poziomie była zmiana priorytetów 
Kierownictwa oraz przedłużający się proces legislacyjny.



Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie zmiany zapisów 
prawnych w zakresie stref czystego transportu - przyjęcie przez Radę Ministrów projektu 
nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

Przyczyną nie osiągnięcia miernika na planowanym poziomie był przedłużający się 
proces legislacyjny. Projekt oczekiwał na wpis do wykazu prac legislacyjnych i 
programowych Rady Ministrów ponad 3 miesiące. Dodatkowo, wpływ na wartość 
miernika miała bardzo duża liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji i uzgodnień 
oraz konieczność ich wnikliwej analizy i wprowadzenia zmian do projektu.
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Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie przygotowania 
projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych:

Opóźnienia wynikają głównie ze skomplikowanego charakteru przygotowywanych zmian 
oraz konieczności poszerzenia wstępnych analiz i konsultacji z interesariuszami. Wyniki 
analiz przedstawiono na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 
dn. 13.02. Osiągnięcie akceptacji dla kluczowych założeń ustawy jest konieczne dla 
zakończenia prac nad projektem ustawy i dokumentów towarzyszących, w tym OSR, 
niezbędnego dla uzyskania wpisu do Wykazu prac legislacyjnych RM.

Dot. miernika Liczba nowych projektów (szt.) realizowanych w ramach projektu E-CAR:

Przyczyną nie osiągnięcia miernika były przedłużające się uzgodnienia z KPRM 
dotyczące określenia nowej struktury Programu Rozwoju Elektromobilności.

Dot. miernika Odsetek zrealizowanych w terminie wniosków o udostępnienie informacji o 
środowisku oraz wydanych decyzji administracyjnych o odmowie udostępniania 
informacji o środowisku (%):

W związku z procesem zniesienia Ministerstwa Środowiska i  przekształcenia 
Ministerstwa Klimatu w Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie było możliwości 
załatwienia w  terminie ustawowym wszystkich wniosków przekazanych z Ministerstwa 
Środowiska do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dot. miernika Liczba przygotowanych i opublikowanych na geoportalu środowiskowych 
zbiorów danych przestrzennych będących w posiadaniu Ministra Klimatu i wybranych 
jednostek  (w tym zbiorów raportowanych z dyrektyw środowiskowych) (szt.):

Planowana wartość w wysokości 2 na koniec 2020 roku, określona w Planie Działalności 
Ministra Klimatu na rok 2020, wynikała z analizy danych w których posiadaniu było 
ówcześnie Ministerstwo Klimatu, a które zawierały informacje przestrzenne, przy czym, 
jednocześnie były to zasoby wpisane na priorytetową listę danych przestrzennych 
odnoszącą się do danych raportowanych do KE z dyrektyw środowiskowych. Pozyskanie 
wsparcia eksperckiego w zakresie publikowania i udostępniania danych za pośrednictwem 
usług sieciowych oraz przeprowadzone z ekspertem konsultacje, przyspieszyły prace nad 
przygotowaniem i opublikowaniem zbiorów, które były planowane do wykonania w 
kolejnym okresie. Ponadto, duża ilość opublikowanych danych, wynika również z m.in. z 
podziału zbiorów które miały zostać opublikowane.
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Dot. miernika Liczba przeprowadzonych działań mających na celu gromadzenie i 
rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach (szt.):
Na koniec 2020 r. osiągnięto wartość miernika wyższą niż planowano dzięki 
zintensyfikowaniu działań oraz pojawieniu się większych potrzeb związanych 
zgromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji o najlepszych dostępnych technikach.



Dot. miernika Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych (% wagowo):

W związku z terminami dot. sprawozdawczości, dane w zakresie poziomu recyklingu za 
2020 r. będą dostępne w III/IV kw. 2021 r.
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Dot. miernika Liczba opracowanych projektów aktów prawnych w zakresie opracowania 
projektu ustawy dokonującej transpozycji sześciu dyrektyw UE w ramach tzw. pakietu 
odpadowego:

W trakcie realizacji podjęta została przez Kierownictwo resortu decyzja dotycząca 
rozdzielenia projektów ustaw na: dokonujący transpozcyji pakietu odpadowego oraz 
dokonujący modyfikacji wdrożenia systemów rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta.
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Dot. miernika Liczba podpisanych umów w 2020 r. na ochronę zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz 
wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi 
zielono-niebieskiej infrastruktury:

Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika jest rezultatem bardzo dużej 
popularności Programu wśród beneficjentów.
Program „Moja Woda” w roku 2020 cieszył się o ogromnym zainteresowaniem 
beneficjentów (osoby fizyczne), co wynikało z faktu, że został bardzo dobrze i skutecznie 
wypromowany przez Ministerstwo.

…………………………………                          ……….….…………………………………..
                 data       podpis ministra/kierownika jednostki
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