
Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Ministra Środowiska1)

za rok 2020

dla działu/działów administracji rządowej: środowisko2)

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) Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)Lp. Cel

Nazwa Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie

Osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7
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ka Odsetek wydanych 

rozstrzygnięć 
administracyjnych przez 
GDOŚ = liczba rozstrzygnięć 
administracyjnych wydanych 
w danym roku/liczba spraw 
administracyjnych wszczętych 
w danym roku * 100% (%)

85% 76% Prowadzenie postępowań 
administracyjnych w kompetencjach 
Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, w sprawach:
* dotyczących obszarowych form ochrony 
przyrody oraz ochrony gatunkowej;
* z zakresu przepisów ustawy o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie oraz ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz z zakresu przepisów 
ustawy o odpadach dla zdarzeń i 
przedsięwzięć na terenach zamkniętych.

1. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach 
dotyczących obszarowych form ochrony przyrody oraz ochrony 
gatunkowej. 

2. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach z 
zakresu przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie oraz ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz z zakresu przepisów ustawy o odpadach dla 
zdarzeń i przedsięwzięć na terenach zamkniętych.

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.



Odsetek spraw załatwionych 
przez GDOŚ w danym roku = 
liczba spraw załatwionych w 
danym roku/liczba spraw 
rozpatrywanych w danym 
roku * 100% (%)

80% 85% * Udział w strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko - 
uzgadnianie zakresu i szczegółowości 
prognozy oddziaływania na środowisko 
oraz opiniowanie projektów dokumentów 
wraz z prognozą;
* Kontrola stosowania prawa - wydawanie 
rozstrzygnięć administracyjnych w 
postępowaniach w sprawie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach;
* Opracowywanie stanowisk dotyczących:
  - stosowania prawa z zakresu ocen 
oddziaływania na środowisko,
  - stanowienia prawa związanego z 
ocenami oddziaływania na środowisko.

1. Udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko 
 uzgadniano zakres i szczegółowość prognozy oddziaływania 

na środowisko;
 opiniowano projekty dokumentów wraz z prognozą. 

2. Kontrola stosowania prawa - wydawano rozstrzygnięcia 
administracyjne w postępowaniach w sprawie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Opracowywano stanowiska dotyczące: 
 stosowania prawa z zakresu ocen oddziaływania na 

środowisko;
 stanowienia prawa związane z ocenami oddziaływania na 

środowisko.

Odsetek przyjętych 
dokumentów planistycznych 
dla parków narodowych (%)

39,10% 100% Ustanowienie dokumentów planistycznych 
dla parków narodowych.

Opracowywano i zatwierdzano zadania ochronne oraz plany ochrony 
dla parków narodowych.

Powierzchnia gruntów 
zalesionych przez PGL LP w 
danym roku (ha)

300 338,54 Pozyskiwanie gruntów do zalesień i 
zalesianie gruntów.

Pozyskiwano grunty do zalesień i zalesiano grunty.

Liczba opracowanych i 
przedłożonych do uzgodnień 
międzyresortowych 
dokumentów (szt.)

1 0 Koordynacja i realizacja projektu 
strategicznego Opracowanie i wdrożenie 
spójnej i kompleksowej Polityki 
Surowcowej Państwa:
* przygotowanie i przedłożenie do 
uzgodnień międzyresortowych Polityki 
Surowcowej Państwa.

1. Dostosowano treść i zakres projektu Polityki Surowcowej 
Państwa do zaktualizowanej w 2020 r. Polityki energetycznej 
Polski do 2040, w tym określono nowe cele i przypisano im 
nowe działania.

2. Zakończono prace nad opracowaniem listy surowców 
kluczowych, strategicznych i krytycznych dla Polski, 
stanowiącej fundament  projektu PSP. 

3. Zebrano aktualne dane na temat importu i eksportu oraz zużycia 
tych surowców. 

4. Opracowano zapotrzebowanie na surowce w horyzontach 2025, 
2030, 2040 i 2050.

Odsetek wydanych koncesji 
na działalność określoną w 
ustawie - Prawo geologiczne i 
górnicze oraz 
przeprowadzonych 
postępowań przetargowych 
(%)

68 57 Gospodarcze wykorzystanie zasobów i 
struktur geologicznych:
* koncesjonowanie działalności górniczej.

1. Rozstrzygnięto IV rundę postępowań przetargowych w celu 
udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i 
gazu ziemnego ze złóż oraz udzielono 2 koncesje wydobywcze.

2. Wydano 1 nową koncesję na wydobywanie węgla kamiennego 
oraz dokonano 11 zmian w koncesjach na poszukiwanie i 
rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin stałych.
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Liczba nadzorowanych zadań 
państwowej służby 
geologicznej w danym roku 
finansowym ze środków 
NFOŚiGW i ze środków 
budżetowych (szt.)

60 60 Rozpoznawanie budowy geologicznej 
kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia 
ludności oraz sektorów gospodarczych w 
kopaliny i wody podziemne wraz z ich 
ochroną.

Nadzorowano zadania wykonywane przez Państwową służbę 
geologiczną. Na bieżąco kontrolowano realizację zadań Państwowej 
służby geologicznej.



Zasięg zrealizowanych 
przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych oraz 
informacyjnych (liczba osób)

32 030 000 2 387 981 Promowanie zachowań ekologicznych 
społeczeństwa poprzez m.in. realizacje 
kampanii informacyjno-edukacyjnych, 
organizację i promocje konkursów, 
organizację wydarzeń, targów, konferencji, 
warsztatów itp., publikację wydawnictw 
drukowanych.

1. Zorganizowano i zrealizowano trasę informacyjno-promocyjną 
Ministerstwa Środowiska. 

2. Przeprowadzono ankietę na temat indywidualnych działań na 
rzecz ochrony środowiska.

3. Zorganizowano Zielone Forum Młodych.
4. Utworzono Młodzieżową Radę Ekologiczną i przeprowadzono 

pierwszy zjazd Rady.
5. Prowadzono profile Ministerstwa w social media.

Liczba zrealizowanych działań 
promocyjno-edukacyjnych 
(szt.)

12 7 Realizacja projektu Promocja Parków 
Narodowych jako marki.

1. Realizowano umowę na przygotowanie cyfrowych wersji 
folderów o PN. 

2. Przygotowano i procedowano aneksy umowy z NFOŚiGW w 
zw. z kolejnymi zmianami organizacyjnymi. 

3. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy na wyk. stron www 
parków narodowych.

Liczba osób odwiedzających 
parki narodowe (szt.)

ok. 12,5 mln ok. 12,7 mln * Udostępnianie obszarów parków 
narodowych na zasadach określonych w 
planach ochrony, o których mowa w art. 
18, lub zadaniach ochronnych, o których 
mowa w art. 22 ustawy o ochronie 
przyrody, oraz w zarządzeniach 
dyrektorów parków narodowych;
* Konserwacja i remonty infrastruktury 
turystycznej PN.

1. Udostępniono obszary parków narodowych na zasadach 
określonych w planach ochrony, o których mowa w art. 18, lub 
zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 ustawy o 
ochronie przyrody, oraz w zarządzeniach dyrektorów parków 
narodowych.

2. Przeprowadzono konserwację i remonty infrastruktury 
turystycznej PN.

3. Tworzono nowe szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

Liczba osób korzystających z 
oferty edukacyjnej parków 
narodowych (szt.)

ok. 900 tys. ok. 400 tys. w 
edukacji 
bezpośredniej 
i ok. 71,5 mln 
w internecie

Prowadzenie przez parki narodowe zajęć 
edukacyjnych na swoim terenie oraz udział 
parków narodowych w wydarzeniach 
edukacyjno-promocyjnych poza swoim 
obszarem,  a także działania edukacyjne 
parków w Internecie.

1. Prowadzono zajęcia edukacyjne na terenie parków. 
2. Przeniesiono działania edukacyjne większości Parków do 

internetu (lekcje on-line, webinary, posty edukacyjne w mediach 
społecznościowych itp.).
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Odsetek zrealizowanych w 
terminie wniosków o 
udostępnienie informacji o 
środowisku oraz wydanych 
decyzji administracyjnych o 
odmowie udostępniania 
informacji o środowisku (%)

100 100
(dane za III 
kw. 2020 r. 
pochodzące ze 
sprawozdania 
z planu 
działalności 
komórki 
organizacyjnej 
Ministerstwa  
Środowiska 
będącej 
właścicielem 
miernika)

Zapewnienie społeczeństwu terminowego 
dostępu do informacji o środowisku i jego 
ochronie.

Na bieżąco rozpatrywano wnioski o udostępnienie informacji o 
środowisku.



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

100 100
(dane za III 
kw. 2020 r. 
pochodzące ze 
sprawozdania 
z planu 
działalności 
komórki 
organizacyjnej 
Ministerstwa  
Środowiska 
będącej 
właścicielem 
miernika)

Zapewnienie społeczeństwu terminowego 
dostępu do informacji publicznej.

Na bieżąco rozpatrywano wnioski o udostepnienie informacji o 
środowisku.
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Odsetek wniosków 
rozpatrzonych w ciągu 15 dni 
od dnia wpływu (%)

100 100 Propagowanie postaw pro-
środowiskowych i pro-ekologicznych 
poprzez patronaty i odznaczenia.

1. Rozpatrywano wnioski o nadanie orderów i odznaczeń 
państwowych. 

2. Prowadzono sprawy związane z nadawaniem przez Ministra 
odznak oraz spraw w zakresie przyznawania patronatów 
Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz udziału w 
komitetach honorowych.

Liczba opracowanych planów 
(szt.)

1 1 Opracowanie Planu współpracy 
zagranicznej resortu środowiska na 2020 r.

Opracowano Plan współpracy zagranicznej resortu środowiska na 
2020 r.

Odsetek terminowo 
przygotowanych instrukcji na 
posiedzenia grup roboczych 
(%)

100 100 Zapewnienie uwzględnienia stanowiska 
Polski w pracach nad 8 programem działań 
UE na rzecz środowiska.

Przygotowano wkłady do instrukcji i stanowiska przed spotkaniem 
grupy roboczej ds. środowiska.

Liczba posiedzeń i spotkań, w 
których weźmie udział 
przedstawiciel kierownictwa 
resortu środowiska (szt.)

6 5 Udział w posiedzeniach ministrów 
środowiska i klimatu UE, spotkaniach na 
forum Rady UE oraz spotkaniach 
nieformalnych.

Udział Ministrów Środowiska i Klimatu w następujących 
posiedzeniach:
1. W dn. 04.06.2020 r. - spotkanie z przyszłą prezydencją Niemiec 

w UE
2. W dn. 18.06.2020 r. - spotkanie Ministrów Środowiska i Klimatu 

w ramach Grupy Wyszehradzkiej (przewodnictwo Czech)
3. W dn. 23.06.2020 r. - Rada ds. Środowiska 
4. W dn. 13.07.2020 r. - nieformalne spotkanie Ministrów 

Środowiska i Klimatu organizowane przez prezydencję UE 
(Niemiecką) "kick off meenting",

5. W dn. 29.09.2020 r. - nieformalna Rada ds. Środowiska (Berlin)
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Odsetek zrealizowanych 
działań związanych z 
decyzjami w zakresie ochrony 
środowiska podjętymi w 
związku ze sprawowaniem 
Prezydencji w Grupie 
Wyszehradzkiej (%)

100 0 Realizacja przewodnictwa Polski w Grupie 
Wyszehradzkiej w obszarze środowiska.

1. Utrzymywano stałe kontakty z innymi państwami grupy 
wyszehradzkiej. 

2. Koordynowano stanowiska przed spotkaniami w ramach UE.



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 Środowiska na 2020 r. dla działu administracji 
rządowej: środowisko do dn. 5 października 2020 r. były realizowane przez komórki 
organizacyjne Ministerstwa Środowiska oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra 
Środowiska. Po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r.
 w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 1731) oraz 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 
Środowiska na 2020 r. była kontynuowana przez komórki organizacyjne Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra 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 Odsetek wydanych rozstrzygnięć administracyjnych przez GDOŚ = liczba 
rozstrzygnięć administracyjnych wydanych w danym roku/liczba spraw administracyjnych 
wszczętych w danym roku * 100% (%):
Osiągnięcie niższej wartości miernika w stosunku do planowanej na rok 2020 było związane 
ze zwiększoną ilością spraw wpływających do załatwienia. Faktyczna liczba spraw, które 
wpłynęły była znacznie wyższa niż wartość zaplanowana w Planie działalności Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska na rok 2020, a którą to oszacowano na podstawie wpływu 
spraw z lat ubiegłych. Z tego też względu niemożliwe było przewidzenie zwiększonego 
wpływu spraw. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na wartość miernika była 
wysoka fluktuacja zatrudnienia, w tym przedłużające się okresy trwania naborów związane z 
sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz  brakiem osób, których 
kwalifikacje spełniałyby stawiane wymagania. Sytuacja epidemiologiczna miała również 
wpływ na zmniejszenie ilości realizowanych zadań, szczególnie w pierwszych miesiącach 
pandemii, co było związane z potrzebą organizacji pracy w formie pracy zdalnej.
Dot. miernika Liczba opracowanych i przedłożonych do uzgodnień międzyresortowych 
dokumentów (szt.) w zakresie Polityki Surowcowej Państwa:
Do dn. 20 marca 2020 r. projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. Wielokrotne 
zmiany organizacyjne w ciągu 2020 r. i brak nominacji na stanowisko Pełnomocnika Rządu 
ds. Polityki Surowcowej Państwa odpowiedzialnego za realizację projektu w okresie od dn. 
20.03.2020 r. do dn. 20.10.2020 r.  uniemożliwiły uzyskanie decyzji strategicznej 
akceptującej treść i zakres projektu PSP tym samym uniemożliwiając przedłożenie projektu 
do konsultacji. Podjęto działania zastępcze do czasu uzyskania decyzji strategicznej 
polegające na aktualizowaniu danych surowcowych zamieszczonych w projekcie PSP - 
import, eksport i zużycie surowców. Prace nad projektem PSP zostaną zakończone w 2021 r.
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Dot. miernika Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie - Prawo 
geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (%):
Na niższy niż planowany odsetek wydanych koncesji miały wpływ przede wszystkim zmiany 
organizacyjne w strukturze rządu powodujące opóźnienia w procedowaniu postępowań 
administracyjnych, konieczność stosowania nowych przepisów wprowadzanych w związku z 
sytuacją pandemii oraz skomplikowany charakter spraw i błędy w składanych wnioskach 
wymagające wzywania przedsiębiorców do licznych uzupełnień i  składania wyjaśnień na 
skutek, których zastosowano pozostawienie wniosku bez rozpoznania oraz zawieszenie 
postępowania. 



Dot. miernika Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz 
informacyjnych (liczba osób):
Ze względu na zmiany organizacyjne w wyniku których powstało Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska, część planowanych działań nie została zrealizowana ze względu na inne 
priorytety kierownictwa.
Dot. miernika Liczba zrealizowanych działań promocyjno-edukacyjnych (szt.):
Sytuacja związana z zagrożeniem SARS-CoV-2, wymusiła modyfikację wcześniej 
założonych planów. Dotyczyło to zwłaszcza zadania 10 Promocja PN na imprezach 
masowych, część zakładanych w projekcie imprez nie mogła się odbyć ze względu na 
ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Wobec nieokreślonego terminu zniesienia zakazu, w 
maju 2020 r. podjęto decyzję o unieważnieniu ogłoszonego w styczniu 2020 r., przeniesieniu 
imprez masowych do sieci Internet - zmiana umowy o dofinansowanie. Dodatkowo, wpływ 
na nieosiągnięcie wartości miernika na planowanym poziomie miało niewywiązywanie się z 
umowy wykonawcy stron internetowych PN, co skutkowało odstąpieniem od umowy oraz  
zmiany organizacyjne w Ministerstwie (Ministerstwo Klimatu/Ministerstwo 
Środowiska/Ministerstwo Klimatu i Środowiska) powodujące konieczność kolejnych zmian 
w umowie o finansowanie projektu, a także odejście z pracy koordynatora projektu.
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Dot. miernika Liczba osób korzystających z oferty edukacyjnej parków narodowych (szt.):
Obostrzenia wynikające ze stanu pandemii uniemożliwiły prowadzenie bezpośredniej 
edukacji na terenie Parków Narodowych lub mocno ją ograniczyły. Aby wywiązać się ze 
zobowiązań wynikających z planów działalności, Parki Narodowe były zmuszone przenieść 
działania edukacyjne do internetu. Niestety możliwości Parków w tym zakresie były często 
ograniczone względami technicznymi (brak dostępu do szerokopasmowego internetu, brak 
właściwego sprzętu i oprogramowania), a także koniecznością przeszkolenia pracowników, 
szczególnie w sytuacji, gdy przynajmniej częściowo pracownicy Parków pracowali zdalnie.
Dot. miernika Liczba posiedzeń i spotkań, w których weźmie udział przedstawiciel 
kierownictwa resortu środowiska (szt.):
Przyczynami nieosiągnięcia miernika na planowanym poziomie były utrudnienia związane z 
pandemią COVID-19. Ze względu na brak możliwości organizacji spotkań bezpośrednich 
został zaplanowany i umożliwiony udział w 5 spotkaniach, a nie 6 jak wcześniej zakładano.
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Dot. miernika Odsetek zrealizowanych działań związanych z decyzjami w zakresie ochrony 
środowiska podjętymi w związku ze sprawowaniem Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej 
(%):
Wartość miernika nie została osiągnięta na planowanym poziomie ze względu na brak 
możliwości realizacji wydarzeń spowodowany pandemią COVID-19. Organizacja spotkania 
w formie wirtualnej nie była brana pod uwagę.

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