
WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA KLIMATU 

Nr Data wpisu Tytuł Informacje o przyczynach i 
potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań, które planuje 
się zawrzeć w projekcie 

Istota rozwiązań, które 
planuje się zawrzeć w 

projekcie 
 

Imię i nazwisko 
sekretarza/podsekretarza 

stanu lub 
dyrektora/zastępcy 
dyrektora komórki 

merytorycznej 
odpowiedzialnej za 

opracowanie projektu 

Planowany 
termin 

wydania  

Link do 
strony RPL 

Dziennik 
Ustaw 

/informacja 
o rezygnacji 
z prac nad 

projektem i 
jej 

przyczynach 

30 2020.04.03 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie 
funkcjonowania Bazy 
danych o produktach i 
opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami 
 
 

Wykonanie upoważnienia 
do wydania 
rozporządzenia zawartego 
w art. 84 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 701, z późn. zm.) 

Rozporządzenie zastąpić ma 
rozporządzenie Ministra 
Klimatu z dnia 11 grudnia 
2019 r. w sprawie 
funkcjonowania Bazy 
danych o produktach i 
opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami (Dz. 
U. 2414). 
Uwzględnia ono zmiany 
wynikające z ustawy z dnia 
23 stycznia 2020 r. o 
zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 284). 
Samo rozporządzenie 
określać będzie na nowo 
zakres uprawnień do BDO 
dla poszczególnych 
użytkowników przez 
uwzględnienie Ministra 
Klimatu i nowego zakresu  
uprawnień dla Ministra 
Środowiska 

Bogusława Brzdąkiewicz 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

 

II kwartał 
2020 r. 

  

29 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia  

Celem projektu jest 
usunięcie wskazanego 

Projekt przewiduje 
uzupełnienie definicji 

Maciej Mucha II/III kwartał 
2020 r. 

  



Ministra Klimatu w  
sprawie sposobu  
ustalania wskaźnika  
hałasu LDWN  

przez Komisję Europejską 
uchybienia w transpozycji 
dyrektywy 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. odnoszącej się do 
oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w 
środowisku (Dz. Urz. UE L 
189 z 18.07.2002, str. 12)  

wskaźnika hałasu przez 
przywołanie normy ISO 
1996-2:1987 oraz przez 
wskazanie, że rok na 
przestrzeni, którego należy 
obliczyć wartość wskaźnika 
LDWN (którego częściami 
składowymi pozostają 
wartości wskaźników LD, LW 
oraz LN), należy rozumieć 
jako dany rok kalendarzowy 
w odniesieniu do emisji 
dźwięku i średni rok 
kalendarzowy w odniesieniu 
do warunków 
meteorologicznych 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania 
Środowiskiem  

28 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie sposobu 
ustalania bezpiecznej 
odległości od 
zakładów 
stwarzających 
zagrożenie 
wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej art. 73a ustawy 
– Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1396, z późn. 
zm.) 

Projektowane przepisy mają 
na celu zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony 
ludzi i środowiska przed 
skutkami poważnych awarii 
przemysłowych poprzez 
wdrożenie odpowiedniej 
procedury dotyczącej 
sposobu uwzględnienia 
zagrożeń poważnymi 
awariami w planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Miłosz Jarzyński 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Inspekcji 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska  

IV kwartał 
2020 r. 

  

27 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra Klimatu w  
sprawie 
szczegółowych  
warunków udzielania  
pomocy publicznej na 
działalność badawczo-

Wykonanie fakultatywnej  
delegacji ustawowej 
zawartej w art. 400a ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1396, z 
późn. zm) oraz zgodnie z 
przepisami rozporządzenia 

Rozporządzenie ma na celu 
ustanowienie podstawy 
prawnej (programu 
pomocowego), na 
podstawie której będzie 
możliwe udzielanie 
przedsiębiorcom pomocy 
publicznej na działalność 
badawczo-rozwojową 

Maciej Mucha  
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania 
Środowiskiem  

IV kwartał 
2020 r. 

  



rozwojową służącą 
ochronie środowiska   

Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1, z 
późn. zm.) określającymi 
warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej na 
badania i rozwój 

służącą ochronie 
środowiska, ze środków 
pozostających w dyspozycji 
krajowych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej, bez konieczności 
powiadamiania Komisji 
Europejskiej o każdym 
przypadku przyznania takiej 
pomocy. Ponadto udzielanie 
pomocy poza programem 
pomocowym wymaga 
spełnienia przez 
beneficjentów pomocy 
dodatkowych warunków 
dopuszczalności.  
Rozporządzenie określi 
szczegółowe warunki 
udzielania pomocy zgodnie z 
przepisami rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu 

26 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie sposobu 
obliczania poziomu 
recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 
odpadów 
komunalnych oraz 
poziomu recyklingu, 

Przepisy unijne 
zobowiązały państwa 
członkowskie do obliczania 
poziomu przygotowania 
do ponownego użycia i 
recyklingu w stosunku do 
wszystkich odpadów 
komunalnych, a nie jak 
dotychczas materiałów 
odpadowych, przynajmniej 
takich jak papier, metal, 

Wprowadzenie nowego 
wzoru do obliczenia 
poziomu przygotowania do 
ponownego użycia i 
recyklingu odpadów 
komunalnych 

Jacek Ozdoba 
Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Klimatu 

II kwartał 
2020 r. 

  



przygotowania do 
ponownego użycia i 
odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne 
odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych 
stanowiących odpady 
komunalne 

plastik i szkło. Określona 
została też metoda 
obliczania ww. poziomu  

25 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie składowisk 
odpadów 

Uzupełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
124 ust. 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z 
późn. zm.) 

Istnieje potrzeba 
doprecyzowania niektórych 
przepisów obowiązującego 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów (Dz. U. 
poz. 523), m. in. w zakresie 
wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy i 
prowadzenia składowisk 
odpadów oraz prowadzenia 
monitoringu składowisk 
odpadów, które w 
poprzednim procesie 
legislacyjnym nie doszło do 
skutku. Przepisy będą 
uwzględniały zarówno 
zmiany dostosowawcze do 
przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, 
jak i zmiany mające na celu 
doprecyzowanie 
obowiązujących przepisów 
rozporządzenia oraz uwagi i 
propozycje zgłoszone i 
przyjęte w trakcie 
konsultacji i uzgodnień w 

Marzena Berezowska 
p.o. Dyrektora 
Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

III kwartał 
2020 r. 

  



poprzednim procesie 
legislacyjnym 

24 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie 
szczegółowych 
wymagań dla 
magazynowania 
odpadów 

Uzupełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
25 ust. 7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o 
odpadach 

Projekt rozporządzenia ma 
na celu ustanowienie 
jednolitych wymagań dla 
magazynowania 
określonych kategorii 
odpadów, w szczególności 
odpadów niebezpiecznych i 
odpadów o właściwościach 
palnych 

Marzena Berezowska 
p.o. Dyrektora 
Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

III kwartał 
2020 r. 

  

23 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie wzoru 
raportu 

Projekt ma na celu zmianę 
znajdujących się w  
rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 4 marca 
2015 r. w sprawie wzoru 
raportu (Dz. U. poz. 319) 
odwołań do Ministra 
Środowiska na odwołania 
do Ministra Klimatu. 
Powyższe wynika ze zmian 
wprowadzonych ustawą z 
dnia 23 stycznia 2020 r. o 
zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej 
oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 284) 

 Projekt przewiduje 
dostosowanie 
obowiązującego 
rozporządzenia przez 
zmianę odwołań do Ministra 
Środowiska na odwołania 
do Ministra Klimatu 

Bogusława Brzdąkiewicz 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

II kwartał 
2020 r. 

  

22 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie wzoru 
legitymacji służbowej 
inspektora dozoru 
jądrowego 

Potrzeba wydania 
rozporządzenia wynika ze 
zmiany art. 64 ustawy z 
dnia 29 listopada 2000 r.–
Prawo atomowe (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1792, z późn. 
zm.), która wprowadza do 
prawa krajowego 
dodatkową kategorię 
inspektorów dozoru 
jądrowego – inspektorów 

Projekt będzie wyodrębniał 
trzy kategorie inspektorów 
dozoru jądrowego I i II 
stopnia, oraz inspektora 
dozoru jądrowego do spraw 
zabezpieczeń. Projektowane 
rozporządzenie wprowadza 
nową grafikę wzorów 
legitymacji inspektorów 
dozoru jądrowego, a 
jednocześnie dostosowuje 

Andrzej Głowacki 
Dyrektor Departamentu 
Nadzoru i Kontroli, 
Państwowa Agencja 
Atomistyki 

II kwartał 
2020 r. 

  



do spraw zabezpieczeń, 
uprawnionych do 
wykonania kontroli 
wyłącznie w zakresie 
kontroli technologii 
jądrowych oraz 
zabezpieczeń materiałów 
jądrowych. Wprowadzenie 
tej regulacji podyktowane 
jest specyfiką kontroli 
dotyczącej technologii 
jądrowych oraz 
zabezpieczeń materiałów 
jądrowych 

wzory legitymacji do 
wymogów jakie muszą 
spełniać dokumenty zgodnie 
z wymaganiami ustawy z 
dnia 22 listopada 2018 r. o 
dokumentach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 53, z 
późn. zm.) 

21 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie zakresu i 
sposobu 
przekazywania 
informacji 
dotyczących 
zanieczyszczenia 
powietrza 

Projektowane 
rozporządzenie w sprawie 
zakresu i sposobu 
przekazywania informacji 
dotyczących 
zanieczyszczenia 
powietrza stanowi 
realizację upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 
z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami art. 91 
ust. 9f ustawy z dnia 27 
kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, zarząd 
województwa jest 
obowiązany do 
monitorowania realizacji 
przez podmioty i organy, 
wskazane w programach 
ochrony powietrza (POP), 
działań naprawczych 
realizowanych na szczeblu 
gminnym i powiatowym. W 
związku z powyższym, 
konieczne jest określenie 
zakresu i układu danych, 
zgodnie z którym zarząd 
województwa będzie 
przekazywał ministrowi 
właściwemu do spraw 
klimatu sprawozdanie 
okresowe z realizacji POP, 
przyjmowanego w drodze 

Agnieszka Sosnowska, 
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i 
Klimatu 
 

II kwartał 
2020 r. 

  



uchwały sejmiku 
województwa, na podstawie 
art. 91 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska.   
Dodatkowo niezbędne jest, 
zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami organizacyjnymi 
w Inspekcji Ochrony 
Środowiska, uchylenie 
przepisów § 1 pkt 1 i § 2-5 
aktualnie obowiązującego 
rozporządzenia, oraz 
załączników nr 1-4 

20 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie wartości 
opałowej 
poszczególnych 
biokomponentów i 
paliw ciekłych 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1155, z 
późn. zm.) 

Projektowane 
rozporządzenie jedynie 
rozszerza, względem 
rozporządzenia 
z 2014 r., listę zawierającą 
wartości opałowe 
poszczególnych rodzajów 
biokomponentów i paliw 
ciekłych o dwa nowe 
rodzaje biokomponentów, 
tj. bio  propan-butan 
(powstający m.in. przy 
produkcji 
biowęglowodorów ciekłych) 
oraz bio propan (powstający 
w procesie 
współuwodornienia) 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej  
 
 

Lipiec 2020 r.   

19 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie wymagań 
technicznych, 
warunków 
przyłączenia oraz 
współpracy 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 755, z 
późn. zm.) 

Określa wymagania 
techniczne warunków 
przyłączenia oraz 
współpracy mikroinstalacji z 
systemem 
elektroenergetyczny 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej  
 

Czerwiec 
2020 r.                                                            

  



mikroinstalacji z 
systemem 
elektroenergetycznym 

18 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie dokonywania 
rejestracji, 
bilansowania i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz 
rozliczeń spółdzielni 
energetycznych 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 38c ust. 14 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 261, z późn. zm.) 

Wprowadza techniczne 
warunki ujednolicenia 
rejestracji, bilansowania i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń 
spółdzielni energetycznych 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej 

Czerwiec 
2020 r.                                                            

 

  

17 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie dokonywania 
rejestracji, 
bilansowania i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz 
rozliczeń 
prosumentów energii 
odnawialnej 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U.  z 2020 r. 
poz. 261, z późn. zm.) 

Wprowadza techniczne 
warunki ujednolicenia 
rejestracji, bilansowania i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń 
prosumentów energii 
odnawialnej 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej  
 

Czerwiec 
2020 r.                                                          

  

16 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie wymagań 
jakościowych dla 
biokomponentów, 
metod badań jakości 
biokomponentów 
oraz sposobu 
pobierania próbek 
biokomponentów 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego 
w art. 22 ust. 6 ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych (Dz. 
U.  z 2019 r. poz. 1155, z 
późn. zm.) 

 

Projektowane 
rozporządzenie określa 
wymagania jakościowe, 
metody badań oraz sposób 
pobierania próbek dla bio 
propanu-butanu w oparciu 
o stan wiedzy technicznej w 
tym zakresie pozyskany na 
podstawie 
przeprowadzonych 
doświadczeń oraz w wyniku 
zrealizowanych projektów 
inwestycyjnych 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej  
 

Lipiec 2020   



15 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie zawartości 
biokomponentów 
powstałych w wyniku 
współuwodornienia 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego 
w art. 23 ust. 1e ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych (Dz. 
U.  z 2019 r. poz. 1155, z 
późn. zm.) 
Wydanie powyższego 
rozporządzenia jest 
niezbędne w celu 
umożliwienia poprawnego 
obliczenia ilości 
biokomponentów 
powstałych w wyniku 
współuwodornienia 
biomasy i produktów 
pochodzących z przerobu 
ropy naftowej przez 
podmioty realizujące NCW 
oraz uwzględnienie tychże 
biokomponentów do 
realizacji NCW. Wydanie 
projektowanego 
rozporządzenia jest PILNE, 
ponieważ umożliwi 
spółkom PKN Orlen S.A. 
oraz Grupie Lotos S. A. 
rozpoczęcie produkcji 
biokomponentów 
w technologii 
współuwodornienia na 
przygotowanych do tego 
celu instalacjach przerobu 
ropy naftowej 

Istotą projektu jest 
określenie zawartości 
biokomponentów w 
paliwach powstałych w 
wyniku współuwodornienia 
w mieszaninie z 
węglowodorami z przerobu 
ropy naftowej, metodyki 
obliczania stopnia 
przereagowania biomasy 
oraz minimalnego poziomu 
przereagowania biomasy, 
biorąc pod uwagę stan 
wiedzy technicznej w tym 
zakresie wynikający z badań 
tych paliw lub 
doświadczenia w ich 
stosowaniu 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej  
 

Maj 2020 r.   

14 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 

Wprowadza ceny 
referencyjnej energii 

Piotr Czopek Sierpień 
2020 r.                                          

  



Ministra Klimatu w 
sprawie ceny 
referencyjnej energii 
elektrycznej z 
odnawialnych źródeł 
energii w 2020 r. oraz 
okresów 
obowiązujących 
wytwórców, którzy 
wygrali aukcje 
w 2020 r. 

upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 
20 lutego  
2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U.  z 
2020 r. poz. 261, z późn. 
zm.) 

elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii na 2020 r. 
oraz okresy obowiązujące 
wytwórców, którzy wygrali 
aukcje w 2020 r. 

Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej  
 

13 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie wydawania 
certyfikatów  
jakości 
biokomponentów 
przez akredytowane 
jednostki 
certyfikujące 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1155, z 
późn. zm.). 
1 stycznia 2020 r. weszła w 
życie nowelizacja ww. 
ustawy, która implikuje 
konieczność 
uwzględnienia kwestii 
współuwodornienia i 
certyfikacji 
biokomponentów 
wytwarzanych w tej 
technologii 

Umożliwienie certyfikacji 
jakości biokomponentów 
pochodzących ze 
współuwodornienia i 
zaliczania tych produktów 
do realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego od 
2020 r., w celu zwiększenia 
udziału energii odnawialnej 
w transporcie, w 
perspektywie do roku 2030. 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej  

Maj 2020 r.   

12 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie 
szczegółowego 
zakresu obowiązku 
potwierdzania danych 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 62 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach 

Określa szczegółowe 
aspekty techniczne 
dotyczące: 
1) pomiarów, rejestracji i 
sposobu obliczania ilości 
wytwarzanego biogazu 
rolniczego, 

Piotr Czopek 
Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej 

Lipiec 2020 r.                                      



dotyczących ilości 
wytworzonego 
biogazu rolniczego w 
instalacji 
odnawialnego źródła 
energii 

energii (Dz. U.  z 2020 r. 
poz. 261, z późn. zm.) 

2) miejsce dokonywania 
pomiarów ilości 
wytwarzanego biogazu 
rolniczego, 
3) sposób przeliczania ilości 
wytworzonego biogazu 
rolniczego na ekwiwalentną 
ilość energii elektrycznej 
wytwarzanej w instalacjach 
odnawialnego źródła energii 

11 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków udzielania 
wsparcia ze środków 
Funduszu 
Niskoemisyjnego 
Transportu osobom  
fizycznym 
niewykonującym 
działalności 
gospodarczej na 
zakup nowych 
pojazdów i 
szczegółowych 
warunków rozliczania 
tego wsparcia 

W związku z powołaniem 
nowej Rady Ministrów 
zlecona została 
inwentaryzacja wszystkich 
programów rozwojowych i 
pomocowych mających na 
celu wsparcie działań 
dotyczących ograniczenia 
emisji w transporcie. 
Weryfikacji poddane 
zostały dotychczasowe 
założenia i przyjęte kwoty 
oferowanego wsparcia. 
Ponadto uznano za 
konieczne uproszczenie 
procedur ubiegania się o 
wsparcie w zakresie 
rozwoju nisko i 
zeroemisyjnego 
transportu, a także 
ograniczenie nadmiernej 
fiskalizacji. 
Zaproponowane zmiany są 
wynikiem ww. 
inwentaryzacji 

Celem zaproponowanych 
zmian jest obniżenie 
poziomu dofinansowania 
dla osób fizycznych 
niewykonujących 
działalności gospodarczej 
oraz wprowadzenie 
rozwiązań przesądzających 
jednoznacznie, że wnioski o 
udzielenie wsparcia mogą 
być składane zarówno w 
formie pisemnej (postać 
papierowa), jak i formie 
elektronicznej 

Szymon Byliński  
Dyrektor Departamentu 
Innowacji i Rozwoju 
Technologii 
 

Kwiecień 
2020 r.  

  

10 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 

Potrzeba wydania 
przedmiotowego 
rozporządzenia wynika z 

Opracowanie projektu aktu 
wykonawczego do ustawy z 
dnia 11 stycznia 2018 r. o 

Szymon Byliński  Kwiecień 
2020 r. 

  



sprawie sposobu 
ustalania mocy 
przyłączeniowej dla 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 
stanowisk 
postojowych 
związanych z 
budynkami 
użyteczności 
publicznej oraz 
budynkami 
mieszkalnymi 
wielorodzinnymi 

art. 12 ust. 2 ustawy z 
dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i 
paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 317, z późn. 
zm.) 

elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1124, z późn. 
zm.) określającego 
minimalną moc 
przyłączeniową dla 
budynków, pozwoli je 
wyposażyć w odpowiednie 
punkty ładowania oraz 
pozwala wesprzeć 
techniczny aspekt rozwoju 
elektromobilności w Polsce, 
tj. niedostatek miejsc 
ładowania samochodów 
elektrycznych 

Dyrektor Departamentu 
Innowacji i Rozwoju 
Technologii 
 

9 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie 
szczegółowych 
wymagań 
technicznych dla 
punktów 
bunkrowania 
skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i 
paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 
z późn. zm.) 
 

Określenie wymagań 
technicznych dla 
bezpiecznej eksploatacji, 
naprawy i modernizacji 
punktów bunkrowania LNG, 
badan TDT, jakim podlega 
ww. infrastruktura oraz 
opłat za te badania 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II połowa 
2020 r. 

 

  

8 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie sposobu 
informowania o 
rodzaju paliwa 
alternatywnego 
wykorzystywanego do 
napędu pojazdu 
samochodowego oraz 
oznakowania miejsc 
tankowania lub 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i 
paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 
z późn. zm.) 
 

Informacja dla posiadaczy 
samochodów napędzanych 
paliwami alternatywnymi tj. 
energią elektryczną, LPG, 
CNG, LNGnt 
kompatybilności pojazdu 
samochodowego i paliwa 
oraz miejsca udostepnienia 
danego paliwa 
alternatywnego; 
ujednolicone podejście do 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II połowa 
2020 r. 

 

  



ładowania pojazdu 
samochodowego 
takim paliwem 

oznakowania, zgodnie ze 
standardem unijnym 

7 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu 
zmieniającego 
rozporządzenie 
Ministra Gospodarki  
w sprawie 
szczegółowego 
wykazu surowców 
oraz produktów 
naftowych objętych 
systemem zapasów 
interwencyjnych oraz 
wykazu paliw 
stanowiących 
podstawę do 
wyliczenia opłaty 
zapasowej 

Zmiana załącznika I do 
rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 w 
sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej 
oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej 

Objęcie produkcji i 
przywozu ciężkiego oleju 
opałowego o odmiennych 
parametrach, obowiązkiem 
wnoszenia opłaty zapasowej 
oraz obowiązkiem 
tworzenia zapasów 
obowiązkowych 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II kwartał 
2020 r. 

  

6 2020.04.02 Rozporządzenie 
Ministra Klimatu w 
sprawie systemu 
teleinformatycznego 
prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki 
oraz wzorów 
sprawozdań 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 43f ust. 4 ustawy - 
Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 755, z 
późn. zm.) 

Określenie zasad 
prowadzenia systemu 
teleinformatycznego, w 
ramach którego 
gromadzone będą 
informacje na temat 
przywozu, produkcji, 
wywozu, zapasów oraz 
infrastruktury 
wykorzystywanej do 
prowadzenia działalności w 
sektorze paliwowym. 
 Zapewnienie przejrzystości 
systemu i ograniczenie 
powielarności danych oraz 
zasad dostępności do 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



danych zawartych w 
systemie 

5 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie sposobu 
oznakowania 
pistoletów 
wydawczych i 
dystrybutorów 
wskazującego na 
rodzaj wydawanego 
paliwa ciekłego oraz 
formułowania i 
udostępniania 
informacji o 
możliwości 
tankowania pojazdu 
samochodowego 
paliwem ciekłym 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 9ca ust. 4 ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości 
paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 
660, z późn. zm.) 

Wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego 
jednolitych zasad 
dotyczących sposobu 
oznakowania pistoletów 
wydawczych i 
dystrybutorów wskazujący 
na rodzaj wydawanego 
paliwa ciekłego oraz 
formułowania i 
udostępniania informacji o 
możliwości tankowania 
pojazdu samochodowego 
paliwem ciekłym - 
określenie wzorów znaków 
wykorzystywanych do 
oznakowania oraz miejsc 
umieszczania informacji 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II połowa 
2020 r.  

  

4 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie jakości gazu 
skroplonego LPG 

Norma uwzględniająca 
zmienioną zawartość siarki 
została już opublikowana 
w wersji PN-EN, należy 
więc niezwłocznie 
dokonać nowelizacji 
obowiązującego 
rozporządzenia 

Zmiana parametru 
dotyczącego zawartości 
siarki w LPG 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II połowa 
2020 r. 
 

  

3 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie 
porównywania cen 
paliw alternatywnych 
z cenami benzyny 
silnikowej oraz oleju 
napędowego 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i 
paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 
z późn. zm.) 
 

Określenie zasad 
porównywania danych na 
temat cen paliw 
alternatywnych i paliw 
tradycyjnych 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II połowa 
2020 r. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

2 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu w 
sprawie wymagań 
jakościowych, 
sposobu pobierania 
próbek i metod 
badania próbek 
skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) 

Projekt stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 3 ust. 2 pkt 5, art. 19a, 
26a ustawy o systemie 
monitorowania i 
kontrolowania jakości 
paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 
660, z późn. zm.) 

Objęcie LNG kontrolą pod 
względem jakości 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II kwartał 
2020 r. 

  

1 2020.04.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra klimatu 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie 
szczegółowego 
wykazu paliw 
ciekłych, których 
wytwarzanie, 
magazynowanie lub 
przeładunek, 
przesyłanie lub 
dystrybucja, obrót, w 
tym obrót z zagranicą, 
wymaga koncesji oraz 
których przywóz 
wymaga wpisu do 
rejestru podmiotów 
przywożących 

Zmiana załącznika I do 
rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 w 
sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej 
oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celne 

Dostosowanie wykazu 
kodów paliw objętych 
obowiązkiem koncesyjnym 
lub wpisu do rejestru do 
zmian w kodach CN 

Elżbieta Piskorz 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Gazu 

II kwartał 
2020 r. 

  


