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Horyzont
czasowy

do 2020

1

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
Stan realizacji
Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
odpowiedzialny1
roku 2019
zmiany
na dzień
31.12.2019
Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (I)
Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód (I.1)
1. Wydanie przepisów
minister
Zakończone
Przyjęto rozporządzenie Ministra Środowiska z
1. Utworzenie i rozwój
wykonawczych w celu
właściwy ds.
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania
jednolitej struktury
wdrożenia skutecznego
gospodarki
statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnego
zarządzania gospodarką
zarządzania zlewniowego wodnej
Wody Polskie (Dz.U. poz. 2506). Ponadto, w 2019
wodną w układzie
w gospodarce wodnej
r. wydane zostało 21 aktów wykonawczych do
zlewniowym,
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
odpowiedzialnej za
wszystkie działania
2. Organizacja jednostek
PGW WP
Zakończone
Wszystkie jednostki organizacyjne osiągnęły
związane z wodą, w tym
wchodzących
pełną funkcjonalność, dostosowano strukturę
przede wszystkim w
w skład PGW WP
organizacyjną
do
specyfiki
zadań,
zakresie ochrony przed
przeprowadzono
proces
wartościowania
powodzią i suszą (SOR)
stanowisk pracy, wprowadzono ujednolicenie
procedur w obszarach finansów, zatrudnienia,
zamówień publicznych, opłat za usługi wodne,
zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych.
Zrealizowano projekt ROK Klienta mający na celu

W przypadku wymienienia kilku podmiotów odpowiedzialnych koordynatorem zadania, czyli podmiotem wiodącym, jest pierwszy wymieniony. Pozostałe są podmiotami współpracującymi przy realizacji zadania.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
poprawę obsługi klientów, skrócenia czasu na
wydanie decyzji administracyjnych i poprawę
komunikacji

do 2025

do 2020

2. Utworzenie mechanizmów
prawno-finansowych
sprzyjających
racjonalnemu
wykorzystaniu zasobów
wodnych i wdrażaniu
wodooszczędnych
technologii (SOR)

do 2020

3. Budowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków
na podstawie
zaktualizowanego
Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (AKPOŚK)
(SOR)

3. Ewaluacja reformy
gospodarki wodnej
i wprowadzenie
niezbędnych korekt
1. Wsparcie realizacji
działań związanych z
racjonalnym
gospodarowaniem
zasobami wodnymi

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

1. Monitorowanie postępów
z wdrażania AKPOŚK

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Wsparcie projektów
dotyczących gospodarki
wodno-ściekowej,
realizowanych w
aglomeracjach o wielkości
co najmniej 10 000 RLM,
w ramach działania 2.3.
POIŚ

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

3. Wsparcie projektów
dotyczących gospodarki
wodno-ściekowej,
realizowanych w
regionach lepiej
rozwiniętych w
aglomeracjach o wielkości
od 2 000 RLM do 10 000
RLM, w ramach działania
2.3. POIŚ

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Działania związane są ze wspieraniem
przedsiębiorców
we
wdrażaniu
zasobooszczędnej gospodarki, np. programy
priorytetowe NFOŚiGW: Energia Plus, Wsparcie
dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół –
wdrożenie
innowacyjnych
technologii
środowiskowych.
Jednym
z
efektów
środowiskowych może być oszczędność zużycia
wody, ale nie ma dedykowanych programów
w tym ściśle określonym celu.
W 2019 r. minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej
przedłożył
Komisji
Europejskiej
sprawozdanie z realizacji KPOŚK, zgodnie z
dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków
komunalnych.
Wsparto 333 projekty dotyczące gospodarki
wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach
o wielkości co najmniej 10 000 RLM, dla których
kwota przyznanego dofinansowania UE wyniosła
prawie 7 990 mln zł. Całkowita wartość
realizowanych inwestycji to prawie 15 649 mln zł,
w tym 193 projekty dotyczą budowy lub
modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
(kwota wkładu UE: ponad 5 835 mln zł, wartość
całkowita: prawie 11 555 mln zł)
Wsparto 24 projekty dotyczące gospodarki
wodno-ściekowej
w
regionach
lepiej
rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od
2 000 RLM do 10 000, dla których kwota
przyznanego dofinansowania UE wyniosła ponad
118 mln zł. Całkowita wartość realizowanych
inwestycji to prawie 238 mln zł, w tym 16
projektów dotyczy budowy lub modernizacji
oczyszczalni ścieków komunalnych (kwota
wkładu UE: prawie 87 mln zł, wartość całkowita:
prawie 173 mln zł)

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

4. Wsparcie realizacji
przedsięwzięć mających
na celu poprawę jakości
wód powierzchniowych
i podziemnych zgodnie z
wymogami dyrektyw
dotyczących oczyszczania
ścieków komunalnych
5. Wsparcie działań
związanych z poprawą
stanu wód
powierzchniowych i
podziemnych na terenie
Polski poprzez inwestycje
wodno-ściekowe poza
granicami kraju (w zlewni
rzeki Bug)
6. Wdrażanie AKPOŚK

do 2021

do 2030

2

Nazwa zadania

4. Kontynuowanie budowy
i modernizacji oczyszczalni
ścieków na podstawie
zaktualizowanego
Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

1. Wsparcie realizacji
przedsięwzięć mających
na celu poprawę jakości
wód powierzchniowych
i podziemnych zgodnie z
wymogami dyrektyw
dotyczących oczyszczania
ścieków komunalnych/
system funduszy ochrony
środowiska
2. Wsparcie działań
związanych z poprawą
stanu wód
powierzchniowych i
podziemnych na terenie
Polski, poprzez inwestycje
wodno-ściekowe poza
granicami kraju (w zlewni
rzeki Bug)
3. Wsparcie modernizacji
oczyszczalni ścieków
komunalnych pod kątem
pełnego wdrożenia w nich

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Realizowano, zgodnie z planem, inwestycje ujęte
w AKPOŚK, czyli wsparcie finansowe przez
NFOŚiGW budowy systemów oczyszczania
ścieków komunalnych. W 2019 r. prowadzono
działania głównie w zakresie wdrażania
projektów
POIiŚ
2014-2020
wraz
ze
współfinansowaniem realizacji tych projektów ze
środków krajowych.
Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego „Inwestycje
w gospodarce ściekowej poza granicami kraju”.
W dniu 18.12.2019 r. wpłynął do NFOŚiGW
wniosek o dofinansowanie modernizacji
oczyszczalni ścieków w Kobryniu na Białorusi.
Wniosek podlega ocenie.

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i opóźnione

samorządy2 informacje
agreguje
MGMiŻŚ
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i opóźnione

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i opóźnione

DFE/NFOŚiGW

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Samorządy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Istnieje problem w ustanowieniu odpowiedniej formy
zabezpieczenia spłaty pożyczki. Inne ryzyka to
ograniczenie we wzięciu pożyczki przez partnera
Memorandum – miasto Lwów oraz restrukturyzacja
rządu na Ukrainie i zmiany polityczne.

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w 2019 r. będzie Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w 2019 r. będzie
dostępne w czerwcu 2020 roku, wtedy będą dostępne w czerwcu 2020 roku, wtedy będą dostępne
dostępne dane dotyczące realizacji VAKPOŚK w dane dotyczące realizacji VAKPOŚK w 2019 r.
2019 r.
Realizowano, zgodnie z planem, inwestycje ujęte
w AKPOŚK, czyli wsparcie finansowe przez
NFOŚiGW budowy systemów oczyszczania
ścieków komunalnych. W 2019 r. prowadzono
działania głównie w zakresie wdrażania
projektów
POIiŚ
2014-2020
wraz
ze
współfinansowaniem realizacji tych projektów ze
środków krajowych.
Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji
oczyszczalni ścieków w Kobryniu na Białorusi,
jako projekt pilotażowy. Wspólnie z MSZ
rozpoznano potrzeby inwestycyjne na Białorusi,
w zlewni rzeki Bug w ramach gospodarki
ściekowej. Wstępne omówiono, wspólnie
z KZGW,
MŚ/MK
i
MGMiŻŚ,
warunki
dofinansowania inwestycji poza granicami kraju
i wpływu inwestycji na stan jakości wód w Polsce.
Wspierano inwestycje ujęte w KPOŚK, które mają
na celu pełne wdrożenie podejścia gospodarki o
obiegu zamkniętym.

Konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty
pożyczki, która zabezpieczy interesy NFOŚiGW i nie
będzie generować znacznie wyższych kosztów, jak w
przypadku gwarancji bankowej – dotyczy Ukrainy.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

do 2020 / 5. Wdrażanie aktualizacji
ciągłe
planów gospodarowania
wodami na obszarach
dorzeczy i aktualizacji
programu
wodno-środowiskowego
kraju oraz realizacja prac
na potrzeby kolejnej
aktualizacji planów w roku
2021 (SOR)

Nazwa zadania

podejścia gospodarki o
obiegu zamkniętym
1. Prowadzenie badań i
oceny stanu wód w
ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska,
w tym wykonanie
zbiorczej oceny stanu
jednolitych części wód
powierzchniowych na
potrzeby przygotowania
planu gospodarowania
wodami na cykl wodny
2022–2027
2. Przegląd i weryfikacja
metodyk wyznaczania
silnie zmienionych i
sztucznych części wód
wraz ze wstępnym i
ostatecznym
wyznaczeniem

3. Identyfikacja presji w
regionach wodnych
i na obszarach dorzeczy

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Wykonano ocenę stanu wód za rok 2018
i realizowano badania monitoringowe w roku
2019.

PGW WP

Zakończone

PGW WP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Opracowano ostateczną metodykę wyznaczania
silnie zmienionych i sztucznych części wód (SZCW
i SCW) wraz z koncepcją określania potencjału
ekologicznego SZCW i SCW oraz jej streszczenie.
Opracowano również wykaz jednolitych części
wód powierzchniowych ze wskazaniem SZCW
i SCW. Dokument przekazano do akceptacji
ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
zaakceptował dokument 14 lutego 2020 r.
Zakończono realizację cz. 1 zadania – dokonano
przeglądu
baz
danych
prowadzonych
w poszczególnych
regionalnych
zarządach
gospodarki wodnej oraz powiązano zawarte
w nich informacje z danymi dostępnymi w innych
bazach. Pozyskano również dane m.in.
z wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń
wodnych,
urzędów
morskich,
parków
narodowych,
Państwowego
Instytutu
Geologicznego w zakresie zabudowy podłużnej
rzek,
budowli
poprzecznych,
wałów
przeciwpowodziowych, elektrowni wodnych,
obszarów i terenów górniczych, budowli ochrony
brzegu. Zgromadzone dane posiadają lokalizację
przestrzenną oraz są przypisane do jednostek
podziału hydrograficznego i administracyjnego
Polski.
Zakończono realizację cz. 2 – opracowano bazy
danych w celu zidentyfikowania presji
antropogenicznych na wody powierzchniowe
i podziemne, wraz z przypisaniem ich do
poszczególnych jednolitych części wód. Zebrano

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

4. Analiza znaczących
oddziaływań człowieka
wraz z oceną ich wpływu
na stan wód oraz oceną
ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych

PGW WP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

5. Przegląd istotnych
problemów gospodarki
wodnej na obszarach
dorzeczy wraz z

PGW WP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
dane w zakresie poborów wód i zrzutów ścieków,
przy wykorzystaniu danych pochodzących
z pozwoleń
wodnoprawnych,
pozwoleń
zintegrowanych oraz wykazów dotyczących
rzeczywistych poborów wód oraz zrzutów
ścieków prowadzonych przez marszałków
województw. Baza zawiera także dane na temat
innych presji antropogenicznych, takich jak na
przykład ludność niepodłączona do kanalizacji,
zużycie nawozów w rolnictwie czy lokalizacja
składowisk odpadów).
W trakcie realizacji cz. 3 przygotowano model
ilościowy oraz jakościowy dla trzech zlewni rzek:
Wełny (woj. wielkopolskie), Wieprza (woj.
lubelskie), Iny (woj. zachodniopomorskie). Model
będzie narzędziem, które pozwoli na
prognozowanie wpływu działań takich jak
ograniczenie ładunków zanieczyszczeń czy
zmiana zagospodarowania zlewni na jakość wód.
Umożliwi także tworzenie scenariuszy wpływu
zmian klimatycznych na wody powierzchniowe.
Zakończono realizację wstępnej metodyki analizy
presji wraz z oceną ich wpływu na stan wód
powierzchniowych
oraz
oceną
ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych.
W trakcie realizacji są:
 ostateczna metodyka analizy presji wraz
z oceną ich wpływu/oddziaływania na stan
wód powierzchniowych oraz oceny ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych –
opracowanie tekstowe w języku polskim;
 podsumowanie wyników analizy presji wraz
z oceną ich wpływu/oddziaływania na stan
wód powierzchniowych oraz oceną ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych –
w języku polskim i angielskim;
 analiza
znaczących
oddziaływań
antropogenicznych wraz z oceną ich
wpływu/oddziaływania na stan wód oraz
oceną
ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych.
Zakończono opracowanie projektu przeglądu
istotnych problemów gospodarki wodnej
w podziale na wszystkie obszary dorzeczy –
opracowanie tekstowe (w języku polskim,

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

przeprowadzeniem
konsultacji społecznych

3
4

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

angielskim oraz krajów UE właściwych dla danego
międzynarodowego obszaru dorzecza).

6. Przegląd wykazów
obszarów chronionych3

PGW WP
Zakończone
DZŚ/GIOŚ
DOP/GDOŚ/RDO
Ś

7. Ustalenie celów
środowiskowych i
opracowanie rejestru
wykazów obszarów
chronionych4

PGW WP
Zakończone
DZŚ/GIOŚ
DOP/GDOŚ/RDO
Ś

Wskazanych w art. 317 ust. 4 pkt 1–5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).
Wskazanych w art. 317 ust. 4 pkt 1–5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn.zm.).

Rozpoczęto konsultacje społeczne projektu
dokumentu Przegląd istotnych problemów
gospodarki wodnej w podziale na wszystkie
obszary dorzeczy.
Opracowano wykazy następujących obszarów
chronionych:
1) jednolitych części wód przeznaczonych do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne;
2) jednolitych części wód przeznaczonych do
celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;
3) obszarów wrażliwych na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł
komunalnych
rozumianą
jako
wzbogacanie wód biogenami, w szczególności
związkami azotu lub fosforu, powodującymi
przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form
życia roślinnego, w wyniku którego następują
niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków
w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości
tych wód;
4) obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk
lub gatunków, o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie.
Dokument przekazano do akceptacji ministra
właściwego ds. gospodarki wodnej. Minister
właściwy do spraw gospodarki wodnej
zaakceptował dokument 14 lutego 2020 r.
Opracowano wykaz celów środowiskowych dla
jednolitych części wód powierzchniowych
i jednolitych części wód podziemnych oraz dla
obszarów chronionych. Opracowano także
rejestr obszarów chronionych na podstawie
istniejących i dostępnych danych w tym zakresie.
Dokument przekazano do akceptacji ministra

Zadanie dotyczy obszarów chronionych wyznaczonych
zgodnie z ustawą - Prawo wodne, a więc jest poza
kompetencją ministra właściwego ds. środowiska
i ministra właściwego ds. klimatu.

Zadanie dotyczy obszarów chronionych wyznaczonych
zgodnie z ustawą - Prawo wodne, a więc jest poza
kompetencją ministra właściwego ds. środowiska
i ministra właściwego ds. klimatu.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
właściwego ds. gospodarki wodnej. Minister
właściwy do spraw gospodarki wodnej
zaakceptował dokument 14 lutego 2020 r.
Przekazano Komisji Europejskiej sprawozdanie
opisujące postęp we wdrażaniu programu
środków (za lata 2016-2018), zgodnie z art. 15
ust. 3 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000
r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej
Opracowano koncepcję krajowego programu
renaturyzacji
wód
powierzchniowych,
obejmującą JCWP rzeczne, jeziorne, przejściowe
i przybrzeżne.
Opracowano, na zlecenie PGW WP, dokument:
Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z
prognozą rozwoju oraz analiza zwrotu kosztów
środowiskowych i zasobowych w regionach
wodnych i na obszarach dorzeczy. Dokument
przekazano do akceptacji ministra właściwego ds.
gospodarki wodnej.

8. Ocena postępu we
wdrażaniu programów
działań

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP

Zakończone

9. Opracowanie krajowego
programu renaturalizacji
wód powierzchniowych

PGW WP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

10. Analiza zwrotu kosztów
za usługi wodne wraz
z prognozą rozwoju dla
regionów wodnych
i obszarów dorzeczy oraz
analiza zwrotu kosztów
środowiskowych i
zasobowych w regionach
wodnych i na obszarach
dorzeczy
11. II aktualizacja planów
gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy

PGW WP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Ogłoszono przetarg na opracowanie II aktualizacji
planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy, wraz z metodykami stanowiącymi
podstawę ich opracowania.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Wsparto 1 projekt pn. Opracowanie II aktualizacji
programu
wodno-środowiskowego
kraju
i planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi
stanowiącymi podstawę do ich opracowania,
realizowany przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Kwota przyznanego
dofinansowania UE dla projektu wyniosła ponad
37 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to
prawie 44 mln zł.
Wydatkowano, od początku realizacji zadania do
końca 2019 r., 74% środków z czego 22,6 mln zł
w 2019 r. na zakup aparatury laboratoryjnej,
zestawów sprzętu, w tym samochodów do
wykonywania obserwacji hydromorfologicznych,
oprogramowania Oracle i GIS, sprzętu

do 2020

12. Wsparcie projektów
dotyczących opracowania
i aktualizacji dokumentów
strategicznych/planistycz
nych w zakresie
gospodarowania wodami
w ramach działania 2.1.
POIŚ

do 2020

13. Wzmocnienie
monitoringu wód w
zakresie procedur
zapewnienia oraz kontroli
jakości pomiarów i ocen
stanu wód

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

powierzchniowych,
a także infrastruktury
badawczej, pomiarowej
i informatycznej
14. Wsparcie projektów w
ramach działania 2.1.
POIŚ dotyczących
wzmocnienia monitoringu
wód w zakresie procedur
zapewnienia oraz kontroli
jakości pomiarów i ocen
stanu wód
powierzchniowych, a
także infrastruktury
badawczej, pomiarowej i
informatycznej
15. Opracowanie programu
monitoringu wód
powierzchniowych na cykl
wodny 2022–2027
16. Realizacja działań
zawartych w aPWŚK

do 2020

do 2020

do 2021

do 2021

do 2030

Nazwa zadania

6. Wdrażanie II aktualizacji

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
informatycznego oraz opracowano ekspertyzy i
wytyczne do prowadzenia monitoringu wód.

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

DZŚ/GIOŚ

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

zgodnie z
aPWŚK –
informacje
agreguje
MGMiŻŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

17. Monitorowanie działań
zawartych w
aPGW/aPWŚK

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Prowadzenie badań i

DZŚ/GIOŚ

Nierozpoczęte

Wsparto 1 projekt pn. Wzmocnienie monitoringu
wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli
jakości pomiarów i ocen stanu wód
powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej,
pomiarowej i informatycznej, realizowany przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Kwota
przyznanego dofinansowania UE dla projektu
wyniosła prawie 78 mln zł. Całkowita wartość
przedsięwzięcia to ponad 92 mln zł.

W zależności od podmiotu sprawozdającego się
poziom zaawansowania i fakt obecności lub
braku opóźnień w realizacji przypisanych
konkretnym podmiotom w aPWŚK działań jest
różny.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
realizowały największą sumarycznie liczbę zadań
w poszczególnych jednolitych częściach wód
powierzchniowych
i
podziemnych,
w szczególności
w
kategoriach
działań:
organizacyjne i edukacyjne, kształtowanie
stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów
od wód zależnych (w tym zachowanie drożności
biologicznej cieków). Wykonanie działań
pozostałych podmiotów (wójtowie) skupiała się
przede wszystkim na realizacji prac z kategorii
gospodarki komunalnej.
Przeprowadzono
monitorowanie
działań
zawartych
w
aPWŚK,
na
podstawie
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca
2017 r – Prawo wodne i rozporządzenia
wydanego na podstawie art. 328 ust. 3 tej
ustawy.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

/ciągłe

planów gospodarowania
wodami na obszarach
dorzeczy i aktualizacji
programu wodnośrodowiskowego kraju oraz
realizacja prac na potrzeby
kolejnej (III) aktualizacji
tych dokumentów w roku
2027 (SOR)

Nazwa zadania

oceny stanu wód w
ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska,
w tym wykonanie
zbiorczej oceny stanu
jednolitych części wód
powierzchniowych na
potrzeby przygotowania
planu gospodarowania
wodami na III cykl wodny
(po roku 2027)
2. Przegląd i weryfikacja
metodyk wyznaczania
silnie zmienionych i
sztucznych części wód
wraz ze wstępnym i
ostatecznym
wyznaczeniem
3. Identyfikacja presji w
regionach wodnych i
na obszarach dorzeczy
4. Analiza znaczących
oddziaływań człowieka
wraz z oceną ich wpływu
na stan wód oraz oceną
ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych
5. Przegląd istotnych
problemów gospodarki
wodnej na obszarach
dorzeczy wraz z
przeprowadzeniem
konsultacji społecznych
6. Przegląd wykazów
obszarów przeznaczonych
do ochrony siedlisk lub
gatunków, dla których
utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich
ochronie
7. Ustalenie celów
środowiskowych i
opracowanie rejestru
wykazów obszarów

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

(zgodnie z planem)

PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

przeznaczonych
do ochrony siedlisk lub
gatunków, dla których
utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich
ochronie
8. Ocena postępu we
wdrażaniu programów
działań
9. Analiza zwrotu kosztów
za usługi wodne wraz
z prognozą rozwoju dla
regionów wodnych
i obszarów dorzeczy oraz
analiza zwrotu kosztów
środowiskowych i
zasobowych w regionach
wodnych i na obszarach
dorzeczy
10. III Aktualizacja planów
gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy
11. Opracowanie programu
monitoringu wód
powierzchniowych na cykl
wodny po roku 2027
12. Realizacja działań
wynikających z aPGW
13. Monitorowanie działań
zawartych w aPGW
do 2020

7. Proekologiczne zarządzanie 1. Wsparcie realizacji zadań
lokalnymi zasobami
służących osiągnięciu
wodnymi, obejmujące
dobrego stanu wód w
także kształtowanie
ramach działania 2.1.
krajobrazów sprzyjających
POIŚ
zatrzymywaniu wody (SOR)

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP
PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP
DZŚ/GIOŚ

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

zgodnie z aPGW
– informacje
agreguje
MGMiŻŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
DFE/NFOŚiGW

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)
W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Wsparto 3 projekty dotyczące realizacji zadań
służących osiągnięciu dobrego stanu wód, dla
których kwota przyznanego dofinansowania UE
wyniosła ponad 95 mln zł. Całkowita wartość
realizowanych przedsięwzięć to ponad 112 mln
zł. W tym 1 projekt (kwota wkładu UE: prawie 38

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

8. Działania
informacyjno-edukacyjne
w zakresie
upowszechniania
przyjaznych środowisku
sposobów
przechowywania i
stosowania nawozów, w
tym realizacja działań
mających na celu
racjonalną gospodarkę
nawozową (SOR)

1. Opracowanie zbioru
zaleceń dobrych praktyk
rolniczych do
dobrowolnego
stosowania

minister
właściwy ds.
rolnictwa

Zakończone

ciągłe

2. Upowszechnianie zbioru
zaleceń dobrych praktyk
rolniczych do
dobrowolnego
stosowania

minister
właściwy ds.
rolnictwa
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2030

3. Realizacja Programu
działań mających na
celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód
azotanami
pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
rolnictwa

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
mln zł) uzyskał wsparcie w 2019 r.
Opublikowano „Zbiór zaleceń dobrej praktyki
rolniczej (ZZDPR)”, który dostępny jest w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:
https://www.gov.pl/web/
rolnictwo/zbiorzalecen-dobrej-praktykirolniczej-dodobrowolnego-stosowania
ZZDPR zastępuje Część H (Skrócony zbiór zasad
dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb wdrażania
dyrektywy azotanowej) Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej z 2004 r. oraz inne wymagania ww.
Kodeksu odnoszące się do zasad stosowania
nawozów zawierających azot, wapnowania gleb
oraz przechowywania nawozów naturalnych.
Podejmowano
działania
promocyjnoszkoleniowo-informacyjne, w tym mające na celu
szkolenie doradców rolniczych, jak i rolników
nt. zasad zawartych w Zbiorze zaleceń dobrej
praktyki rolniczej (ZZDPR). W celu promocji
ZZDPR w dniu 8 marca 2019 r. w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zorganizowana
konferencja pn. Gospodarowanie nawozami
a ochrona wód, w której uczestniczyli m.in.
przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego,
izb rolniczych, a także organizacji rolniczych.
Celem konferencji było przedstawienie zaleceń
i obowiązków wynikających ze zbioru zaleceń
dobrej praktyki rolniczej.
Dokument wszedł w życie z dniem 27 lipca 2018
r. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące
obowiązku sporządzania planu nawożenia
azotem, które zaczęły obowiązywać z dniem 1
stycznia 2019 r. oraz przepisy dotyczące
obowiązku
dostosowania
miejsc
do
przechowywania nawozów naturalnych do
wymogów określonych w Programie. Podmioty
prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie
mniejszej lub równiej 210 DJP mają czas do końca
2024 r., żeby dostosować się do wymogów
Programu, a podmioty większe niż 210 DJP mają
czas na dostosowanie do końca 2021 r.
Stałe doradztwo w sprawach nawożenia,
wynikające z przepisów programu azotanowego

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

9. Ochrona wód morskich

Nazwa zadania

1. Aktualizacja wstępnej
oceny stanu środowiska
wód morskich wraz z
zestawem właściwości
typowych dla dobrego
stanu środowiska wód
morskich

2. Aktualizacja programu
monitoringu wód
morskich

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
minister
właściwy ds.
rybołówstwa
minister
właściwy ds.
budownictwa,
planowania
i zagospodarow
ania
przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa
DZŚ/GIOŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
realizowane jest przez stacje chemiczno-rolnicze,
które zajmują się m.in. opiniowaniem planów
nawożenia azotem. Wymogi, przykłady,
niezbędne dane dotyczące opracowywania planu
nawożenia azotem znajdują się na stronie
internetowej Krajowej Stacji ChemicznoRolniczej
(https://schr.gov.pl/art,35,programazotanowy).
Szkolenia doradców rolnych, jak i rolników
wynikające z przepisów programy azotanowego
prowadzone są przez Fundację na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa (FDPA). Fundacja FDPA, we
współpracy z ODR, w 2019 r. zrealizowała cykl
szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi. Do chwili
obecnej przeprowadzone zostały 93 szkolenia
w 14 województwach, w których uczestniczyło
2478 rolników i mieszkańców wsi. W ramach
projektu FDPA pn. Ograniczenie zanieczyszczenia
azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy
jakości wód prowadzone były również szkolenia
dla doradców.
Dokument został przyjęty uchwałą Rady
Ministrów i przekazany do KE. KE nie zgłosiła
uwag do dokumentu. MGMiŻŚ rozpoczęło proces
legislacyjny mający na celu przyjęcie tego
dokumentu w drodze rozporządzenia.

Zadanie rozpoczęto w 2019 roku, kontynuowane
będzie w 2020. Zakończenie realizacji zadania
przez GIOŚ planowane jest w 2020 r.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

3. Aktualizacja zestawu
celów środowiskowych
dla wód morskich

do 2030

4. Przygotowanie
Aktualizacji Krajowego
programu ochrony wód
morskich

ciągłe

5. Badania i ocena stanu
środowiska morskiego
w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska

do 2020

do 2030

10.Opracowanie mapy
dyspozycyjnych zasobów
wodnych do wykorzystania
przez ludność, przemysł,
rolnictwo i inne gałęzie
gospodarki oraz zasad ich
aktualizacji w oparciu
o bilanse zasobów wód
powierzchniowych oraz
wód podziemnych (SOR)

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DZŚ/GIOŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Przekazano do KE, za zgodą Rady Ministrów,
opracowany projekt aktualizacji dokumentu.
Wobec braku uwag ze strony KE przystąpiono do
opracowania projektu rozporządzenia ministra
ds. gospodarki wodnej w sprawie przyjęcia
aktualizacji zestawu właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska morskiego.
Przyjęcie rozporządzenia jest zaplanowane do
końca II kwartału 2020 r.
Rozpoczęto
działania
mające
na
celu
opracowanie projektu Aktualizacji Krajowego
programu ochrony wód morskich.

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP
DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Wsparcie projektów
dotyczących opracowania
i aktualizacji dokumentów
strategicznych/
planistycznych w zakresie
gospodarowania wodami
w ramach działania 2.1.
POIŚ

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Opracowanie mapy
dyspozycyjnych zasobów
wodnych do
wykorzystania przez
ludność, przemysł,
rolnictwo i inne gałęzie
gospodarki

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
DNG/PIG-PIB

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Zadanie realizowane na bieżąco.
W 2019 roku opracowano ocenę stanu wód
morskich pt. „Ocena stanu środowiska polskich
obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych
monitoringowych z roku 2018 na tle
dziesięciolecia 2008-2017”
Wsparto 1 projekt dotyczący opracowania i
aktualizacji dokumentów strategicznych i
planistycznych w zakresie gospodarowania
wodami (w zakresie przeciwdziałania skutkom
suszy), pn. Opracowanie planów przeciwdziałania
skutkom suszy na obszarach dorzeczy,
realizowany przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Kwota przyznanego
dofinansowania UE dla projektu wyniosła ponad
11 mln zł. Całkowita wartość realizowanego
przedsięwzięci to prawie 13 mln zł.
W 2019 r.:
1. ukończono realizację przedsięwzięcia pn.
„Wykonanie programów prac i dokumentacji
hydrogeologicznych
ustalających
zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb
przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych
oraz opracowania warunków korzystania z wód
regionu wodnego i zlewni”. Aktualnie na całym
obszarze kraju są udokumentowane zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych;
2. opracowano mapy zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych w wydzielonych obszarach
bilansowych oraz w jednolitych częściach wód

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

podziemnych, skala 1:800 000, stan na
31.12.2019 r. (mapy aktualizowane co roku);
3. opracowano wykaz ustalonych zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach
bilansowych, stan na 31.12.2019 r. (wykaz
aktualizowany co roku).

3. Opracowanie zasad
aktualizacji mapy
dyspozycyjnych zasobów
wodnych w oparciu
o bilanse zasobów wód
powierzchniowych oraz
wód podziemnych

do 2030

11.Zapewnienie ochrony
społeczeństwa i gospodarki
przed nieuzasadnionym
wzrostem cen wody

do 2020

12.Nadanie rangi priorytetu

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
DNG/PIG-PIB

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Zakończono
wieloletnie
przedsięwzięcie
realizowane
przez
Państwową
Służbę
Hydrogeologiczną (w ramach zadań psh) pt.
„Wykonanie programów prac i dokumentacji
hydrogeologicznych
ustalających
zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb
przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych
oraz opracowania warunków korzystania z wód
regionu wodnego i zlewni”. W ramach tej pracy
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zostały
ustalone dla obszaru, w miarę możliwości, całego
kraju.
Opracowano także mapy prezentujące wielkości
zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych
wód podziemnych w obszarach bilansowych i
JCWPd (kontynuowano zadanie na podstawie
wyników pracy dot. dokumentowania zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych, powyżej).
Praca będzie kontynuowana w 2020 r.
Rozpoczęto realizację zadania Państwowej Służby
Hydrogeologicznej „Reambulacja dokumentacji
hydrogeologicznych
ustalających
zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych wykonanych
przed 2012 r.”. Opracowane programy prac
geologicznych dla pierwszych 3 wytypowanych
obszarów bilansowych, w oparciu o które zostaną
opracowane
dodatki
do
dokumentacji
hydrogeologicznych w latach 2020-2022. Dla
kolejnych obszarów bilansowych, wymagających
aktualizacji ilości zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych, prace będą kontynuowane w
latach następnych.
Regulator rozpoczął działalność z dniem 1
stycznia 2018.

1. Poprawa funkcjonowania PGW WP
Zakończone
mechanizmu
zatwierdzania taryf –
wprowadzenie organu
regulacyjnego
Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania (I.2)
Działanie jest realizowane w DFE/NFOŚiGW
W trakcie realizacji Realizowano, wspólnie z wfośigw, ogólnopolski Jedną z głównych przeszkód w szybszej realizacji

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny
działaniom NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW, wspierającym
przedsięwzięcia służące
poprawie jakości powietrza
(SOR)

do 2020

do 2020

13.Stworzenie ram prawnych
wprowadzających
wymagania jakościowe dla
paliw stałych ze względu
na rodzaj i wielkość
instalacji spalania paliw, z
wyróżnieniem instalacji
stosowanych w sektorze
bytowo-komunalnym, jak
również wymagań
technicznych dla małych
kotłów na paliwa stałe
(SOR)
14.Dynamizacja przedsięwzięć
na rzecz likwidacji niskiej
emisji z systemów
grzewczych (SOR)

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

ramach projektu
strategicznego Czyste
powietrze

Stan realizacji

i bez opóźnień

Działanie jest realizowane w
ramach projektu
strategicznego Czyste
powietrze

minister
właściwy ds.
gospodarki
minister
właściwy ds.
energii
minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

Zakończone

Działanie jest realizowane w
ramach projektu
strategicznego Czyste
powietrze

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Program Priorytetowy Czyste Powietrze, który
został uruchomiony 19 września 2018 r. Do 10
stycznia 2020 r. złożono 112 033 wnioski o
dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę
2,3 mld zł
Zaangażowano gminy do wspólnej realizacji
Programu „Czyste Powietrze”. Do 10 stycznia
2020 r. 628 gmin podpisało porozumienie
z wfośigw. Celem Programu jest zwiększenie
efektywności energetycznej jednorodzinnych
budynków
mieszkalnych,
jak
również
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez istniejące lub nowo budowane
jednorodzinne budynki mieszkalne.
Dodatkowo w 2019 r. utworzono programy
priorytetowe NFOŚiGW, których celem jest
kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej
jakości powietrza w Polsce: „Mój Prąd”,
„Agroenergia”, „Ciepłownictwo powiatowe pilotaż”, „Energia Plus”, „Polska Geotermia Plus”.
W dniu 12 marca 2019 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe (Dz. U. z 2019 r. poz. 363).

Programu jest zbyt mały zasięg sieci dystrybucji środków
do Beneficjentów. Obecnie trwają zaawansowane prace
mające na celu zaangażowanie w obsługę Programu
sektora bankowego.

Działanie jest zbieżne z działaniami 12 i 13.
W ramach nowelizacji ustawy – Prawo ochrony
środowiska z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z
2015 r. poz. 1593) wprowadzono przepisy
pozwalające
administracji
samorządu
terytorialnego na określenie na danym terenie w
drodze
uchwały
sejmiku
województwa
dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw oraz
standardów
dla
urządzeń
grzewczych
wykorzystywanych
w
sektorze
bytowokomunalnym.
Nowelizacja stanowiła podstawę do przyjęcia 17

Zakłada się znaczące uproszczenie Programu oraz
przyspieszenie
procesu
obsługi
wniosków
o dofinansowanie i wypłaty dotacji. Obecnie trwają
prace w tym zakresie.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
uchwał
antysmogowych
przez
sejmiki
województwa następujących województw:
małopolskiego (2 szt.), śląskiego (1), opolskiego
(1), dolnośląskiego (3), wielkopolskiego (3),
łódzkiego (1), mazowieckiego (1), lubuskiego (3),
kujawsko-pomorskiego
(1)
oraz
zachodniopomorskiego (1). W przygotowaniu
jest kolejna uchwała antysmogowa dla
województwa lubelskiego.
Znowelizowano przepisy, które wprowadziły
nowe zasady funkcjonowania programów
ochrony powietrza:
 skrócono
czas
na
przygotowanie
i uchwalenie programów ochrony powietrza
(POP)
oraz
planów
działań
krótkoterminowych z 18 do 15 miesięcy,
 działania naprawcze przewidziane w POP
mają umożliwiać ograniczenie przekroczeń
poziomów dopuszczalnych normowanych
substancji w „możliwie najkrótszym
terminie”,
 wprowadzono obowiązek dla ministra
właściwego ds. środowiska polegający na
weryfikacji
poprawności
projektów
programów,
zgodnie
z
nowymi
wymaganiami
wynikającymi
z
rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie programów ochrony powietrza oraz
planów działań krótkoterminowych,
 dodano
przygotowanie
rocznych
sprawozdań okresowych z postępów
realizacji działań naprawczych, które
oceniane
będą
przy
zastosowaniu
wskaźników monitorowania postępów dla
planowanych działań oraz wskaźników
osiągnięcia efektu ekologicznego tych
działań (poprzez redukcję wielkości emisji
oraz zmianę poziomu stężeń poszczególnych
substancji w powietrzu),
 skrócono czas realizacji działań naprawczych
w
programach
ochrony
powietrza:
średnioterminowych z 5 na 4 lata,
długoterminowych z 10 na 6 lat oraz przede
wszystkim
wprowadzono
obowiązek

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
określania
czasu
realizacji
działań
krótkoterminowych na okres nie dłuższy niż
dwa lata, z podziałem na typy działań:
pierwszy typ – poniżej jednego roku, drugi
typ – jeden rok, trzeci typ – powyżej jednego
roku.

do 2020

5

15.Zapewnienie na gruncie
prawa budowlanego
kontroli stosowania
przepisów ustawy – Prawo
energetyczne5 w zakresie
obowiązku przyłączania
instalacji grzewczych w
nowych budynkach do sieci
ciepłowniczych

Działanie jest realizowane w
ramach projektu
strategicznego Czyste
powietrze

minister
właściwy ds.
budownictwa,
planowania
i zagospodarow
ania
przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn.zm.).

Zakończone

Zanotowano
istotny
wzrost
dynamiki
podpisywanych umów w ramach Programu
NFOŚiGW „Czyste powietrze”, przekładający się
w dalszej perspektywie na liczbę wypłat. Do 10
stycznia 2020 r. przyznano 75 381 dofinansowań,
z czego zostało podpisanych 61 527 umów
dofinansowania. NFOŚiGW i wfośigw udostępniły
626,5 mln zł środków z przeznaczeniem na
dotacje oraz 61,6 mln zł na pożyczki.
23 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia
16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2166), która w art. 3
wprowadziła do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane – pkt 10 w brzmieniu:
„10) oświadczenie projektanta dotyczące
możliwości podłączenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,
zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn.
zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
„Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.”
Na skutek tej zmiany inwestor będzie miał
obowiązek dołączyć do wniosku o pozwolenie na
budowę ww. oświadczenie projektanta o
możliwości podłączenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

do 2020

16.Wsparcie merytoryczne
samorządów gminnych,
w tym opracowanie
wytycznych w zakresie
przygotowywania
Programów Ograniczania
Niskiej Emisji (PONE),
obejmujących
wielokryterialność
programowanych działań
oraz inwentaryzację źródeł
emisji (SOR)

Działanie jest realizowane w
ramach projektu
strategicznego Czyste
powietrze

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

17.Rozwój i wsparcie
finansowe Państwowego
Monitoringu Środowiska w

1. Wsparcie projektów
dotyczących wdrażania
metod obserwacji i

minister
właściwy ds.
środowiska –

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne. Regulacja ta, zgodnie z art. 12
ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw, weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i nie dotyczy
spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem
jej wejścia w życie.
Zadanie podzielono na 4 podzadania, które Termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty
finalnie
stanowić
będą
podstawę
do do końca sierpnia 2020 r.
przygotowania kompleksowych Wytycznych.
Zauważyć należy, że 3 z 4 poniższych podzadań
zostały już zrealizowane, pozostaje w dalszym
ciągu do realizacji jeszcze jedno podzadanie,
które planowane do zakończenia jest w terminie
do końca sierpnia 2020 r.:
1) prace legislacyjne mające na celu wejście w
życie w dniu 11 stycznia 2018 r. ustawy o
zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony
Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 88), która
stanowi podstawę dla Instytutu Ochrony
Środowiska – Państwowego Instytutu
Badawczego, w ramach którego funkcjonuje
KOBiZE do podjęcia prac w omawianym
zakresie.
2) przygotowano wskaźniki emisji zanieczyszczeń
powietrza ze spalania paliw na potrzeby
opracowania programów ochrony powietrza
(przekazane w dniu 13 sierpnia 2019 r. przez
Ministra
Środowiska
do
marszałków
województw),
3) przygotowano Kalkulator do obliczania
wielkości emisji z transportu drogowego
(przekazane w dniu 30 września 2019 r. przez
Ministra
Środowiska
do
marszałków
województw),
4) zweryfikowano
stosowane
metody
szacowania poszczególnych rodzajów emisji,
której efekty zostaną ocenione po dokonaniu
oceny poziomów substancji w powietrzu za
2019 r., wykorzystującej modelowanie jakości
powietrza za 2019 r.
Wsparto 1 projekt dotyczący wdrażania metod
obserwacji i zakupów sprzętu w celu
usprawnienia systemu monitoringu środowiska

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

zakresie pomiarów jakości
powietrza (SOR)

zakupów sprzętu w celu
usprawnienia systemu
monitoringu środowiska
w ramach działania 2.1.
POIŚ

ciągłe

do 2030

18.Dostosowywanie ram
prawnych w celu dalszego
ograniczania emisji
zanieczyszczeń do
powietrza, w tym zjawiska
niskiej emisji (SOR)

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DFE
NFOŚiGW

Stan realizacji

2. Wsparcie finansowe
Państwowego
Monitoringu Środowiska

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

3. Rozwój Państwowego
Monitoringu Środowiska
w zakresie pomiarów
jakości powietrza

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

4. Badania i ocena jakości
powietrza w ramach
Państwowego
Monitoringu Środowiska

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Zmiana przepisów
dotyczących :
a) przekazywania
informacji o
zanieczyszczeniach
powietrza,
b) dokonywania oceny
poziomów
substancji

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
(w zakresie pomiarów jakości powietrza), pn.
Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury
kalibracyjnej
i
wzorcującej
Krajowego
Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego
ds. badań powietrza atmosferycznego oraz
doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości
powietrza w Polsce, realizowany przez Główny
Inspektorat Ochrony środowiska. Kwota
przyznanego dofinansowania UE wyniosła prawie
45 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to
prawie 53 mln zł.
Funkcjonuje jedna, wspólna, umowa o
dofinansowanie na realizację Państwowego
monitoringu środowiska w związku z wejściem w
życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz
niektórych innych ustaw.
Zakupiono sprzęt specjalistyczny do pomiarów
jakości powietrza – 256 szt. urządzeń
pomiarowych za kwotę 20 007 169 zł, w tym
m.in.: analizatory zanieczyszczeń gazowych (SO2,
CO, O3, NOx, C6H6), poborniki pyłu zawieszonego
PM10/PM2.5, automatyczne mierniki pyłu
zawieszonego PM10/PM2.5, kalibratory do
analizatorów
zanieczyszczeń
gazowych,
przepływomierze, wyposażenie stacji tła
regionalnego (analizatory rtęci, kolektory opadu,
analizator prekursorów ozonu), kontenery
pomiarowe, mini stacje do pomiarów pyłu
zawieszonego
PM10/PM2.5,
stacje
zanieczyszczeń
komunikacyjnych,
mobilne
laboratoria, systemy zbierania danych DAS.
Wykonano badania i oceny jakości powietrza w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
w tym ocenę jakości powietrza za rok 2018 i
pięcioletnią ocenę jakości powierza za lata 20142018.
Znowelizowano przepisy krajowe w zakresie
jakości powietrza, poprzez ustawę z dnia
13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. poz. 1211), jak również
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2019 r. w sprawie programów
ochrony powietrza oraz planów działań
krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1159).

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Zmiany organizacyjne u Beneficjenta (Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska) w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych
ustaw

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

w powietrzu,
c) programów ochrony
powietrza oraz
planów działań
krótkoterminowych

do 2030

19.Wsparcie samorządów
w zakresie zarządzania
wielokryterialnego
emisjami obszarowymi
(systemy grzewcze) i
liniowymi (transport) oraz
lokalizacją inwestycji z
punktowymi emitorami
(SOR)

1. Opracowanie materiałów
(poradników i
wytycznych)
dotyczących poprawy
jakości powietrza

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Dodatkowo przeprowadzono proces legislacyjny,
w wyniku którego w dniu 11 października 2019 r.
weszło w życie rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz.
1931), określające nowe, zaostrzone poziomy
informowania i alarmowania dla pyłu
zawieszonego PM10.

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Aktualnie trwają prace mające na celu zmianę
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6
czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania
informacji
dotyczących
zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1120).
Poradnik i Informator „Czyste ciepło w Twoim
domu” oraz ulotki są zamieszczone na stronie
internetowej:
https://archiwum.mos.gov.pl/pl/srodowisko/oc
hrona-powietrza/czyste-cieplo-w-moim-domu-zpaliw-stalych/.
W 2020 r. planowane jest przygotowanie
kompleksowych Wytycznych do inwentaryzacji
zanieczyszczeń powietrza, głównie na potrzeby
opracowywania programów ochrony powietrza.

2. Prowadzenie kampanii
medialnych i
informacyjnych w
zakresie
proekologicznych
zachowań sprzyjających
poprawie jakości
powietrza oraz wpływu
niskiej emisji na zdrowie
i środowisko

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK, DEK
minister
właściwy ds.
transportu

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Jednocześnie nie wyklucza się, w przypadku
zgłaszanych przez JST oraz inne jednostki
i instytucje potrzeb w tym zakresie, na podjęcie
prac mających na celu przygotowanie nowych
ekspertyz w omawianym obszarze.
W ramach tego zadania:
Włączenie zagadnień związanych z aktualizacją
1. Reemitowano spoty „Zadbaj o swój kawałek Programu. Wzmocnienie współpracy z samorządami.
nieba” w TV i radio.
2. Kontynuowano kampanię „Czyste powietrze
zdrowy wybór – Twój Wybór!”, w tym
wyprodukowano i emitowano w Internecie
felieton oraz szczegółowe instrukcje wypełnienia
wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze.
3. Lokowano ideę w serialach TV.
Ministerstwo Infrastruktury koordynowało, na
poziomie krajowym, kampanię „Europejski
Tydzień Zrównoważonego Transportu” (ETZT),

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
która trwa co roku w dniach 16-22 września.
W roku 2019 w ETZT wzięły udział 202
miasta/gminy/powiaty z Polski, dodatkowo
zarejestrowano 51 tzw. mobility actions, czyli
działań promujących zrównoważoną mobilność
organizowanych również przez podmioty spoza
administracji publicznej.

do 2030

20. Dalsze ograniczenie emisji
z transportu drogowego
(SOR)

1. Wsparcie rozwoju
transportu
niskoemisyjnego
i zeroemisyjnego

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Prowadzono działania mające na celu promocję i
rozwój Planów Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej (SUMP):
 w ramach projektu CIVITAS PROSPERITY pod
patronatem MI wydano „Poradnik –
opracowanie
Planu
Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej”, współorganizowane są
warsztaty dla przedstawicieli miast;
 we współpracy z MFiPR (główny koordynator),
CUPT i Inicjatywą JASPERS realizowany jest
pilotażowy
projekt
dla
miast
dot.
opracowywania SUMP-ów.
Zakończono nabór wniosków w ramach
programu GEPARD II – transport niskoemisyjny.
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Na
opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju
elektromobilności” udzielono dofinansowania w
formie dotacji dla 218 przedsięwzięć w łącznej
kwocie 11,5 mln. zł.
Zakończono także nabór wniosków w ramach
programu System zielonych inwestycji (GIS –
Green Investment Scheme) Kangur – Bezpieczna
i ekologiczna droga do szkoły. Zawarto 4 umowy
o dofinansowanie w formie dotacji w łącznej
kwocie 8,2 mln zł i 1 umowę pożyczki w kwocie
200 tys. zł.
Zakończono procedurę zawierania umów w
ramach konkursu ogłoszonego w 2018 r. System
zielonych inwestycji (GIS – Green Investment
Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport
publiczny. W 2019 r. zawarto 3 umowy o
dofinansowanie w formie dotacji w łącznej
kwocie 8 mln zł i 2 umowy w formie pożyczki w
kwocie 4 mln zł.
Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu
GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 3)
Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

do 2020

21.Opracowanie polityki
odorowej

1. Przygotowanie przepisów
dotyczących
przeciwdziałania
uciążliwości zapachowej

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

W trakcie realizacji
i opóźnione

do 2020

22.Redukcja emisji
zanieczyszczeń do
powietrza

1. Realizacja zobowiązań
wynikających
z mechanizmów
derogacyjnych6

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
publicznego.
Przygotowano projekt ustawy o minimalnej
odległości dla planowanego przedsięwzięcia
sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może
wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości
zapachowej. Projekt uzyskał wpis do Wykazu prac
legislacyjnych i rządowych Rady Ministrów.
11 października 2019 r. Rada Ministrów zmieniła
uchwałą nr 119/2019 Przejściowy Plan Krajowy
(PPK). Obiekty uczestniczące w PPK muszą
dotrzymać przyznane roczne pułapy emisji
obowiązujące do 30.06.2020 r.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Podjęto decyzję o wstrzymaniu projektu na etapie SKRM
i kontynuowanie jej procedowania w I kwartale 2020 r.,
celem dostosowania odpowiedniego okresu vacatio
legis do zakresu projektu

Od 5.12.2019 r. obowiązują zmienione
wymagania istotne dla realizacji PPK, na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
(Dz. U. 2019 poz. 2283), tj. działania, które 47
prowadzących instalacje objęte planem muszą
zrealizować
w
celu
nieprzekraczania
wymaganych maksymalnych rocznych emisji dla
SO2, NOx i pyłu.

do 2020

2. Wdrażanie dyrektywy w
sprawie ograniczenia
emisji niektórych
zanieczyszczeń do
powietrza ze średnich
obiektów energetycznego
spalania (MCP)7

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

KOBiZE ocenia, że realizacja PPK przebiega bez
zagrożeń.
Przygotowano
transpozycję
dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji
krajowych
emisji
niektórych
rodzajów
zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez ustawę
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw,
która została przyjęta uchwałą nr 34 RM z dnia 29
kwietnia 2019 r. Krajowego Program
Ograniczania
Zanieczyszczenia
Powietrza
(KPOZP). Program został przekazany do KE.

Mechanizmy derogacyjne ustanowione na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17), w tym Przejściowy
Plan Krajowy, derogacja ciepłownicza i ograniczone odstępstwo czasu pracy 17 500 godzin (tzw. derogacja naturalna).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015, str. 1).
6

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK
minister
właściwy ds.
gospodarki
minister
właściwy ds.
transportu
minister
właściwy ds.
energii
minister
właściwy ds.
rolnictwa

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Wprowadzono, zgodnie z przepisami dyrektywy
NEC, zakaz stosowania nawozów amonowowęglanowych, który został wprowadzony
w Ustawie o nawozach i nawożeniu ustawą z dn.
4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2019 poz. 1501).
Opracowano i upowszechniono Kodeks dobrej
praktyki rolniczej dot. ograniczenia emisji
amoniaku z rolnictwa, w którym wskazano
praktyki, w szczególności propagowane wśród
rolników, tj.:
- aplikacja doglebowa nawozów na bazie
mocznika;
- stosowanie innych metod rozlewania
gnojownicy niż rozbryzgowo;
- przeorywanie obornika w ciągu 12h od aplikacji
na glebę.
Rozpoczęto nabory wniosków w programach
Energia Plus oraz Ciepłownictwo Powiatowe
skierowanych
dla
przedsiębiorców.
Kontynuowano wdrażanie projektów oraz
zawierano nowe umowy o dofinansowanie przez
NFOŚiGW w ramach działań 1.1.1, 1.2, 1.5, 1.6
I Osi Priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Zmniejszenie
emisyjności gospodarki, w których beneficjentem
są
przedsiębiorstwa
realizujące
prośrodowiskowe inwestycje ukierunkowane na
oszczędność energii i niskoemisyjność.
Projekt realizowany jest od 2015 r. przez 16
Partnerów (15 WFOŚiGW i Woj. Lubelskie) oraz
Partnera Wiodącego – NFOŚiGW. W całym kraju
działa
76
przeszkolonych
doradców
energetycznych. Od początku realizacji Projektu
doradcy udzielili około 48 tys. konsultacji, 56 tys.
osób
objęto
działaniami
edukacyjnoszkoleniowymi. Wsparciem doradczym objęto
ponad 1800 planów gospodarki niskoemisyjnej
i 1200 inwestycji. Przeprowadzono 65 szkoleń dla
ponad 1600 kandydatów na energetyków
gminnych. Przeprowadzono ponad 190 szkoleń
dla ponad 4000 pracowników socjalnych

od 2020
do 2029

3. Wdrażanie dyrektywy w
sprawie redukcji
krajowych emisji
niektórych rodzajów
zanieczyszczeń
atmosferycznych (NEC)8

do 2020

4. Wsparcie
przedsiębiorców w
realizacji inwestycji
prośrodowiskowych

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

5. Stworzenie
ogólnopolskiego systemu
wsparcia doradczego dla
sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w
zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Zidentyfikowano przesunięcia w realizacji niektórych
wskaźników projektu spowodowane m.in. procedurami
wyboru wykonawców zamówień dla realizowanych
zadań.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 17.12.2016, str.
1).
8

Horyzont
czasowy

do 2021

do 2030

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

6. Realizacja zadań
wynikających ze
wspólnych przedsięwzięć
rozwojowych/projektów
rozwojowych PGL LP pt.
„Termomodernizacja
budynków PGL LP (łącznie
z zastosowaniem OZE
w budynkach)” oraz
„Odnawialne źródła
energii podstawą
zaopatrzenia w energię
elektryczną budynków i
środków transportu PGL
LP”

Realizacja projektu strategicznego: Czyste powietrze

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

DL/PGL LP

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

ośrodków pomocy społecznej. Działanie
rozpoczęła strona internetowa Projektu.
Inwestycje
w
ramach
projektu
„Termomodernizacja budynków PGL LP (…)” są
realizowane w sposób ciągły.
W ramach przeprowadzonego naboru do
projektu w roku 2019 wyłoniono zadania do
realizacji w roku 2020, służące podniesieniu
efektywności energetycznej. Ostateczne efekty
energetyczne i ekonomiczne wynikające z
realizacji projektu będzie można określić dopiero
po zakończeniu roku 2021, ponieważ do tego
czasu będą modernizowane kolejne budynki
Lasów Państwowych i efekty tych działań
kumulują się z roku na rok.

minister

W trakcie realizacji

W ramach programu „OZE podstawą
zaopatrzenia w energię elektryczną budynków
i środków transportu PGL LP”:
a. zakupiono grupowo energię elektryczną dla
jednostek LP – obniżenie kosztów w 2018 roku
o ponad 1 mln zł, w 2019 o 3 mln zł,
b. zakupiono pilotażowo samochody elektryczne
(16 szt). Do tej pory jest to największy zakup
dla jednej instytucji w Polsce,
c. wybudowano
sieci
ładowarek
dla
samochodów własnych LP,
d. przeprowadzono szkolenia z zakresu OZE,
efektywności energetycznej oraz rynku energii
dla pracowników Lasów Państwowych (ok.
1000 osób – sekretarze i nadleśniczowie),
e. wzięto udział w szkoleniach organizowanych
przez Ministerstwo Energii dla samorządów,
urzędów państwowych i innych instytucji
objętych ustawą o elektromobilności. Odbyło
się 30 szkoleń dla miast powyżej 100 tys.
mieszkańców. Zaplanowane zostały kolejne
dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców,
f. otrzymano nagrody:
i. Lider Elektromobilności – nagroda
wręczona podczas COP 24;
ii. za najlepszą strategię elektromobilną –
nagroda wręczona podczas targów
Elektrotechnika 2019.
Podjęto działania o charakterze strategicznym:

Konieczna jest aktualizacja programu priorytetowego

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
właściwy ds.
środowiska –
DPK
minister
właściwy ds.
gospodarki
minister
właściwy ds.
transportu
minister
właściwy ds.
energii
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

1) 11 lutego 2019 r. zorganizowano spotkanie z NFOŚiGW, w celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do
Dyrektorami
Departamentów/Wydziałów niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.
Ochrony
Środowiska
w
Urzędach
Marszałkowskich w sprawie omówienia nowych
zadań, jakie stoją przed administracją rządową
oraz samorządową w związku z koniecznością
wykonania wyroku z dnia 22 lutego 2018 r.
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
dotyczącego
przekroczeń
poziomów
dopuszczalnych dla pyłu drobnego PM10.
2) 7 maja 2019 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia Krajowego Programu
Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza.
3) Przygotowano i przekazano do urzędów
marszałkowskich narzędzia do przygotowania
nowych, skuteczniejszych programów ochrony
powietrza.
4) 2 września 2019 r. nastąpiło uruchomienie
przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy
Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) bazy urządzeń
grzewczych, spełniających wymagania programu
NFOŚiGW "Czyste Powietrze".
5) Podjęto działania mające na celu optymalizację
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Podjęto także działania o charakterze
legislacyjnym:
1) wzmocniono system zarządzania jakością
powietrza, stanowiącego de facto realizację
pierwszego etapu wyroku TSUE z dnia 22 lutego
2018 r., o którym mowa w pkt 1 Działań
strategicznych.
2) nałożono obowiązek na inwestora do
dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę
oświadczenia
projektanta
o
możliwości
podłączenia
projektowanego
obiektu
budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.
3) wprowadzono nowe, zaostrzone poziomy
informowania i alarmowania dla pyłu
zawieszonego PM10.
Podjęto również działania o charakterze
finansowym:
1) realizowano Program Priorytetowy "Czyste
Powietrze";
2) utworzono całkowicie nowy Program

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
priorytetowy „Mój Prąd”. Na dzień 15 listopada
2019 r. przekazano do Ministerstwa Energii 6 324
wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad
31 mln zł. Prowadzono nabór wniosków i ich
ocenę w ramach nowych pilotażowych
Programów Priorytetowych „Ciepłownictwo
Powiatowe” oraz „Energia Plus”. Na dzień 20
listopada 2019 r. w ramach „Ciepłownictwa
Powiatowego” złożono 18 wniosków o
dofinansowanie na łączną kwotę ponad 65 mln zł,
natomiast w „Energii Plus” złożono 21 wniosków
na łączną kwotę dofinansowania blisko 794,3 mln
zł. Nabór wniosków w obu programach
zakończono 20 grudnia 2019 r.
3) utworzono nowy Program Priorytetowy
„Agroenergia”.

do 2020

do 2030

9

23.Realizacja programu
identyfikacji gleb
zanieczyszczonych (SOR)

W ramach działania o charakterze edukacyjnym
kontynuowano, zainagurowaną w 2018 r.,
ogólnopolską kampanię edukacyjno-promocyjną
na temat poprawy jakości powietrza pn. "Czyste
Powietrze - Zdrowy Wybór - Twój Wybór!".
Kierunek interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb (I.3)
1. Wsparcie projektów
minister
W trakcie realizacji Wsparto 3 projekty dotyczące inwentaryzacji
dotyczących
właściwy ds.
i bez opóźnień
terenów
zdegradowanych
i
terenów
inwentaryzacji terenów
środowiska –
zanieczyszczonych,
dla
których
kwota
zdegradowanych i
DFE
przyznanego dofinansowania UE wyniosła prawie
NFOŚiGW
terenów
1,6 mln zł. Całkowita wartość realizowanych
zanieczyszczonych w
przedsięwzięć to prawie 1,9 mln zł.
ramach działania 2.5.
POIŚ
2. Wsparcie realizacji
system funduszy W trakcie realizacji Prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć związanych ochrony
i bez opóźnień
w ramach programu priorytetowego 2.2.
z ochroną powierzchni
środowiska –
Ochrona powierzchni ziemi, w ramach którego
ziemi
DFE/NFOŚiGW
finansowane mogły być działania polegające
m.in. na rekultywacji terenów zdegradowanych.
3. Identyfikacja i
minister
W trakcie realizacji Zmodernizowano i rozbudowano rejestr
prowadzenie rejestru
właściwy ds.
i bez opóźnień
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
historycznych
środowiska (w
(poprawa funkcjonalności oraz umożliwienie
zanieczyszczeń
zakresie
prezentowania
zanieczyszczeń
na
powierzchni ziemi
nadzoru) – DGO
ogólnodostępnym portalu internetowym GDOŚ
Geoserwis Mapy).
starostowie9 –
informacje
Dokonano
351
wpisów
potencjalnych
agreguje DGO
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Starostowie na podstawie art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

24.Wsparcie remediacji
zidentyfikowanych gleb
zanieczyszczonych (SOR)

do 2030

do 2030

ciągłe

do 2020

25.Ochrona produktywności
gruntów rolnych (SOR)

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DOP/GDOŚ/RDO
Ś

Stan realizacji

1. Wsparcie realizacji
projektów dotyczących
zanieczyszczonych lub
zdegradowanych terenów
w ramach działania 2.5.
POIŚ

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Wsparcie realizacji
przedsięwzięć związanych
z ochroną powierzchni
ziemi

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

3. Wsparcie badań, rozwoju,
wdrażania i testowania
innowacyjnych
technologii remediacji
gleb, w tym
wielkoskalowych
projektów
demonstracyjnych
4. Ustalenie
harmonogramów zadań w
zakresie historycznych
zanieczyszczeń
powierzchni ziemi
(badania, opracowanie
planów remediacji,
przeprowadzenie
remediacji)
1. Badania i ocena jakości
gleb ornych w ramach
Państwowego
Monitoringu Środowiska

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW
minister
właściwy ds.
nauki
NCBiR
minister
właściwy ds.
środowiska (w
zakresie
nadzoru) – DGO
DOP/GDOŚ/RDO
Ś

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

DZŚ/GIOŚ

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

system funduszy

W trakcie realizacji

2. Wsparcie przedsięwzięć

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
do rejestru w drodze decyzji administracyjnych.
Zweryfikowano 143 pozycje w wykazach
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni
ziemi
sporządzonych
przez
starostów, dla których stwierdzono brak podstaw
do wpisu do rejestru (umorzenie postępowania).
Prowadzono dodatkowo 374 postępowania
administracyjne dotyczące wpisu do rejestru
(sprawy w 2019 r. w toku i kontynuowane w 2020
r.).
Wsparto
14
projektów
dotyczących
zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów,
dla których kwota przyznanego dofinansowania
UE wyniosła ponad 315 mln zł. Całkowita wartość
realizowanych przedsięwzięć to prawie 376 mln
zł. W tym 5 projektów (kwota wkładu UE: prawie
81 mln zł) uzyskały wsparcie w 2019 r.
Prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego Ochrona
powierzchni ziemi, w ramach którego
finansowane mogły być działania polegające
m.in. na rekultywacji terenów zdegradowanych.

Ustalono harmonogram w jednej regionalnej
dyrekcji ochrony środowiska oraz zaktualizowano
harmonogramy w trzech regionalnych dyrekcjach
(w dwóch przypadkach dodano nowe zadania,
w jednym zmianie uległa przewidywana kwota na
dofinansowanie zadania), a także rozpoczęto
przygotowania do aktualizacji w trzech
regionalnych dyrekcjach (aktualizacja planowana
jest w 2020 r.).
Program monitoringu chemizmu gleb ornych
w Polsce realizowany jest w cyklu 5-letnim.
Ostatni pobór prób wykonany został w 2015
roku. Kolejny zaplanowany cykl badawczy
rozpocznie się w 2020 r.
W
ramach
Ogólnopolskiego
programu

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

związanych
z przywracaniem
produktywności gruntów
rolnych

do 2030

3. Zapobieganie erozji gleb i
utracie zawartości materii
organicznej w glebach
poprzez wdrażanie
Wspólnej Polityki Rolnej
(przewidziane do
realizacji w ramach
SZRWRiR)

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

minister
właściwy ds.
rolnictwa

Stan realizacji

i bez opóźnień

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie NFOŚiGW wspiera działania
regeneracyjne zakwaszonych gleb. Pomocą
zostanie objętych do 250 tys. ha gleb. W 2019
roku NFOŚiGW zawarł umowy udostępnienia
środków ze wszystkimi WFOŚiGW, które są
operatorem programu za pośrednictwem
Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. W
ramach naboru posiadacze użytków rolnych
złożyli ponad 5500 wniosków na kwotę
przekraczającą 20 mln zł. Zainteresowanie
beneficjentów programem przekracza zakładane
w nim wskaźniki osiągnięcia celu o ponad 150 tys.
ha, dlatego obecnie NFOŚiGW uruchamia kolejny
nabór wniosków na lata 2020-2021.
W ramach I filara WPR:
Kontynuowano zasady wzajemnej zgodności
(obowiązkowego
elementu
płatności
bezpośrednich i niektórych płatności PROW). W
ramach zasady wzajemnej zgodności rolnicy
muszą
przestrzegać
określonych
norm
i wymogów, związanych m.in. z ochroną gleb (np.
utrzymywanie okrywy roślinnej na terenach
zagrożonych erozją wodną, zakaz wypalania).
Kontynuowano zazielenienie, czyli płatności
z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska. Przykładami praktyk, które
rolnicy mogą podjąć w ramach zazielenienia
i które korzystnie oddziaływają na gleby są:
uprawa międzyplonów i uprawa roślin wiążących
azot.
W ramach II filara WPR:
Kontynuowano wdrażanie:
1)
„Działania
rolno-środowiskowoklimatycznego (DRŚK)” realizowanego w ramach
PROW 2014-2020, którego istotą jest m.in.
promowanie praktyk rolniczych przyczyniających
się do ochrony gleb, wód, klimatu, a także
ochrony różnorodności krajobrazu. W ramach
DRŚK zapobieganie erozji gleb i utracie zawartości
materii organicznej w glebach realizowano
poprzez wdrażanie Pakietu 1. Rolnictwo
zrównoważone oraz Pakietu 2 Ochrona gleb
i wód.
W kampanii w 2019 r. w ramach:

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
- Pakietu 1. złożono 7 840 wniosków o objęcie
wsparciem powierzchni ok. 362 tys. ha;
- Pakietu 2. złożono 12 476 wniosków o objęcie
wsparciem powierzchni ok. 150 tys. ha.
Wydatki w roku 2019 (w ramach PROW 20142020 i PROW 2007-2013) wyniosły:
- ok. 186 mln zł dla 8 306 beneficjentów Pakietu
1.;
- ok. 120 mln zł dla 11 959 beneficjentów Pakietu
2.
2)
Działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW
2014-2020 i wypłaty wsparcia dla rolników za
realizację zobowiązań ekologicznych. Stosując
w produkcji
rolniczej
metody
rolnictwa
ekologicznego, rolnicy przyczyniają się do
zapobiegania erozji gleb i wpływają na
zwiększenie materii organicznej w glebie.
W kampanii w 2019 r. w ramach działania złożono
16 645 wniosków o objęcie wsparciem
powierzchni prawie 395 tys. ha.
W 2019 r. zrealizowano płatności na kwotę ok.
300 mln zł dla ponad 16,5 tys. beneficjentów (w
ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013).
3)
Działania „Inwestycje w rozwój obszarów
leśnych, poprawę żywotności lasów (tzw.
Działanie zalesieniowe)”, realizowanego od 2004
r. w ramach PROW. Działanie zalesieniowe
pozytywnie oddziałuje na gleby zagrożone erozją,
dodatkowo w ramach zalesień realizowanych z
PROW premiowane są właśnie m.in. grunty
erozyjne, o spadku terenu powyżej 12 stopni oraz
grunty niskich klas bonitacji, co stanowi
alternatywę dla ich zagospodarowania. Dzięki
temu działanie to przyczynia się m.in. do
ograniczenia strat węgla organicznego z gleby. Do
roku 2019 zalesiono ok. 79,6 tys. ha.
W kampanii w 2019 r. o pomoc na pielęgnację
i utrzymanie założonych dotychczas upraw
leśnych złożono ok. 25,1 tys. wniosków na kwotę
101,1 mln zł. Dodatkowo w kampanii w 2019 r.
zawnioskowano o zalesienie 0,75 tys. ha.
W roku 2019 zrealizowano płatności na łączną
kwotę ok. 138,7 mln zł, dla ok. 15,3 tys.
beneficjentów.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

4)
Działania „Płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami (ONW)” PROW
2014-2020. Działanie to sprzyja utrzymaniu
rolniczego użytkowania gruntów na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
tj. na obszarach górskich i innych obszarach
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami.
W kampanii w 2019 r. w ramach tego działania
złożono ok. 863,3 tys. wniosków o objęcie
wsparciem prawi 9,2 mln ha, szacowana kwota
płatności dla tych beneficjentów wyniesie 1,56
mld zł.
W roku 2019 zrealizowano płatności na łącznie
kwotę ok. 1,32 mld zł, dla ok. 696,9 tys.
beneficjentów.
Ponadto realizowano zadanie we wskazanym
obszarze w ramach bieżących prac w oparciu o
przepisu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1161).
Ustawa
zawiera
regulacje
przeciwdziałające zasklepianiu gruntów rolnych
poprzez:
- ograniczenie nieuzasadnionego przeznaczenia
gruntów
rolnych
na
cele
nierolnicze,
w szczególności
gruntów
o
najwyższym
potencjale dla produkcji rolniczej (klasy I-III),
ukierunkowując użytkowanie o charakterze
nierolniczym w pierwszej kolejności na nieużytki
i grunty rolne najniższych klas botanicznych;
- instrumenty ekonomiczne w postaci opłat
związanych z rozpoczęciem innego niż rolniczy
lub leśny sposoby użytkowania gruntów klas I-III
oraz
pozostałych
gruntów
pochodzenia
organicznego (wyłączenie gruntów rolnych
z produkcji gruntów rolnych); koszty (należności i
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów
rolnych z produkcji rolniczej), jakie inwestorzy
muszą ponieść w związku z wyłączeniem gruntów
z produkcji, mają za zadanie wpłynąć na ich
decyzje i skłonić do lokowania nierolniczych
przedsięwzięć głównie tam, gdzie gleba ma
najniższą przydatność produkcyjną; wpływy z

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2030

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

26.Ochrona przed osuwiskami

Nazwa zadania

1. Realizacja projektu SOPO
– System Osłony
Przeciwosuwiskowej

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

DNG/PIG-PIB
minister
właściwy ds.
środowiska (w
zakresie
nadzoru) – DNG

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
tych opłat stanowią dochód budżetu samorządu
województwa gromadzony na wyodrębnionym
rachunku bankowym i mogą być wydatkowane
wyłącznie na zadania związane z ochroną,
rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych,
tj. w szczególności na rekultywację gruntów,
które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową
wskutek działań nieustalonych osób, rolnicze
zagospodarowania gruntów zrekultywowanych,
użyźnianie gleb niskiej wartości produkcyjnej,
wdrażanie i upowszechnianie wyników prac
naukowo-badawczych związanych z ochroną
gruntów rolnych, czy też budowę i renowację
zbiorników wodnych służących małej retencji
oraz budowę i modernizację dróg dojazdowych
do gruntów rolnych.
Prowadzono prace nad realizacją map osuwisk i
terenów zagrożonych (MOTZ) na obszarze 22
gmin karpackich i 12 powiatów pozakarpackich
(w ramach tych prac w 2019 r. udokumentowano
około 4600 osuwisk), co umożliwiło sporządzenie
MOTZ dla 5 gmin województwa podkarpackiego
(Sędziszów Małopolski, Świlcza, Zarszyn,
Domaradz, Jasienica Rosielna) i 2 gmin
województwa śląskiego (Gorzyce, Mszana) oraz
dla 2 powiatów (stalowowolski, miasto
Katowice), dla których wykonano mapy
autorskie, karty rejestracyjne osuwisk i terenów
zagrożonych, teksty objaśnień do MOTZ oraz
wprowadzono dane do bazy SOPO. Dokonano
także aktualizacji map osuwisk i wprowadzono
dane do bazy danych projektu SOPO w ramach
integracji danych z 3 rejestrów starostów
w powiatach:
mikołowskim,
raciborskim
i rybnickim.
Sporządzono raporty roczne z przeprowadzonych
sesji pomiarowych na wszystkich wytypowanych
osuwiskach objętych monitoringiem wgłębnym
i powierzchniowym.
Założono poligon z siecią pomiarową w oparciu
o reflektory do badań satelitarnej interferometrii
na osuwisku w Słotowej.
Założono i przetestowano sieć w oparciu
o pomiary,
wykorzystując
założone
monitoringowe lustra tachimetryczne na
osuwisku w Międzybrodziu Bialskim – Łaskach.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

27.Określenie racjonalnych
akustycznych standardów

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Uruchomiono system monitoringu on-line na
osuwisku w Międzybrodziu Bialskim – Łaskach
oraz wykonano badania batymetryczne na
wybranych osuwiskach, których czoła znajdują się
pod powierzchnią wody zbiorników zaporowych
i zagrażają tym zbiornikom, co pozwoli na
oszacowanie pełnej objętości osuwiska oraz
analizę
morfologii
jego
powierzchni,
przyczyniając się do dokładniejszego określenia
zagrożenia.
Przeprowadzono 2 szkolenia w Olchowej dla
wykonawców MOTZ realizujących prace
w ramach prac kooperacyjnych i 1 szkolenie
w Łukowem dla wykonawców projektu SOPO; 6
szkoleń dla administracji samorządowej w
starostwach
powiatowych
z
zakresu
problematyki ruchów masowych (powiaty:
gorlicki, oświęcimski, tatrzański, miasto Nowy
Sącz, dębicki i jasielski). Zorganizowano
2. Ogólnopolską
Konferencję
Osuwiskową
O!SUWISKO w Szczawnicy w dn. 14-17 maja 2019
r.
Wykonano, w ramach prac interwencyjnych,
21 kart
dokumentacyjnych
dla
osuwisk
zagrażających infrastrukturze lub zdrowiu i życiu
ludzkiemu, a także wykonano numeryczne
modele terenu (NMT), raporty i mapy robocze
z weryfikacji NMT na potrzeby opracowywanej
metodyki wykorzystania danych ze skaningu
lotniczego do wyznaczania zasięgu osuwisk.
Przeprowadzono
pomiar
lotniczy.
Zweryfikowano jakość pozyskanych danych ze
skaningu lotniczego dla bloku V.
Przeprowadzono
rejestrację
22
zdarzeń
osuwiskowych osuwisk uruchomionych w 2019,
dla których wykonano lub zaktualizowano karty
rejestracyjne, a także opracowano mapę
litologiczną Karpat (wersja robocza) oraz
opracowano komunikat o sytuacji zagrożenia
osuwiskowego (maj 2019) wraz z raportem dla
Ministra Środowiska i wykonano (we współpracy
z IMGW-PIB) mapy wilgotności gleby na
głębokości 7-28 cm w maju 2019 r.
Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej (I.4)
1. Badania i ocena klimatu
DZŚ/GIOŚ
W trakcie realizacji Wykonano pomiary hałasu zgodnie z programem
akustycznego w ramach
i bez opóźnień
PMŚ. Wykonano Oceny stanu akustycznego

Horyzont
czasowy

ciągłe

do 2020

do 2020

do 2020

do 2030

10

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

jakości środowiska (SOR)

Państwowego
Monitoringu Środowiska
w zakresie ochrony przed
hałasem

2. Analiza terminowości
uchwalania i
terminowości
wykonywania działań w
programach ochrony
środowiska przed
hałasem
3. Analiza obowiązujących
akustycznych standardów
jakości środowiska z
uwzględnieniem
standardów
obowiązujących w
państwach członkowskich
UE, poszerzona o analizę
wymagań WHO w tej
dziedzinie
4. Zmiana przepisów
dotyczących
dopuszczalnych
poziomów hałasu w
środowisku10
28.Rozwój i wsparcie
1. Wsparcie projektów
finansowe Państwowego
dotyczących wdrażania
Monitoringu Środowiska w
metod pomiarowych i
zakresie hałasu w
obliczeniowych oraz
środowisku
zakupów sprzętu w celu
usprawnienia systemu
monitoringu środowiska
w ramach działania 2.1.
POIŚ
2. Wsparcie finansowe
Państwowego
Monitoringu Środowiska

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

środowiska we wszystkich województwach
i w skali kraju oraz Raport o stanie akustycznym
środowiska w Polsce na podstawie wyników
realizacji map akustycznych - wyniki III rundy
mapowania.
Zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony
środowiska, która weszła w życie w dniu 14
listopada 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2087) GIOŚ
będzie analizował terminowość uchwalania
programów ochrony środowiska przed hałasem
od 2022 r.

WIOŚ –
informacje
agreguje
DZŚ/GIOŚ

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Trwa
proces
zbierania
informacji
nt. obowiązujących w państwach członkowskich
UE akustycznych standardów jakości środowiska.
Przekazywanie informacji przez państwa
członkowskie odbywa się na zasadzie pełnej
dobrowolności.

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Żądania interesariuszy dotyczą zarówno
obniżenia, jak i podwyższenia dopuszczalnych
poziomów. Trwa analiza postulatów i ich wpływu
na środowisko i zrównoważony/odpowiedzialny
rozwój.
Wsparto 1 projekt dotyczący wdrażania metod
obserwacji i zakupów sprzętu w celu
usprawnienia systemu monitoringu środowiska
(w zakresie hałasu w środowisku) pn.
Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie
opracowywania map hałasu, realizowany przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Kwota
przyznanego dofinansowania UE dla projektu
wyniosła prawie 25 mln zł. Całkowita wartość
realizowanego przedsięwzięcia to 29 mln zł.
Umowa została zawarta w 2019 r.
Funkcjonuje jedna, wspólna umowa na
dofinansowanie
realizacji
Państwowego
Monitoringu Środowiska w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz
niektórych innych ustaw

Zadanie będzie realizowane, pod warunkiem że analiza wykonana w ramach wcześniejszego zadania wykaże potrzebę zmian akustycznych standardów jakości środowiska.

Zmiany organizacyjne u Beneficjenta (Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska) w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych
ustaw

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

do 2020

29.Powołanie zespołu
ekspertów prowadzącego
stały monitoring wyników
podstawowych badań
naukowych nad skutkami
oddziaływań pól
elektromagnetycznych
oraz opracowującego
okresowe raporty
dotyczące tego
zagadnienia (SOR)

1. Udział w pracach zespołu
i prowadzenie stałego
monitoringu wyników
podstawowych badań
naukowych nad skutkami
oddziaływań pól
elektromagnetycznych
oraz analizy stosowanych
instrumentów
zapewniających ochronę
przed skutkami
oddziaływań pól
elektromagnetycznych

do 2020

30.Poprawa przejrzystości
procedur
administracyjnych
dotyczących lokalizacji
i eksploatacji instalacji
emitujących pola
elektromagnetyczne oraz
infradźwięki (SOR)

1. Analiza dotychczas
stosowanych w RP i
innych państwach
członkowskich UE
procedur i ich ewentualna
korekta oraz
elektronizacja procesów
z zakresu zgłoszeń
instalacji i przekazywania
sprawozdań z pomiarów
pól
elektromagnetycznych

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
minister
właściwy ds.
informatyzacji
minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
minister
właściwy ds.
zdrowia

minister
właściwy ds.
informatyzacji
minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

W pkt 12 Oceny Skutków Regulacji do projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
dopuszczalnych
poziomów
pól
elektromagnetycznych
w
środowisku
(rozporządzenie przyjęto w dniu 17 grudnia 2019
roku, weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020
roku) wskazano, że w 2020 r. zostanie powołany
zespół ekspertów prowadzących stały monitoring
wyników podstawowych badań naukowych nad
skutkami oddziaływań pól elektromagnetycznych
oraz opracowujący okresowe raporty dotyczące
tego zagadnienia. Ze względu na liczbę
i złożoność badań naukowych oraz różnorodność
dyscyplin naukowych zaangażowanych w tę
dziedzinę, kompleksowe oceny dostępnych
wyników badań naukowych przeprowadzane
będą
przez
multidyscyplinarne
panele
ekspertów, w skład których wchodzić będzie
grupa niezależnych naukowców posiadających
wiedzę
specjalistyczną
w
odpowiednich
dyscyplinach naukowych. Prawidłowa ocena
literatury naukowej pod kątem potencjalnych
skutków zdrowotnych obejmować będzie
identyfikację i ocenę wszystkich odpowiednich
recenzowanych
publikacji
naukowych.
Poszczególne badania będą następnie oceniane
pod kątem ich względnej wartości, na podstawie
ich mocnych stron i ograniczeń w ocenie wagi
dowodów.
Analizy
w
przedmiotowym
zakresie
przeprowadzono w 2018 roku. W ich wyniku
w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw zaproponowano
stosowne rozwiązania. Ustawa ta została przyjęta
w dniu 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz.
1815) i weszła w życie z dniem 25 października
2019 roku. Ustawa wprowadziła środki, które
mają na celu m.in.:
1) doprecyzowano procedury zgłaszania instalacji
emitujących
pole
elektromagnetyczne,
gwarantując jednocześnie udział społeczeństwa
w tym procesie;
2) doprecyzowano istniejące przepisy odnoszące
się do poziomów i pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych
(poprzez
zmiany

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany
Nie został powołany Zespół.

Zadanie będzie kontynuowane również w 2020 roku w
związku z budową przez ministra właściwego
ds. informatyzacji
Systemu
Informacyjnego
o Instalacjach
wytwarzających
Promieniowanie
ElektroMagnetyczne. W ramach tego procesu zostanie
przeprowadzona analiza możliwości rozbudowy
systemu o kolejne funkcjonalności, w tym pełną
elektronizację procesu zgłoszeń instalacji emitujących
pole elektromagnetyczne.

Horyzont
czasowy

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

31.Zapewnienie
odpowiednich poziomów
ochrony przed skutkami
oddziaływań pól
elektromagnetycznych na
podstawie stałego
przeglądu wyników badań
naukowych (SOR)

Nazwa zadania

1. Analiza wyników
podstawowych badań
naukowych nad skutkami
oddziaływań pól
elektromagnetycznych
oraz analiza stosowanych
instrumentów
zapewniających ochronę
przed skutkami
oddziaływań pól
elektromagnetycznych

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
minister
właściwy ds.
zdrowia
minister
właściwy ds.
informatyzacji

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
dotyczące m.in. sposobu określania metod
wykonywania
pomiarów
pól
elektromagnetycznych w środowisku, formy
przekazywania
wyników
pomiarów
czy
doprecyzowania pojęcia miejsc dostępnych dla
ludności);
3) zwiększono przejrzystość w zakresie wyników
pomiarów
poziomów
emisji
pól
elektromagnetycznych w środowisku (poprzez
m.in. umożliwienie przekazywania wyników
pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku w postaci elektronicznej,
wprowadzenie obowiązku ich udostępniania na
stronach internetowych organów, do których są
przekazywane, czy umożliwienia zgłoszenia
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
i mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
również w postaci elektronicznej);
4) utworzono system informacyjny o instalacjach
wytwarzających
promieniowanie
elektromagnetyczne, który będzie prowadził
minister właściwy do spraw informatyzacji.
Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju takim narzędziem, planowanym do
wdrożenia do 2030 roku, jest „jednolity system
informatyczny, umożliwiający publiczny dostęp
do danych technicznych instalacji oraz
sprawozdań z pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych”. Dzięki temu narzędziu
zwiększy
się
transparentność
procesu
podejmowania przez odpowiednie organy
państwa decyzji, mającej na celu wydawanie
stosownych pozwoleń w tym obszarze, a także
usprawnienia tego procesu w nadchodzącej erze
technologii 5G.
Na potrzeby wydania rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku
przeprowadzano gruntowną analizę wyników
podstawowych badań naukowych nad skutkami
oddziaływań
pól
elektromagnetycznych.
Szczegółowy
wykaz
przeanalizowanych
dokumentów został wskazany w pkt 13 Oceny
Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia.
Zadanie to będzie realizowane w sposób ciągły w
związku z planowanym powołaniem w 2020 roku

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

ciągłe

do 2030

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

32.Zapewnienie danych
1. Badania i ocena
dotyczących poziomów pól
poziomów pól
elektromagnetycznych
elektromagnetycznych w
w środowisku
środowisku w ramach
Państwowego
Monitoringu Środowiska
w zakresie ochrony przed
PEM
2. Wprowadzenie nowej
metodyki pomiarowej
pola
elektromagnetycznego w
środowisku,
w szczególności dla
nowoczesnych sieci
łączności ruchomej

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
informatyzacji
minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
minister
właściwy ds.
energii

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

33.Doskonalenie kadr
w dziedzinie ochrony
środowiska przed hałasem
i oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Podnoszenie kwalifikacji
poprzez
cykliczne/okresowe
szkolenia/spotkania

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
zespołu
ekspertów
prowadzącego
stały
monitoring wyników podstawowych badań
naukowych nad skutkami oddziaływań pól
elektromagnetycznych oraz opracowującego
okresowe raporty dotyczące tego zagadnienia –
patrz także działanie 29.
Wykonano program PMŚ w zakresie monitoringu
pól elektromagnetycznych oraz wykonano roczną
ocenę poziomu pól elektromagnetycznych
w środowisku za rok 2018 na poziomie
wojewódzkim i krajowym.

Skierowano projekt rozporządzenia Ministra
Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku do
konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień
międzyresortowych.
Rozporządzenie
ma
zastąpić, w zakresie określenia sposobów
sprawdzania
dotrzymania
dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych (PEM)
w środowisku,
rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów.
Jednocześnie w ramach ustaleń roboczych
pomiędzy Ministerstwami Klimatu, Cyfryzacji
i Aktywów Państwowych podjęto deklarację
intensywnych
prac
prowadzących
do
przedstawienia do końca 2020 r. projektu
nowego rozporządzenia wskazującego również
metody
sprawdzania
dotrzymania
dopuszczalnych poziomów PEM w otoczeniu
instalacji pracujących w standardach sieci
telekomunikacyjnej piątej generacji (5G), których
wdrożenie
jest
planowane
w
Polsce
w najbliższych latach.
Przeprowadzono 3 szkolenia dla pracowników
GIOŚ zajmujących się monitoringiem hałasu
w środowisku: 1 w zakresie wykonywania
lokalnych map hałasu, 1 w zakresie wykonywania
pomiarów hałasu drogowego i kolejowego oraz

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

(SOR)

do 2030

34. Zapewnienie dostępu
1. Wprowadzenie
do danych dotyczących pól
jednolitego systemu
elektromagnetycznych
informatycznego,
umożliwiającego
publiczny dostęp do
danych technicznych
instalacji oraz
sprawozdań z pomiarów
poziomów pól
elektromagnetycznych
(SOR)

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DOP/GDOŚ

minister
właściwy ds.
informatyzacji
minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
DZŚ/GIOŚ

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
1 w zakresie oprogramowania ArcGIs.
Przedstawiciel GDOŚ uczestniczył w Studium
Ochrony przed Hałasem, którego organizatorem
była Politechnika Warszawska.
Przedstawiciel GDOŚ uczestniczył w LXVI
Otwartym Seminarium z Akustyki (Warsztaty
Hałasowe), które zorganizowano było przez
Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział
Poznański.
Ponadto
przeprowadzono
porównania
międzylaboratoryjne (badania biegłości) wraz ze
szkoleniem dla pracowników GIOŚ w zakresie
pomiarów
pól
elektromagnetycznych
w środowisku.
Pracowano (od września 2018 r.) nad
stworzeniem powszechnie dostępnego narzędzia
– systemu informacji o poziomie pola
elektromagnetycznego emitowanego ze stacji
bazowych telefonii komórkowej (System
Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Pole
ElektroMagnetyczne – SI2PEM). Utworzona
i prowadzona w ramach systemu baza danych
przyczyni się m.in. do:
 opracowania narzędzi teleinformatycznych
oraz modeli obliczeniowych umożliwiających
przetwarzanie danych administracyjnych,
 agregacji
i
przetwarzania
danych
pomiarowych z różnych dostępnych źródeł,
 precyzyjnej estymacji ciągłych rozkładów
PEM w oparciu o pomiary i analizy
symulacyjnej wypadkowych wartości PEM
na
bazie
opracowanych
modeli
matematycznych i inżynierskich.
Jednocześnie, dzięki systemowi, każdy obywatel
będzie miał dostęp do informacji, gdzie
zlokalizowana jest stacja bazowa, do kogo należy,
kiedy przeszła wszelkie niezbędne pomiary
i certyfikacje, oraz jakie były ich wyniki. System
ma być gotowy w 2020 roku. Natomiast na
podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019
r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych
innych ustaw minister właściwy do spraw
informatyzacji ogłosi w swoim dzienniku
urzędowym oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej komunikat określający termin

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Możliwa jest rozbudowa systemu w kolejnych latach
o dodatkowe funkcjonalności. W tym celu Ministerstwo
Cyfryzacji w 2020 roku przeprowadzi analizę
instytucjonalno-prawną możliwości wykorzystania
systemu
w
procesie
inwestycyjnym
wraz
z rekomendacjami.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

2. Zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie
oddziaływania pola
elektromagnetycznego
pochodzącego ze stacji
bazowych telefonii
komórkowej poprzez
uruchomienie rządowego
portalu informacyjnego
dot. oddziaływania pola
elektromagnetycznego
oraz przeprowadzenie
kampanii informacyjnych

do 2035

ciągłe

35. Zapewnienie
bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej

1. Budowa składowiska
odpadów
promieniotwórczych
nisko- i średnioaktywnych
krótkożyciowych
2. Kontrola bezpieczeństwa
środowiska
i społeczeństwa poprzez:
realizację ocen
bezpieczeństwa, wydanie
zezwoleń i decyzji, oraz
kontrola budowy,
uruchomienia
i zamknięcia obiektów
jądrowych i innych
działalności związanych z
narażeniem na
promieniowanie

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

minister
właściwy ds.
informatyzacji
minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
minister
właściwy ds.
zdrowia

W trakcie realizacji
i opóźnione

minister
właściwy ds.
energii

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

DNG/PAA

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
wdrożenia systemu.
Instytut Łączności – Państwowy Instytut
Badawczy
oraz
Ministerstwo
Cyfryzacji
zorganizowały
coroczną
międzynarodową
konferencję
naukową
dot.
tematyki
przeprowadzonych działań na rzecz pogłębiania
świadomości społeczeństwa (pierwsza tego typu
konferencja odbyła się w 2016 r., a ostatnia
w grudniu 2019 r.).
Ponadto, na zlecenie Ministra Cyfryzacji
stworzono
opracowanie
pt.
„Pole
elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii,
medycynie, normach i sieci 5G”, przedstawiające
w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia
związane z polem elektromagnetycznym
o częstotliwościach radiowych.
Prowadzono dedykowaną stronę internetową
poświęconą zagadnieniom dotyczącym sieci 5G,
w tym także polu elektromagnetycznemu
(www.gov.pl/web/5G).
Na
stronie
tej
publikowane są aktualności dotyczące wdrożenia
sieci 5G w Polsce i na świecie oraz informacje na
temat badań i raportów dotyczących pola
elektromagnetycznego W ramach działań
edukacyjnych udostępniono również, napisany
przystępnym językiem, „Przewodnik po 5G”,
w którym
przedstawiono
najważniejsze
zagadnienia dotyczące sieci nowej generacji.
Przebadano nową potencjalną lokalizację
składowiska oraz pozyskano finansowanie na
badania 4 kolejnych potencjalnych lokalizacji.
Zrealizowano plany kontroli okresowych
obiektów jądrowych, składowisk odpadów
promieniotwórczych i działalności związanych
z narażeniem na promieniowanie jonizujące.
Łącznie zrealizowano 803 kontrole obiektów
jądrowych i działalności związanych z narażeniem
na promieniowanie oraz wydano 696 zezwoleń
na
prowadzenie
działalności
związanej
z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

ciągłe

Nazwa zadania

3. Wykonywanie pomiarów
na stacjach wczesnego
wykrywania skażeń
promieniotwórczych
IMGW-PIB, monitoring
stężenia izotopu cezu
Cs137 w glebie oraz
monitoring skażeń
promieniotwórczych wód
powierzchniowych i
osadów dennych, a także
atmosfery w ramach
Państwowego
Monitoringu Środowiska
4. Wypełnienie zobowiązań
międzynarodowych
i krajowych w zakresie
przeglądu i podnoszenia
jakości działań urzędu
dozoru jądrowego

do 2030

5. Modernizacja i
rozbudowa systemów
monitoringu środowiska
oraz wspomagających
misję urzędu dozoru
jądrowego
6. Rozbudowa potencjału
kadrowego zespołu
inspektorów i analityków
dozoru jądrowego
na potrzeby obecnych i
przyszłych zadań urzędu
dozoru jądrowego

do 2020

36.Obiektywna ocena
i weryfikacja powierzchni
chronionych i ich zasobów
w celu podniesienia
skuteczności ochrony
przestrzeni szczególnie
cennej ze względów

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DZŚ/GIOŚ
IMGW-PIB

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

W trakcie realizacji
i opóźnione

W ramach monitoringu stężenia izotopu cezu137 w glebie pobory prób przesunięto z 2018 r.
na 2019 r. W ramach monitoringu skażeń
promieniotwórczych wód powierzchniowych
i osadów dennych nie został wykonany pobór
prób w okresie wiosennym 2019 r.

Powodem opóźnień i braku przeprowadzenie badań były
przedłużające się procedury uzyskania zapewnienia
finansowana, co spowodowało możliwość wyłonienia
wykonawcy, podpisania umowy na realizację pracy
dopiero po terminie wiosennego sezonu poboru prób
wody i osadów dennych.

DNG/PAA

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

DNG/PAA

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Opracowano i przekazano do Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej 3-letni raport krajowy
w ramach procesu przeglądowego Konwencji
bezpieczeństwa jądrowego, a także opracowano
i przekazano do Komisji Europejskiej krajowy plan
działań po 1. europejskim przeglądzie
tematycznym zarządzania starzeniem się
obiektów jądrowych.
Uruchomiono stacje monitoringu środowiska
w pięciu nowych lokalizacjach.

DNG/PAA

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Zatrudniono 6 osób na stanowiskach
merytorycznych. Uprawnienia inspektora dozoru
jądrowego uzyskało 3 pracowników PAA.

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (II)
Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu (II.1)
1. Ustanowienie
minister
W trakcie realizacji Ustanowiono dokumenty planistyczne dla W Polsce siec Natura 2000 obejmuje 987 obszarów
dokumentów
właściwy ds.
i opóźnione
obszarów Natura 2000, w tym:
Natura 2000. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
planistycznych
środowiska –
siedliskowej termin na wprowadzenie instrumentów
561 planów zadań ochronnych (pzo),
dla obszarów Natura
DOP
27 planów ochrony dla rezerwatów przyrody zarządzania upływa 6 lat od ogłoszenia listy obszarów
RDOŚ –
2000
w drodze decyzji KE (obszary siedliskowe) lub
z zakresem pzo,
informacje
2 plany ochrony dla parków narodowych wyznaczenia rozporządzeniem krajowym (obszary
ptasie). Ponieważ ustanowienie pzo/po wiąże się
agreguje
z zakresem pzo,

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

przyrodniczych
i krajobrazowych (SOR)

do 2020

do 2020

37.Mapowanie i wycena
wartości usług
ekosystemowych (SOR)

38.Dostosowanie norm
systemu planowania
i zagospodarowania
przestrzeni oraz
wprowadzenie zmian
w zarządzaniu obszarami
poddanymi ochronie w
celu zmniejszenia
naturalnej

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DOP/GDOŚ

Stan realizacji

2. Wsparcie projektów
dotyczących opracowania
instrumentów
planistycznych dla
obszarów Natura 2000 i
parków narodowych w
ramach działania 2.4.
POIŚ
3. Wsparcie procesu
wdrażania instrumentów
zarządczych w ochronie
przyrody w ramach
działania 2.4. POIŚ

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Opracowanie metodyk
wyceny kapitału
przyrodniczego kraju

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

Nierozpoczęte
(opóźnione)

2. Opracowanie krajowych
zasad włączenia wyceny
usług ekosystemów do
systemów rachunkowości
i sprawozdawczości

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
minister
właściwy ds.
finansów
GUS
parki narodowe
– informacje
agreguje DOP
RDOŚ –
informacje
agreguje
DOP/GDOŚ

Nierozpoczęte
(opóźnione)

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji

1. Ustanowienie i wdrożenie
monitoringu realizacji
działań ochronnych, w
tym na obszarach Natura
2000

2. Wsparcie projektów

W trakcie realizacji
i opóźnione

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

4 plany ochrony dla parków krajobrazowych z dużymi nakładami finansowymi, sporządzanie
projektów dokumentów rozłożono na kilka lat. Planuje
z zakresem pzo,
się zakończenie tego procesu w 2022 r.
5 planów urządzenia lasu z zakresem pzo
Wsparto 7 projektów dotyczących opracowania
instrumentów planistycznych dla obszarów
Natura 2000 i parków narodowych, dla których
kwota przyznanego dofinansowania UE wyniosła
ponad 56 mln zł. Całkowita wartość
realizowanych przedsięwzięć to ponad 67 mln zł.
W tym 2 projekty (kwota wkładu UE: ponad 9 mln
zł) uzyskały wsparcie w 2019 r.
Wsparto 11 projektów dotyczących wdrażania
instrumentów zarządczych w ochronie przyrody
(w zakresie wykonywania wielkoobszarowych
inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych,
rozwoju systemów monitoringu przyrodniczego
oraz oceny stanu zasobów przyrodniczych
w parkach narodowych), dla których kwota
przyznanego dofinansowania UE wyniosła ponad
67 mln zł. Całkowita wartość realizowanych
przedsięwzięć to prawie 79 mln zł.
Podjęcie zadania wymaga rozległej wiedzy nt. już
opracowanych metodyk wyceny usług ekosystemowych
(np. przez Joint Research Centre) oraz dostosowanie ich
lub odpowiednie zmodyfikowanie do możliwych do
pozyskania danych przyrodniczych i ekonomicznych na
różnych poziomach szczegółowości (wojewódzkim,
powiatowym, gminnym).
Przesunięto do 2021 r. ze względu na konieczność
zakończenia zadania 37.1. dotyczącego opracowania
metodyk.

Prowadzono monitoring siedlisk i gatunków
w ramach PMŚ. Dodatkowo RDOŚ prowadzą
monitoring w ramach zapisów wynikających
z dokumentów zarządczych dla obszarów Natura
2000. Wdrożenie planów ochrony parków
narodowych monitorowane jest przez parki
narodowe. Ustanowiono plan ochrony dla
Babiogórskiego Parku Narodowego.
Realizowano program priorytetowy wspierający

Monitoring, ze względu na brak środków na jego
realizację, prowadzony jest w niewielkiej części
obszarów Natura 2000 posiadających PZO/PO.
Realizacja zadania jest uzależniona od możliwości
finansowania przez budżet państwa, zadanie jest
wykonywane w ramach środków jakie RDOŚ otrzymują
z budżetu państwa.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny
konfliktogenności ochrony
wartości wysoko cenionych
(SOR)

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

polegających na ochronie
i przywracaniu
różnorodności
biologicznej
i krajobrazowej

Stan realizacji

i bez opóźnień

do 2025

39.Wskazanie i ochrona
najcenniejszych –
priorytetowych –
krajobrazów Polski (SOR)

Działanie jest realizowane w
ramach projektu
strategicznego Audyty
krajobrazowe

zarządy
województw11 –
informacje
agreguje
DOP/GDOŚ
minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i opóźnione

do 2019

40.Wdrożenie Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej
(SOR)

1. Wydanie przepisów
dotyczących sporządzenia
audytów krajobrazowych

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

Zakończone

2. Prowadzenie krajowego
Sekretariatu Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej

DOP/GDOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Usprawnienie systemu
zarządzania gatunkami
chronionymi

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
DOP/GDOŚ
GDOŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
dyrektorzy
urzędów

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

ciągłe

do 2020

ciągłe

11

41.Ochrona różnorodności
biologicznej

2. Ochrona gatunków i
siedlisk Morza
Bałtyckiego i efektywne
zarządzanie obszarami
morskimi Natura 2000

W trakcie realizacji
i opóźnione

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
ochronę
i
przywracanie
różnorodności
biologicznej. W 2019 roku główne działania
skierowane były na wykupy gruntów w ramach
parków narodowych (prawo pierwokupu).
Finansowano zakupy sprzętu dla parków
narodowych, rewitalizowano zabytkowe parki,
finansowano działania ochrony czynnej i biernej.
Rozeznano zapotrzebowanie (rodzaj wydatków,
wysokość wydatków, wysokość środków
zabezpieczonych w budżetach województw) na
środki NFOŚiGW i wfośigw oraz możliwości
partycypacji wfośigw w finansowaniu audytów
krajobrazowych w ramach Programu na wsparcie
sporządzenia
audytów
krajobrazowych.
Oszacowano koszt przygotowania audytów
krajobrazowych na poziomie 30,5 mln zł, z tego
w budżetach województw zabezpieczone jest 8,3
mln zł.
Większość województw przystąpiła do realizacji
audytów krajobrazowych. Planowany termin
sporządzenia audytów krajobrazowych określony
został na lata 2023–2024.
Rozporządzenie wydano w dniu 28 lutego 2019 r.

W ramach działań sekretariatu EKK wydawano
wytyczne, a także organizowano warsztaty
i konferencje. Dodatkowo inicjowano działania
promocyjne i edukacyjne, jak np. obchody Dnia
Krajobrazu.
Działania realizowano na bieżąco. Zadania
realizowano w terminie. W razie potrzeby na
stronie internetowej GDOŚ i poszczególnych rdoś
publikowano komunikaty dot. potrzeby ochrony
gatunkowej i zasad tej ochrony.
W Urzędzie Morskim w Szczecinie zweryfikowano
(zmieniono/uaktualniono)
zapisy
w Standardowych Formularzach Danych dla
morskich obszarów Natura 2000 nadzorowanych
przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
oraz wykonano tablice urzędowe z nazwami
obszarów Natura 2000 i ich lokalizacjami w

Zarządy województw na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.).

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Główną przyczyną opóźnień jest późna publikacja
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzenia
audytów krajobrazowych (2019 r.) oraz brak
uruchomienia finansowania NFOŚiGW na ten cel.

Realizacja zadania znajduje się w kompetencji Urzędów
Morskich, które podlegają pod Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z art. 32 ustawy
o ochronie przyrody Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura
2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do

Horyzont
czasowy

ciągłe

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

3. Ochrona gatunków
migrujących poprzez
wdrażanie
i egzekwowanie
postanowień Konwencji
bońskiej ze szczególnym
uwzględnieniem
postanowień porozumień
ASCOBANS, EUROBATS
oraz porozumienia o
ochronie wodniczki
4. Ochrona światowej
populacji wielorybów
poprzez czynny udział w
spotkaniach
Międzynarodowej Komisji
Wielorybniczej
poprzedzonych aktywnym
udziałem w procesie
wypracowania wspólnego
stanowiska Unii
Europejskiej

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
morskich

Stan realizacji

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
+ minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej,
dyrektorzy
urzędów
morskich

W trakcie realizacji
i opóźnione

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

terenie: na obrzeżach granic (odlądowych) tych
obszarów.
W Urzędzie Morskim w Gdańsku aktualizowano
projekt planu ochrony obszaru Zalew Wiślany PLB
280010, rozpoczęto procedurę legislacyjną dla
obszarów: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH
280007 oraz Zalew Wiślany PLB 280010, oraz
zaktualizowano SDF dla obszaru Ostoja w Ujściu
Wisły PLH220044, a także współuczestniczono
w uzupełnieniu PAF dla siedlisk i gatunków
morskich.
W Urzędzie Morskim w Słupsku opracowano
projekt planu ochrony dla morskiego obszaru
Natura 2000 Ławica Słupska, nadzorowanego
przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,
zaktualizowano Standardowy Formularz Danych
(SDF) dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica
Słupska, wykonano tablice urzędowe z nazwą
obszaru Natura 2000 i ulokowano je w terenie na
obrzeżach granic.
W ramach pracy na rzecz Konwencji Bońskiej
przygotowano trzyletni raport krajowy (także na
potrzeby 13 Spotkania Stron Konwencji - CMS CO
13 w lutym 2020 r.), oraz sporządzono wykaz
wszystkich ważniejszych siedlisk nietoperzy,
zarówno zimowych jak i letnich, na potrzeby
porozumienia EUROBATS.

podejmowania działań w zakresie ich ochrony. Jak
wynika z ust. 2 tego przepisu nadzór polega na:
wydawaniu zaleceń i wytycznych w zakresie ochrony
i funkcjonowania obszarów Natura 2000; określaniu
zakresu i żądaniu informacji dotyczących ochrony
i funkcjonowania obszarów Natura 2000; kontroli
realizacji ustaleń planów ochrony i planów zadań
ochronnych obszarów Natura 2000. Generalny Dyrektor
Ochrony
Środowiska
również
bierze
udział
w efektywnym zarządzaniu obszarami morskimi Natura
2000.

W Urzędzie Morskim w Szczecinie zweryfikowano
(zmieniono/uaktualniono)
zapisy
w Standardowych Formularzach Danych dla
morskich obszarów Natura 2000 nadzorowanych
przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
oraz wykonano tablice urzędowe z nazwami
obszarów Natura 2000 i ich lokalizacjami
w terenie: na obrzeżach granic (odlądowych) tych
obszarów.

Prace Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej
intensyfikują się w roku spotkań tej Komisji, w tym
wypadku będzie to rok 2020. Na 2020 r. planowane są
spotkania mające na celu wypracowanie stanowiska
Unii Europejskiej.

W Urzędzie Morskim w Gdańsku aktualizowano
projekt planu ochrony obszaru Zalew Wiślany PLB
280010, rozpoczęto procedurę legislacyjną dla
obszarów: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH
280007 oraz Zalew Wiślany PLB 280010, oraz

Brak dokładnych danych (jakościowych i ilościowych)
o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 oraz
brak środków finansowych (lub mała ich ilość) na
badania naukowe związane z inwentaryzacją
przyrodniczą obszarów Natura 2000.

Realizacja zadania znajduje się w kompetencji urzędów
morskich, które podlegają pod Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Przyczyną opóźnień jest brak dokładnych danych
(jakościowych i ilościowych) o przedmiotach ochrony w
obszarach Natura 2000 oraz brak środków finansowych
(lub mała ich ilość) na badania naukowe związane z
inwentaryzacją przyrodniczą obszarów Natura 2000.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

zaktualizowano SDF dla obszaru Ostoja w Ujściu
Wisły PLH220044, a także współuczestniczono
w uzupełnieniu PAF dla siedlisk i gatunków
morskich.

do 2020

5. Przygotowanie raportów
z wykonania dyrektywy
ptasiej12 i dyrektywy
siedliskowej13
6. Przygotowanie raportu w
sprawie działań
zapobiegawczych i
zaradczych w odniesieniu
do wprowadzania i
rozprzestrzeniania
inwazyjnych gatunków
obcych
7. Rozwój zasobu banku
inwentaryzacji
przyrodniczych

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
DZŚ/GIOŚ
DOP/GDOŚ
minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

Zakończone

Zakończone

Wysłano Komisji Europejskiej raport ws. działań
zapobiegawczych
i
działań
zaradczych
w odniesieniu
do
wprowadzania
i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków
obcych.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Odebrano
od
wykonawcy
narzędzie
informatyczne „Bank Danych o Zasobach
Przyrodniczych”.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Wykonano 4. krajowy raport z wdrażania
Konwencji o różnorodności biologicznej.
Zapewniono udział Polski w pracach nad
opracowaniem globalnych ram dla różnorodności
biologicznej po roku 2020. Przeprowadzono
kontrole użytkowników zasobów genetycznych,
zgodnie z planem kontroli. Zorganizowano
konferencję
nt.
problemów
wdrażania
zagadnienia dostępu do zasobów genetycznych
i podziału korzyści wynikających z tego dostępu.
Ratyfikowano protokół do Konwencji Karpackiej Komitet Wdrażający planuje, aby Strategiczny Plan
o zrównoważonym rolnictwie i rozwoju obszarów Działań w sprawie zrównoważonego transportu mógł

ciągłe

8. Realizacja postanowień
Konwencji o
różnorodności
biologicznej

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
DOP/GDOŚ
minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

ciągłe

9. Realizacja postanowień
Konwencji Karpackiej

minister
właściwy ds.

12
13

W Urzędzie Morskim w Słupsku opracowano
projekt planu ochrony dla morskiego obszaru
Natura 2000 Ławica Słupska, nadzorowanego
przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,
zaktualizowano Standardowy Formularz Danych
(SDF) dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica
Słupska.
Przekazano Komisji Europejskiej raporty
dotyczące Dyrektyw: ptasiej i siedliskowej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

wraz z protokołami

ciągłe

10. Aktywizacja
społeczeństwa na rzecz
ochrony różnorodności
biologicznej

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
środowiska –
DOP
minister
właściwy ds.
gospodarki
minister
właściwy ds.
transportu
minister
właściwy ds.
energii
minister
właściwy ds.
rolnictwa
minister
właściwy ds.
rozwoju wsi
– zgodnie z
klasyfikacją
działów
administracji
rządowej
minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
DOP/GDOŚ
parki narodowe
– informacje
agreguje DOP
DL/PGL LP

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

wiejskich i rozpoczęto przygotowania do zostać przyjęty na COP6 CC w 2020 roku w Polsce.
sprawowania
przez
Polskę
prezydencji
w Konwencji.
W
ramach
promowania
partnerstwa z innymi regionami górskimi
i współpracy z UE, wsparto aktywność
Sekretariatu Konwencji w trakcie posiedzenia
OEWG-1 w Nairobi (obiad roboczy dotyczący
uwzględniania
problematyki
górskiej
w
globalnych
ramach
dla
różnorodności
biologicznej po roku 2020 oraz spotkanie z
krajami UE).
Protokół o zrównoważonym transporcie do
Ramowej
Konwencji
o
ochronie
i zrównoważonym rozwoju Karpat wszedł w życie
14 stycznia 2019 r. W 2019 roku trwały dyskusje
i negocjacje w celu sfinalizowania projektu
Strategicznego planu działań w sprawie
zrównoważonego transportu, wspierającego
wdrażanie Protokołu transportowego do
Konwencji Karpackiej.
W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W 2019 r. wyprodukowano serię 24 filmów
informacyjno-promocyjnych
o
parkach
narodowych w ramach projektu „Promocja
Polskich Parków Narodowych jako marki”. Filmy
są dostępne na kanale You Tube Ministerstwa
pod linkiem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtx
Hx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G.
Wyprodukowano również serię 6 krótkich filmów
promujących właściwe zachowania na terenie
parków narodowych. Filmy są dostępne na
stronie You Tube Ministerstwa Klimatu pod
linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=SBjZVOMQ
prA&list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwd
W_Fb
Lasy
Państwowe
realizowały
programy
i kampanie edukacyjne na poziomach krajowym,
regionalnym i lokalnym, których finansowanie
pochodzi w zdecydowanej większości ze środków
własnych. Kampanie krajowe realizowane są
przez
Centrum
Informacyjne
Lasów
Państwowych. Regionalne dyrekcje Lasów
Państwowych koordynują i realizują kampanie

Horyzont
czasowy

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

11. Realizacja, w ramach
Państwowego
Monitoringu
Środowiska,
monitoringu
przyrodniczego
obejmującego gatunki
roślin i zwierząt oraz
siedliska przyrodnicze,
ze szczególnym
uwzględnieniem SOO
Natura 2000, oraz ptaki,
ze szczególnym
uwzględnieniem OSO
Natura 2000
12. Realizacja pilotażowego
programu monitoringu
wilka i rysia w Polsce
(finansowanego w
ramach działania 2.4.
POIŚ 2014–2020)
13. Realizacja pilotażowego
monitoringu gatunków
i siedlisk morskich

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

14. Wsparcie projektów
dotyczących ochrony insitu lub ex-situ
zagrożonych gatunków i
siedlisk przyrodniczych
w ramach działania 2.4.
POIŚ

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW
DL/CKPŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

15. Wsparcie projektów
dotyczących rozwoju
zielonej i niebieskiej

minister
właściwy ds.
środowiska –

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

do 2020

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
regionalne. Wszystkie nadleśnictwa inicjują
i prowadzą działania edukacyjne i informacyjne
na poziomie lokalnym. Działania edukacyjne
Leśnego Banku Genów Kostrzyca dotyczą
promowania ochrony różnorodności biologicznej
(zachowanie zasobów genowych ex situ drzew,
krzewów i roślin zielnych).
Zrealizowano monitoring gatunków fok: foka
szara, foka pospolita – zakończone.
W ramach monitoringu gatunków i siedlisk
opracowano sprawozdania zawierające analizę
i oceny stanu ochrony w skali regionów
biogeograficznych dla 24 typów siedlisk
przyrodniczych, 19 gatunków roślin oraz 23
gatunków zwierząt, a w ramach monitoringu
ptaków przeprowadzono badania terenowe
i opracowano wyniki w ramach 26 programów
monitoringowych. Obserwacjami objęto około
170 gatunków ptaków lęgowych, 24 gatunki
ptaków zimujących i 3 gatunki ptaków
wędrownych, w tym 42 gatunki z załącznika
I Dyrektywy Ptasiej.
Realizowano pilotażowy program oceny stanu
ochrony wilka i rysia na poziomie stanowisk
monitoringowych
oraz
regionów
biogeograficznych:
kontynentalnego
i alpejskiego.
Rozpoczęto realizację regularnego monitoringu
gatunków i siedlisk morskich w oparciu
o metodyki, projekt programu, rekomendacje,
zalecenia, wypracowane podczas pilotażowego
wdrożenia monitoringu gatunków i siedlisk
morskich w latach 2015-2018.
Wsparto 73 projekty dotyczące ochrony in-situ
lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych, dla których kwota przyznanego
dofinansowania UE wyniosła ponad 282 mln zł.
Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć
to prawie 348 mln zł. W tym 15 projektów (kwota
wkładu UE: ponad 77 mln zł) uzyskało wsparcie
w 2019 r.
Wsparto 3 projekty dotyczące rozwoju zielonej
i niebieskiej infrastruktury, dla których kwota
przyznanego dofinansowania UE wyniosła prawie

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

infrastruktury w ramach
działania 2.4. POIŚ
do 2020

do 2030

do 2020

16. Wsparcie projektów
dotyczących
prowadzenia działań
informacyjnoedukacyjnych w zakresie
ochrony środowiska i
efektywnego
wykorzystania jego
zasobów w ramach
działania 2.4. POIŚ
17. Wsparcie realizacji
przedsięwzięć
związanych
z zachowaniem i
odtworzeniem
różnorodności
biologicznej
18. Realizacja zadań
wynikających z
projektów rozwojowych
PGL LP:
a) „Czynna ochrona
cietrzewia na gruntach
w zarządzie Lasów
Państwowych w Polsce”

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DFE
DL/CKPŚ

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
11 mln zł. Całkowita wartość realizowanych
przedsięwzięć to prawie 13 mln zł

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Wspartych zostało łącznie 30 projektów
dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych
w zakresie ochrony środowiska i efektywnego
wykorzystania jego zasobów, dla których kwota
przyznanego dofinansowania UE wyniosła ponad
28 mln zł. Całkowita wartość realizowanych
przedsięwzięć to ponad 37 mln zł.

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Zawarto 73 umowy na kwotę ponad 43 mln zł.

DL/PGL LP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Realizowano projekt rozwojowy „Czynna
ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie
Lasów Państwowych”, która odbywała się
w nadleśnictwach: Krynki, Waliły, Drygały,
Jedwabno, Spychowo, Szczytno, Ruszów,
Kamienna Góra, Śnieżka, Szklarska Poręba,
Świeradów, LBG Kostrzyca, RDLP Białystok,
Olsztyn, Wrocław oraz DGLP poprzez:
a) kształtowanie siedlisk w ostojach zgodnie
z wymaganiami gatunku (wykaszanie aren
tokowiskowych, odkrzaczanie terenów
otwartych, przerzedzanie zadrzewień wraz
z usunięciem biomasy, usuwanie obcych
gatunków roślin, konserwacja piętrzeń,
sadzenie brzóz i jarząbów),
b) usuwanie zagrożeń antropogenicznych
(likwidacja albo znakowanie grodzeń
leśnych),
c) zmniejszanie presji drapieżników (redukcja
liczebności ssaków drapieżnych i dzików,
odłów i translokacja jastrzębi, monitoring
efektów wykonywanych działań),
d) wsiedlanie
cietrzewi
do
ostoi
w 3 nadleśnictwach
(wykorzystywanie
założeń metody born to be free,
przygotowanie powierzchni adaptacyjnych,

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

b) „Ochrona rybołowa
Pandion haliaetus na
wybranych obszarach SPA
Natura 2000 w Polsce”

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

DL/PGL LP

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
budowa i wyposażenie wolier adaptacyjnych,
zakup zabezpieczenia antydrapieżniczego,
translokacja
bądź
zakup
cietrzewi,
dokarmianie ptaków, całodobowy nadzór
w okresie wsiedlania, opieka weterynaryjna,
badania genetyczne, ocena efektów
wsiedleń),
e) monitoring populacji cietrzewia (monitoring
liczebności kogutów na tokowiskach,
prowadzenie całorocznych obserwacji ostoi,
monitoring obserwacyjny, obrączkowanie
ptaków,
monitoring
telemetryczny,
monitoring genetyczny),
f) ograniczanie presji ludzkiej w ostojach
(modyfikacja
przebiegu
szlaków
turystycznych w celu kanalizacji ruchu
turystycznego,
działania
informacyjne,
działania interwencyjne dot. nielegalnego
wjazdu do lasu crossami i quadami,
montowanie rogatek leśnych),
g) prowadzenie Ośrodka Hodowli Cietrzewia
w Nadleśnictwie Spychowo (końcowe prace
inwestycyjne nowo powstałego ośrodka,
hodowla stada zarodowego i przychówku,
utrzymanie
odpowiednich
warunków
sanitarnych),
h) prace związane z wprowadzaniem do pul
zapisów umożliwiających wykonywanie
działań sprzyjających cietrzewiom zgodnie
z opracowaniami eksperckimi, współpraca
z RDOŚ w zakresie zarządzania strefami
ochrony
cietrzewia,
wprowadzenie
Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 15 października
2019 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego na potrzeby opracowania zasad
realizacji działań dedykowanych ochronie
populacji cietrzewia i głuszca przez jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych).
Realizowano projekt pn. „Ochrona rybołowa
Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA
Natura 2000 w Polsce”:
a) zamontowano 10 foto-pułapek przy
gniazdach oraz dwie kamery z transmisją
online, dzięki czemu monitorowano
prowadzenie lęgów rybołowów,

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

c) „Kompleksowy projekt
ochrony żubra przez Lasy
Państwowe”

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

DL/PGL LP

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
b) zamontowano 10 nadajników GPS w celu
objęcia monitoringiem trasy migracji
rybołowów,
c) powołano grupę wolontariuszy tzw.
„Opiekunów gniazd i stanowisk”. Grupa liczy
36 osób; do zadań opiekunów należy
regularne bezpośrednie monitorowanie
gniazd oraz środowiska występowania
rybołowów,
d) zamontowano
37
zapór
leśnych
ochraniających
stanowiska
lęgowe
rybołowów poprzez zmniejszenie presji
turystów i samochodów w rejonie
wstępowania i gniazdowania tych ptaków,
e) zamontowano 5 platform na słupach
wysokiego napięcia należących do PSE
w celu zwiększenia liczby potencjalnych
stanowisk lęgowych; platformy zostały
zamontowane na słupach wysokiego
napięcia,
co
jest
dobrą
praktyką
wykorzystywaną w Niemczech,
f) przeprowadzono
badania
genetyczne
rybołowów, w trakcie których w sposób
nieinwazyjny pobrano materiał genetyczny
od ponad 20 ptaków. Analizę genetyczną
oraz raport wykonał MIIZ PAN,
g) wykonano analizę ichtiologiczną 33 jezior i
33 stawów w rejonie występowania
rybołowów; dzięki wykorzystaniu metody LFI
CEN poznano stan zarybienia, eutrofizację
oraz metody wykorzystania gospodarczego
jezior, które stanowią bazę żerową
rybołowów. W celu weryfikacji prowadzonej
gospodarki
rybackiej
przeprowadzono
również analizę dla 33 stawów rybnych.
Realizowano działania we współpracy z Szkołą
Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
i Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów w celu
ochrony czynnej żubrów przez:
h) poprawę bazy żerowej (odtworzenie łąk
śródleśnych, poletka, retencja wody,
odpowiednia liczba właściwie ulokowanych
miejsc dokarmiania),
i) prowadzenie kompleksowego monitoringu
i zachowania zmienności genetycznej,
j) określenie możliwości rozwoju istniejących

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

d) inne wspólne
przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych LP, których
celem jest zachowanie
różnorodności biologicznej.

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

DL/PGL LP

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
populacji żubrów,
k) utworzenie nowego stada żubrów w Puszczy
Augustowskiej,
l) ochronę czynną poprzez minimalizację szkód
powodowanych przez żubry w gospodarce
rolnej i leśnej: rekultywację, koszenie łąk,
zbiór siana; pielęgnację sadów owocowych;
utrzymanie poletek zgryzowych, utrzymanie
oczek
wodnych/wodopojów,
zakup
i rozwiezienie karmy, czyszczenie miejsc
dokarmiania,
m) rozprzestrzenienie żubrów - wywiezienie do
sprawdzonych hodowli –wywozy żubrów do
Szwajcarii, Francji , Rumunii.
n) warsztaty dla społeczeństwa w celu
zwiększenia świadomości o żubrach
i uzyskania akceptacji gatunku.
Realizowano projekty związane z czynną ochroną
krajowej populacji głuszca. Działania realizowano
przez nadleśnictwa: Ruszów, Pieńsk, Wymiarki,
Węgliniec, Nowy Targ, Myślenice, Sucha w
projekcie „Kompleksowy projekt ochrony
gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" w
ramach POiŚ 2014-2020; nadleśnictwo Głęboki
Bród w projekcie „Ochrona głuszca (Tetrao
urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy
Augustowskiej” w ramach POiŚ 2014-2020;
nadleśnictwa: Biłgoraj, Józefów, Janów Lubelski
w projekcie „Restytucja i czynna ochrona głuszca
w Puszczy Solskiej” w ramach POiŚ 2014-2020;
nadleśnictwa: Wisła i Leżajsk poprzez
prowadzenie Wolierowej Hodowli Głuszca w
Nadleśnictwie Wisła oraz Ośrodka Hodowli
Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk w ramach
działalności własnej PGL LP.
Realizowano działania, które obejmowały:
a) prowadzenie Ośrodka Hodowli Głuszca
w Nadleśnictwie Leżajsk (końcowe prace
inwestycyjne modernizowanego ośrodka,
hodowla stada zarodowego i przychówku,
utrzymanie
odpowiednich
warunków
sanitarnych, przekazywanie przychówku
nadleśnictwom do wsiedleń),
b) prowadzenie Wolierowej Hodowli Głuszca w

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Nadleśnictwie Wisła (budowa nowej woliery
hodowlanej, hodowla stada zarodowego i
przychówku, utrzymanie odpowiednich
warunków sanitarnych, przekazywanie
przychówku nadleśnictwom do wsiedleń),
kształtowanie siedlisk w ostojach zgodnie
z wymaganiami
gatunku
(koszenie
borówczysk w celu poprawy ich przydatności
żerowiskowej, usuwanie gatunków obcych,
usuwanie
podszytów
i podrostów,
prowadzenie gospodarki leśnej i hodowla
drzewostanów z uwzględnieniem wymagań
gatunku, eliminacja inwazyjnych gatunków
obcych w ostoi, nasadzenia borówki
bagiennej),
usuwanie zagrożeń antropogenicznych
(likwidacja albo znakowanie grodzeń
leśnych, minimalizowanie liczby powierzchni
grodzonych),
zmniejszanie presji drapieżników (redukcja
liczebności ssaków drapieżnych, odłów
i translokacja jastrzębi, monitoring efektów
wykonywanych działań),
siedlanie
głuszców
do
ostoi
(wykorzystywanie założeń metody born to
be free, przygotowanie powierzchni
adaptacyjnych, budowa i wyposażenie
wolier adaptacyjnych, zakup zabezpieczenia
antydrapieżniczego, translokacja bądź zakup
głuszców, dokarmianie ptaków, całodobowy
nadzór w okresie wsiedlania, opieka
weterynaryjna, badania genetyczne, ocena
efektów wsiedleń),
monitoring populacji głuszca (monitoring
liczebności kogutów na tokowiskach,
prowadzenie całorocznych obserwacji ostoi,
monitoring obserwacyjny, obrączkowanie
ptaków
wsiedlanych,
monitoring
telemetryczny
ptaków
wsiedlanych,
monitoring genetyczny),
ograniczanie presji ludzkiej w ostojach
(modyfikacja
przebiegu
szlaków
turystycznych w celu kanalizacji ruchu
turystycznego, działania informacyjne,
działania interwencyjne dot. nielegalnego
wjazdu do lasu crossami i quadami, zakup

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

ciągłe

19. Wsparcie działania
parków narodowych

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

ciągłe

20. Powiększenie w parkach
narodowych łącznej
powierzchni objętej
ochrona ścisłą i bierną
oraz zracjonalizowanie
wyznaczenia
poszczególnych
obszarów
21. Uzupełnienie sieci
parków narodowych
i rezerwatów w sposób,
który zapewni ich
reprezentatywność
względem
różnorodności zasobów
przyrodniczych w kraju

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

ciągłe

do 2023

14

Realizacja projektu strategicznego: Audyty krajobrazowe

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

drona z kamerą termowizyjną, montowanie
rogatek leśnych ograniczających nielegalny
wjazd do lasu, wykładanie gałęzi i głazów w
rejonie gdzie dochodzi do nieuprawnionych
wjazdów pojazdami w strefy występowania
głuszca,
budowa
single-track'a
w
Nadleśnictwie Józefów).
i) Wprowadzono Zarządzenia nr 60 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15
października 2019 r. w sprawie powołania
zespołu
zadaniowego
na
potrzeby
opracowania zasad realizacji działań
dedykowanych
ochronie
populacji
cietrzewia i głuszca przez jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych).
Wspierano finansowo parki narodowe. Parki
narodowe otrzymują dotację budżetu państwa
na realizację działań ochronnych oraz
współfinansowanie projektów realizowanych ze
środków UE. Łączna wartość tych dotacji to ok. 92
mln zł rocznie. Dodatkowo parki narodowe mogą
korzystać ze środków funduszu leśnego na
realizację działań w ekosystemach leśnych.
Wysokość wsparcia to ok. 35 mln rocznie.
Zadanie realizowano na bieżąco w ramach
ustanawiania rozporządzeń w sprawie planów
ochrony parków narodowych oraz zarządzeń
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla
parków narodowych. W 2019 r. obszary ochrony
ścisłej w parkach narodowych zostały
powiększone o 671 ha.

minister
W trakcie realizacji
właściwy ds.
i bez opóźnień
środowiska –
DOP
DOP/GDOŚ/RDO
Ś

W 2019 r. powstał 1 nowy rezerwat.

zarządy
województw14 –
informacje

Odebrano
projekt
zaleceń
w
zakresie Główną przyczyną opóźnień jest późna publikacja
przeprowadzenia ankietowania społeczeństwa w rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzenia
ramach sporządzania audytu krajobrazowego audytów krajobrazowych (2019 r.) oraz brak

W trakcie realizacji
i opóźnione

Rekomenduje się prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych na rzecz społeczeństwa w zakresie
W 2019 r. nie utworzono żadnego nowego parku tworzenia nowych obszarów chronionych, zwłaszcza
parków narodowych.
narodowego.

Zarządy województw na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.).

Horyzont
czasowy

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

42.Utrzymanie, a w miarę
dostępności gruntów
do zalesienia, zwiększenie
ogólnej lesistości kraju oraz
zwartości kompleksów
leśnych i powierzchni
zalesianych (SOR)

ciągłe

15
16

Współpraca samorządów ma charakter dobrowolny.
Współpraca samorządów ma charakter dobrowolny.

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
agreguje
DOP/GDOŚ
minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

oraz przeprowadzono dwie edycje warsztatów dla uruchomienia finansowania NFOŚiGW na ten cel.
pracowników urzędów marszałkowskich w
zakresie sporządzania audytów krajobrazowych w
dniach 25-26 września 2019 r. oraz 20-21
listopada 2019 r. Przeprowadzono także szkolenia
dla pracowników urzędów marszałkowskich,
parków krajobrazowych, RDOŚ uczestniczących w
pracach legislacyjnych zawiązanych z aktami
prawa miejscowego, regulującymi reżim ochrony
parków krajobrazowych organizowane w czterech
edycjach.

Większość województw przystąpiła do realizacji
audytów krajobrazowych. Planowany termin
sporządzenia audytów krajobrazowych określony
został na lata 2023–2024.
Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (II.2)
1. Pozyskanie gruntów do
DL/PGL LP
W trakcie realizacji PGL LP pozyskały do zalesień 406,71 ha gruntów. Na rok 2020 planowane jest pozyskanie 337,49 ha
zalesiania
minister
i bez opóźnień
nowych terenów do zalesiania.
właściwy ds.
środowiska – DL
samorządy15 –
informacje
agreguje DL
2. Zalesianie gruntów
DL/PGL LP
W trakcie realizacji Ogólny trend zwiększania zalesień jest wyraźnie
minister
i bez opóźnień
spadkowy. GUS podaje, że w 2018 r. zalesiono
właściwy ds.
łącznie 1,3 tys. ha (dane za 2019 r. jeszcze
niedostępne). Najwięcej zalesień w 2018 r.
środowiska – DL
samorządy16 –
zostało wykonanych w województwie lubelskim
(167,8 ha), najmniej w województwie śląskim (6,5
informacje
ha).
agreguje DL
minister
właściwy ds.
W 2019 r. zalesiono 397,59 ha nowych terenów
rolnictwa
będących w zarządzie Lasów Państwowych.
ARiMR
GUS
W ramach PROW 2014-2020 realizowano
poddziałanie Wsparcie na zalesianie i tworzenie
terenów zalesionych, które ma na celu
zwiększenie obszarów leśnych poprze zalesianie i
tworzenie terenów zalesionych. Działanie to jest
kontynuacją
działań
zalesieniowych
realizowanych z PROW od 2004 r., w ramach
których zalesiono ok. 80 tys. ha. Nabory na to

Horyzont
czasowy

do 2020

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

43.Utrzymanie i w miarę
możliwości racjonalne
zwiększanie dostępności
biomasy leśnej (w tym
drewna energetycznego)
na potrzeby zaspokojenia
lokalnych potrzeb
samowystarczalności
energetycznej (SOR)

do 2020

ciągłe

44.Włączenie leśnictwa
do dalszych działań na
rzecz ochrony
różnorodności biologicznej

Nazwa zadania

1. Ujęcie w Zasadach
sprzedaży drewna
surowca drzewnego
przeznaczonego dla
energetyki zgodnie
z definicją sortymentu
„drewno energetyczne”
2. Propagowanie idei
wykorzystywania
pozostałości drzewnych
jako surowca
przeznaczonego
dla energetyki zgodnie z
zasadą kaskadowego
wykorzystania drewna
3. Wprowadzenie zmian
legislacyjnych
ułatwiających obrót
biomasą drzewną
1. Wycena wartości
pozaprodukcyjnych
funkcji lasu i jej
odzwierciedlenie w
politykach i programach
dotyczących lasów
2. Ochrona populacji
rzadkich rodzimych
gatunków drzew i

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

DL/PGL LP

W trakcie realizacji
i opóźnione

minister
właściwy ds.
energii

Nierozpoczęte
(opóźnione)

minister
właściwy ds.
środowiska – DL
DL/PGL LP
DL/PGL LP

W trakcie realizacji
i opóźnione

DL/PGL LP
wszyscy
zarządzający

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

działanie odbywają się co roku, tj. w 2019 r. miał
miejsce 5 nabór wniosków.
Dodatkowo, od 2019 r., w ramach PROW 20142020 uruchomiono nowe poddziałanie leśne,
dedykowane właścicielom lasów prywatnych, tj.:
wsparcie na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska. Wsparcie w ramach tego
poddziałania obejmuje inwestycje przyczyniające
się do przekształcenia niekorzystnej struktury
drzewostanów na drzewostan zbliżony do
naturalnego lub półnaturalnego polegające m.in.
na
dostosowaniu
składu
gatunkowego
drzewostanów do warunków siedliskowych
poprzez
wprowadzenie
drugiego
piętra
i dolesianie luk. Do tej pory odbyły się dwa
nabory wniosków na to działanie.
W zasadach sprzedaży drewna energetycznego Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech
ujęto techniczne wyodrębnienie puli dla jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego jest
pozostałości drzewnych.
po notyfikacji w KE.

MK
planuje
rozpocząć
promowanie
zasady
kaskadowego wykorzystania drewna na konferencjach
i seminariach, na spotkaniach z przedstawicielami
branży oraz na spotkaniach międzyresortowych.

Proces legislacyjny trwa – projekt
rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech
jakościowo-wymiarowych drewna
energetycznego jest po notyfikacji w KE.

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Leśny Bank Genów w Kostrzycy kontynuuje
działania polegające na utrzymywaniu zasobów
genowych i archiwów klonów wybranych

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

krzewów w ekosystemach
leśnych
3. Ochrona populacji
ptaków leśnych w celu
zachowania, w
niepogorszonym stanie,
populacji gatunków
leśnych w skali całego
kraju (wg wskaźnika
Forest Bird Index dla
ptaków)

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
lasami i ich
właściciele17 –
informacje
agreguje DL
DL/PGL LP
wszyscy
zarządzający
lasami i ich
właściciele18 –
informacje
agreguje DL

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
gatunków drzew i krzewów rodzimych, np. cisa
pospolitego, jarząbu brekinii.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Podejmowano działania w zakresie ochrony
populacji ptaków leśnych w 2019 roku, co
stanowi kontynuację sposobu prowadzenia
gospodarki leśnej przez PGL LP.
Działania realizowano w skali całego kraju,
w dużej mierze stwarzając optymalne, bądź
wystarczające warunki do egzystencji populacji
34 pospolitych i rozpowszechnionych gatunków
ptaków lasów i zadrzewień, które wchodzą w
skład koszyka Forest Bird Index, oraz pozostałych
gatunków ptaków leśnych, których trendy
liczebności nie są włączane do wyliczania ww.
wskaźnika. Znajduje to odzwierciedlenie
w uzyskiwanych wynikach Monitoringu Ptaków
Polski (2000–2019), z których wynika, że zarówno
wartość wskaźnika FBI wykazuje umiarkowany
wzrost w tempie 1% rocznie, jak i wskaźniki
liczebności wielu gatunków uznawanych za
leśnych specjalistów wskazują na stabilność albo
wzrost liczebności populacji.
Spośród wszystkich działań podejmowanych
w 2019 roku przez PGL LP za najważniejsze należy
uznać:
 użytkowano, w ciągu roku, niewielką części
zarządzanych drzewostanów;
 wykonywano
zabiegi
w
terminach
rozłożonych na cały rok, z większą
intensywnością cięć rębnych i przedrębnych
w okresie jesienno–zimowym;
 zwiększano zasobność drzewostanów;
 zwiększano średni wiek drzewostanów;
 prowadzono przebudowę drzewostanów
i dostosowywano ich skład gatunkowy
w zgodzie z występującymi siedliskami;
 podejmowano
działania
zwiększające
zasobność różnych form martwego drewna;
 podczas odnowień wprowadzano gatunki
biocenotyczne;

17
18

Współpraca wszystkich zarządzających lasami i ich właścicieli ma charakter dobrowolny.
Współpraca wszystkich zarządzających lasami i ich właścicieli ma charakter dobrowolny.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

do 2020

ciągłe

19

45.Ochrona produktywności
gruntów leśnych (SOR)

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

4. Udoskonalenie metod
inwentaryzacji zwierząt
łownych

minister
właściwy ds.
środowiska – DL

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Zwiększenie udziału
różnych typów martwego
drewna w ekosystemach
leśnych

DL/PGL LP
wszyscy
zarządzający
lasami i ich
właściciele19 –
informacje
agreguje DL

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Przebudowa
drzewostanów,
prowadząca do pełnego
dostosowania składów

DL/PGL LP
wszyscy
zarządzający
lasami i ich

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Współpraca wszystkich zarządzających lasami i ich właścicieli ma charakter dobrowolny.

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
 zakładano różnego typu budki lęgowe
i platformy gniazdowe w celu tworzenia
zastępczych miejsc lęgowych i zwiększania ich
dostępności dla dziuplaków wtórnych.
W 2019 r. odbyło się spotkanie z ekspertami,
którzy w swojej pracy zawodowej i naukowej
zajmują się metodami inwentaryzacji zwierzyny.
W trakcie spotkania wypracowano wnioski
w zakresie aktualnie stosowanych metod
inwentaryzacji oraz nowatorskich metod, które
mogłyby być w przyszłości wykorzystywane
z użyciem najnowszych technologii (drony z
kamerami termowizyjnymi).
Zwiększano udział różnych typów martwego
drewna na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Polskie poprzez:
tworzenie ostoi ksylobiontów i ich ochronę
(wyłączenie z pozyskiwania drewna) w ramach
ekosystemów referencyjnych,
pozostawianie martwego drewna oraz drzew
dziuplastych w ramach realizowania zapisów
zawartych w: Instrukcji Ochrony Lasu,
programach ochrony przyrody stanowiących
integralną część planów urządzenia lasu (PUL)
nadleśnictw.
ograniczenie pozyskiwania biomasy, w tym:
pozostawianie 5% powierzchni zrębów do
naturalnego
rozkładu,
zaniechanie
pozyskiwania
drewna
w
użytkach
ekologicznych, ekosystemach referencyjnych
i rezerwatach przyrody (poza wyjątkami
wynikającymi
z
planów
ochrony),
pozostawianie starych drzew do naturalnej
śmierci.
Zlecono
realizację
tematu
badawczego
„Kształtowanie zasobów martwego drewna
w siedliskach przyrodniczych w warunkach
prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej”.
W 2019 r. przebudowano 4 258,17 ha
drzewostanów. Plan na 2020 r. zakłada
przebudowanie kolejnych 3 519,98 ha

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

do 2020

ciągłe

46.Zapewnienie informacji
o stanie zdrowotnym
lasów

do 2030

47.Gospodarowanie
odpadami zgodnie z
hierarchią sposobów
postępowania z odpadami
(SOR)

Nazwa zadania

gatunkowych
drzewostanów do
warunków siedliskowych
3. Wsparcie przedsięwzięć
związanych
z przywracaniem
produktywności gruntów
leśnych
1. Realizacja, w ramach
Państwowego
Monitoringu Środowiska,
monitoringu lasów
1. Wsparcie inwestycji w
zakresie gospodarki
odpadami w ramach
działania 2.2. POIŚ

2. Wsparcie realizacji
inwestycji związanych
z zapobieganiem
powstawaniu odpadów
i prawidłowym
gospodarowaniem
odpadami
3. Planowanie niezbędnych
instalacji gospodarowania
odpadami poprzez
opracowanie WPGO wraz
z planami inwestycyjnymi

do 2030

4. Aktualizacja Krajowego
planu gospodarki
odpadami 2022

do 2025

5. Ewaluacja systemu

20
21

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
właściciele20 –
informacje
agreguje DL
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Zaniechane

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

zarządy
województw21 –
informacje
agreguje DGO

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DGO
minister

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

NFOŚiGW nie ma dedykowanych programów w tym
zakresie i nie planuje ich uruchomienia.

Przeprowadzono badania stanu zdrowotnego
lasów w oparciu o sieć stałych powierzchni
obserwacyjnych oraz opracowano raport o stanie
zdrowotnym lasów w Polsce za 2018 rok.
Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (II.3)
minister
W trakcie realizacji Wsparto 56 projektów w zakresie gospodarki
właściwy ds.
i bez opóźnień
odpadami, dla których kwota przyznanego
środowiska –
dofinansowania UE wyniosła prawie 984 mln zł.
DFE
Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć
NFOŚiGW
to prawie 1 962 mln zł. W tym 28 projektów
(kwota wkładu UE: ponad 325 mln zł) uzyskało
wsparcie w 2019 r.
system funduszy W trakcie realizacji W ramach programu priorytetowego 2.4. Opóźnienie realizacji programu wynika z braku
ochrony
i opóźnione
Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – zaangażowania
ze
strony
Wnioskodawców
środowiska –
program pilotażowy, prowadzono negocjacje i przedłużających się negocjacji.
DFE/NFOŚiGW
z gminami biorącymi udział w programie oraz
przyznano
dofinansowanie
dla
rekomendowanych przedsięwzięć.

W trakcie realizacji

Współpraca wszystkich zarządzających lasami i ich właścicieli ma charakter dobrowolny.
Zarządy województw na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

Obowiązujące obecnie WPGO i plany
inwestycyjne określają niezbędne inwestycje na
terenie województw (ostatnia edycja aktualizacji
WPGO zakończyła się w 2019 r. - data uchwalenia
ostatniego WPGO w tej edycji przypadła na
styczeń 2019). Zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach, plany gospodarki odpadami podlegają
aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat, natomiast
marszałek województwa, jeżeli stwierdza
potrzebę, podejmuje decyzję o wcześniejszej
aktualizacji WPGO.

Uchwalono ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

gospodarki odpadami
komunalnymi i
wprowadzenie
niezbędnych korekt

do 2020

6. Transpozycja przepisów
UE w ramach tzw. pakietu
odpadowego

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
właściwy ds.
środowiska –
DGO

Stan realizacji

i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DGO
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2030

48.Rozwijanie recyklingu
odpadów (SOR)

1. Wsparcie realizacji
inwestycji związanych
z recyklingiem odpadów

do 2030

49.Dążenie do maksymalizacji
wykorzystywania odpadów
jako surowców (SOR)

1. Wsparcie prac
badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych w
zakresie innowacyjnych
technologii
środowiskowych i
nowych modeli
biznesowych,
dotyczących odzysku i
wykorzystania
surowców wtórnych
oraz gospodarki
odpadami
2. Wsparcie realizacji
inwestycji związanych
z przetwarzaniem i
wykorzystaniem
surowców z wtórnego
obiegu
3. Wsparcie przedsięwzięć
w zakresie wdrażania
gospodarki odpadami o
obiegu zamkniętym
na poziomie gminnym

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wkse
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i opóźnione

4. Opracowanie

UZP –

Nierozpoczęte

do 2030

do 2030

do 2030

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw, wprowadzającą zmiany w zakresie
rozwiązań mających na celu usprawnienie
funkcjonowania systemu, m.in. przyczynić się do
obniżenia kosztów funkcjonowania systemu
(opłat pobieranych od mieszkańców), zniesienia
konieczności
przekazywania
odpadów
komunalnych do instalacji w ramach regionu.
Przygotowano i uzgadniano ocenę skutków
regulacji. Przygotowano wstępną wersję
projektu ustawy.
Prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie Konieczne jest dostosowanie oferty do nowych
w ramach Programu priorytetowego 2.1. wymagań prawnych na poziomie krajowym oraz UE.
Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2)
Instalacje gospodarowania odpadami. Oferta
dotyczyła budowy nowych, rozbudowy lub
modernizacji istniejących instalacji

W ramach programu priorytetowego 2.4. Opóźnienie realizacji programu wynika z braku
Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – zaangażowania
ze
strony
Wnioskodawców
program pilotażowy prowadzono negocjacje i przedłużających się negocjacji.
z gminami biorącymi udział w programie oraz
przyznano
dofinansowanie
dla
rekomendowanych przedsięwzięć.

Horyzont
czasowy

do 2020

do 2020

do 2030
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Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
Stan realizacji
Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
1
odpowiedzialny
roku 2019
zmiany
na dzień
31.12.2019
wytycznych
informacje
(zgodnie z planem)
stymulujących
agreguje UZP
minister
wdrażanie działań na
rzecz GOZ w sektorze
właściwy ds.
gospodarki
finansów publicznych
(zielone zamówienia
minister
publiczne)
właściwy ds.
środowiska
minister
właściwy ds.
rozwoju
regionalnego
samorządy22 –
informacje
agreguje UZP
Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa (II.4)
Działanie jest realizowane w minister
W trakcie realizacji Przygotowano ocenę skutków regulacji do Konieczne jest opracowanie i przyjęcie Polityki
ramach projektu
właściwy ds.
i opóźnione
projektu ustawy zmieniającej ustawę Prawo Surowcowej Państwa, w przeciwnym razie delimitacja
strategicznego Opracowanie środowiska –
geologiczne i górnicze w zakresie ochrony złóż
złóż i ochrona będzie prowadzona jako proces
i wdrożenie spójnej
DSA
legislacyjny poza ramami projektu Opracowanie
i kompleksowej Polityki
i wdrożenie spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej
Surowcowej Państwa
Państwa

50.Delimitacja złóż
strategicznych dla
gospodarki oraz
długoterminowe
zapewnienie ich ochrony,
racjonalnego użytkowania i
dostępu do nich
51.Wsparcie innowacyjności
Działanie jest realizowane w
w eksploatacji, przeróbce
ramach projektu
i wykorzystaniu surowców strategicznego Opracowanie
z wtórnego obiegu, z
i wdrożenie spójnej
zasobu tworzonego przez
i kompleksowej Polityki
odpady poużytkowe i
surowcowej państwa
produkcyjne oraz
utworzone z nich złoża
wtórne
Realizacja projektu strategicznego Opracowanie i wdrożenie
spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa

Współpraca samorządów ma charakter dobrowolny.

minister
właściwy ds.
środowiska –
DSA

W trakcie realizacji
i opóźnione

Uzupełniano Geobazę Hałdy, prowadzoną przez
państwową służbę geologiczną, o około 120
nowych obiektów, opracowano klasyfikację w
kontekście ich zagospodarowania oraz kierunków
wykorzystania dla potencjalnego inwestora
zainteresowanego
gospodarczym
wykorzystaniem
mineralnych
surowców
odpadowych

Konieczne jest jednoznaczne zdefiniowanie terminu
złoże
antropogeniczne,
zakończenie
zadania
uwarunkowane jest zakończeniem prac nad projektem
strategicznym Opracowanie i wdrożenie spójnej
i kompleksowej
Polityki
Surowcowej
Państwa
i przyjęciem dokumentu przez RM

minister
właściwy ds.
środowiska –
DSA

W trakcie realizacji
i opóźnione

Przekazano projekt PSP pod obrady Stałego
Komitetu Rady Ministrów (SKRM). SKRM przyjął
projekt 4.4.2019 r., który następnie przekazano
pod obrady Rady Ministrów.
28.8.2019 r., decyzją Pełnomocnika Rządu ds.
Polityki Surowcowej Państwa, wycofano projekt
PSP z obrad Rady Ministrów. Decyzja ta
podyktowana była pilną potrzebą zaktualizowania
treści dokumentu, w tym koniecznych do
przeprowadzenia analiz i ekspertyz. Określono
nowe zadania/kamienie milowe, dokonano zmian
w
harmonogramie
oraz
ponownie

Dokument nie został przyjęty przez Radę Ministrów
w wyznaczonym terminie, w związku z koniecznością
aktualizacji danych (w tym danych okresowo
aktualizowanych przez GUS, PIG-PIB, PAN w zakresie
surowców mineralnych) oraz dokonaniem koniecznych
uzupełnień dokumentu.
Konieczne jest dokonanie ponownych konsultacji
międzyresortowych.

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

52.Promocja i wsparcie
ekoinnowacji
i ekoinnowacyjnych
przedsiębiorstw

do 2030

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

przeprowadzono analizę potencjalnych ryzyk.
Ustalono nowy termin zakończenia projektu na
1.3.2021 r.
Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (II.5)
1. Identyfikacja potrzeb
minister
Nierozpoczęte
technologicznych oraz
właściwy ds.
(zgodnie z planem)
obszarów kluczowych w
środowiska –
zakresie rozwoju
DZM-wkse
i wdrażania ekoinnowacji minister
w Polsce
właściwy ds.
gospodarki
2. Wsparcie merytoryczne
UZP –
W trakcie realizacji Działania edukacyjne w zakresie zielonych
sektora finansów
informacje
i bez opóźnień
zamówień publicznych prowadzone przez UZP:
publicznych w zakresie
agreguje UZP
 zorganizowano 3 szkolenia i 1 konferencję,
stosowania zamówień
minister
opublikowano dokument wyjaśniający na
właściwy ds.
publicznych dotyczących
temat uwzględniania kosztów cyklu życia
technologii
gospodarki
produktu (LCC) w zamówieniach na roboty
środowiskowych i
minister
budowlane
wykorzystania
właściwy ds.
 podpisano porozumienie z NFOŚiGW, na mocy
przedkomercyjnych
środowiska
którego prowadzone są prace nad kolejnymi
zamówień publicznych
rozwiązaniami i dokumentami, które będą
(partnerstwo
wspierać
zamawiających
w
procesie
innowacyjne) oraz
udzielania zamówień publicznych przyjaznych
zamówień publicznych do
środowisku.
zakupu ekoinnowacji23
Infolinia prawna prowadzona przez UZP:
 interpretacja przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym w zakresie
możliwości
uwzględnienia
aspektów
środowiskowych
w
postępowaniu
przetargowym
Opracowano dokumenty dot. przebiegu
procedury partnerstwa innowacyjnego:
 partnerstwo innowacyjne
–
schemat
rozbudowany [link]
 partnerstwo innowacyjne
–
schemat
skrócony [link]
Dokumenty
dostępne
pod
linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/wzorcowe-dokumenty/inneopracowania-i-wzory-dokumentow-dotyczacychpostepowania
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Public Procurement of Innovation.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyjęto nowe Prawo zamówień publicznych:
ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019)
– wejście w życie 1 stycznia 2021 r. Akt zawiera
rozwiązania sprzyjające zakupowi rozwiązań
innowacyjnych, w tym ekoinnowacji.
do 2030

do 2030

3. Wsparcie merytoryczne
przedsiębiorców w
realizacji inwestycji
skutkujących
ograniczeniem wpływu
ich działalności na
środowisko dzięki
ekoinnowacjom
4. Wsparcie finansowe
przedsiębiorców w
realizacji inwestycji
wykorzystujących
innowacje dla poprawy
efektywności korzystania
z zasobów

minister
właściwy ds.
gospodarki
minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wkse

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

minister
właściwy ds.
rozwoju
regionalnego
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW
minister
właściwy ds.
finansów
publicznych

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W
ramach
Regionalnych
Programów
Operacyjnych (RPO) finansowanych w części
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) wsparto m.in.:
- projekty z zakresu ekoinnowacyjności
produktowej i procesowej mające na celu
poprawę efektywności korzystania z zasobów,
które wpisują się w Cel Tematyczny 3 –
Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw (CT 3);
- projekty z zakresu zwiększenia efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwach, które
wpisują się w Cel Tematyczny 4 – Wspieranie
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach.
W powyższych kierunkach wsparcia możliwe jest
dofinansowanie inwestycji prowadzących do
zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na
środowisko, np. ograniczające materiało-,
wodochłonność procesu produkcyjnego oraz
wprowadzania
nowoczesnych
rozwiązań
(technologii)
dotyczących
przeciwdziałaniu
zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych
i niskoemisyjnych
technologii),
co
w konsekwencji
zapewni
ograniczenie
negatywnych skutków środowiskowych.
Głównymi działaniami, kwalifikowanymi do
wsparcia, są:
- wprowadzenie nowej usługi lub produktu lub

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
procesu
produkcyjnego
na
poziomie
przedsiębiorstwa;
- zakup usług ekoinnowacyjności przez MŚP;
- wzrost wykorzystania ekoinnowacji rozumianej
jako m.in. rozwiązania służące zintegrowanemu
podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania
zasobów, w tym energii i surowców, inwestycje
ograniczające materiało- i energochłonność oraz
związane z odzyskiem surowców wtórnych, czy
chociażby przedsięwzięcia związane z „zieloną
gospodarką”, „zielonymi” produktami.
W związku z nowelizacją w 2019 r.
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach POIR 2014-2020
wprowadzono
możliwość
finansowania
projektów inwestycyjnych z zakresu tzw.
„zielonych technologii” w ramach działania 3.2.1.
POIR, tj. pomocy inwestycyjnej na propagowanie
energii ze źródeł odnawialnych, oraz pomocy
inwestycyjnej na recykling i ponowne
wykorzystywanie opadów.
W roku 2019 wdrażano także działanie 2.5 POIR
Programy akceleracyjne, które miało na celu
wspieranie rozwoju start-upów prowadzących
działalność w określonych branżach/obszarach
działalności, w tym np. w zakresie biogospodarki.
W 2019 w ramach POIR zawarto 373 umowy
o dofinansowanie na łączną kwotę 2,78 mld zł.
Umowy zawarto w ramach następujących
inteligentnych specjalizacji:
 Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda,
surowce kopalne, odpady;
 Inteligentne
i
energooszczędne
budownictwo;
 Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym
niezdatnych do przetworzenia oraz
wykorzystanie materiałowe i energetyczne
odpadów (recykling i inne metody odzysku);
 Nowoczesne technologie pozyskiwania,
przetwórstwa i wykorzystywania surowców

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

naturalnych
oraz
wytwarzanie
ich
substytutów;
 Rozwiązania
transportowe
przyjazne
środowisku;
 Wysokosprawne,
niskoemisyjne
i zintegrowane
układy
wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji
energii.
do 2020

do 2030

do 2030

5. Wsparcie stworzenia
koncepcji oczyszczalni
ścieków komunalnych
jako jednostki w pełni
wdrażającej podejście
gospodarki o obiegu
zamkniętym oraz
przeprowadzenia prac
badawczo-rozwojowych
w tym zakresie
6. Wsparcie prac badawczorozwojowych
i wdrożeniowych w
zakresie innowacyjnych
technologii
środowiskowych

DFE/NFOŚiGW

Zaniechane

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

7. Wsparcie prac badawczorozwojowych
i wdrożeniowych w
zakresie:
a. recyklingu,
b. racjonalnego
gospodarowania
zasobami naturalnymi ze
szczególnym
uwzględnieniem
energetyki odnawialnej,
c. ograniczenia emisji
zanieczyszczeń oraz
rozwoju produktów i
procesów o obniżonym
negatywnym wpływie na
środowisko

NCBiR

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Obecnie NFOŚiGW nie finansuje tego rodzaju
kompleksowego projektu ani nie ma dedykowanego
programu priorytetowego.
W ramach PP „Sokół” w latach poprzednich
finansowanie otrzymały indywidualne projekty
realizowane przez poszczególne przedsiębiorstwa wodkan wychodzące z inicjatywą prac badawczorozwojowych.
W ramach programu „Wsparcie dla Innowacji
sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemsyjnej
gospodarce. Część 1) Sokół – wdrożenie
innowacyjnych technologii środowiskowych”
przeprowadzono
5
naborów
wniosków,
w ramach
których
dotychczas
zawarto
22 umowy. Uruchomiono kolejny – VI nabór
wniosków oraz planowane jest uruchomienie
kolejnych naborów.
NCBiR ogłasza konkursy w ramach I osi „Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
i IV osi „Zwiększenie potencjału naukowobadawczego” POIR. W 2019 r. podpisano 156
umów na kwotę dofinansowania prawie 1,2 mld
zł. Umowy zawarto w ramach następujących
inteligentnych specjalizacji:
 Innowacyjne technologie, procesy i produkty
sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego
 Rozwiązania transportowe przyjazne
środowisku
 Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 Biotechnologiczne i chemiczne procesy,
bioprodukty i produkty chemii
specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
 Fotonika

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
 Wysokosprawne, niskoemisyjne i
zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym
niezdatnych do przetworzenia oraz
wykorzystanie materiałowe i energetyczne
odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 Nowoczesne technologie pozyskiwania,
przetwórstwa i wykorzystywania surowców
naturalnych oraz wytwarzanie ich
substytutów
 Innowacyjne rozwiązania i technologie
w gospodarce wodno-ściekowej
 Nowoczesne technologie pozyskiwania,
przetwórstwa i wykorzystania surowców
naturalnych oraz wytwarzanie ich
substytutów).

do 2020

8. Opracowanie wytycznych
stymulujących wdrażanie
działań na rzecz GOZ w
sektorze finansów
publicznych (zielone
zamówienia publiczne)

UZP –
informacje
agreguje UZP
minister
właściwy ds.
gospodarki
minister
właściwy ds.
środowiska

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Na stronie internetowej UZP opublikowano
polską wersję opracowania KE pt. „Zamówienia
publiczne na rzecz gospodarki o obiegu
zamkniętym – Wskazówki i dobre praktyki”.
Rada Ministrów przyjęła Mapę Drogową
„Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym”. Zgodnie z zaproponowanym
w dokumencie zadaniem nr 35, planowane jest
opracowanie propozycji zmian w prawie
zamówień publicznych, które generowałyby
popyt na produkty i usługi wytworzone w ramach
modeli biznesowych GOZ. Termin na wykonanie
działania to lata 2019-2021
Przyjęto nowe Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019)
– wejście w życie 1 stycznia 2021 r., w którym
znowelizowano art. 83 – Analiza potrzeb
i wymagań z uwzględnieniem rodzaju i wartości
zamówienia, obejmujący w szczególności:
badanie
możliwości
zaspokojenia
zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem
zasobów własnych;
rozeznanie rynku m.in. w aspekcie
alternatywnych
środków
zaspokojenia

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2030

do 2030

do 2030

do 2030

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

zidentyfikowanych potrzeb.
Polska uznaje, że jest przygotowana do
wdrożenia pełnowymiarowego programu ETV,
w momencie, gdy zostanie on ogłoszony przez
Komisję Europejską: normę ISO 14034 przyjęto
jako normę polską, istnieje dedykowany
instrument finansowy NFOŚiGW oraz działa sieć
jednostek weryfikujących.
W 2019 r. zweryfikowano trzecią polską
technologię – okresowy bioreaktor beztlenowy
[OBB] w technologii ANABIORECTM z systemem
energetycznym wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej z biogazu (producent: NOVAGO
Sp. z o.o.). W całej UE zweryfikowano dotychczas
34 technologie.
53.Wsparcie przedsiębiorstw
1. Wsparcie merytoryczne
minister
W trakcie realizacji Zlecono i odebrano tłumaczenia dokumentów
w procesie dostosowania
przedsiębiorców w
właściwy ds.
i bez opóźnień
referencyjnych dla branży spożywczej i spalania
instalacji do konkluzji BAT
realizacji inwestycji
środowiska –
odpadów, a także brano udział w pracach nad
związanych z
DZŚ
ustaleniem ostatecznej wersji konkluzji BAT dla
dostosowywaniem
branży spożywczej i spalania odpadów.
instalacji do konkluzji BAT
Zapewniono wsparcie w zakresie interpretacji
dotychczas opublikowanych konkluzji BAT oraz
przygotowano wytyczne/ekspertyzę pn. „Ocena
korzyści
środowiskowych
związanych
z dostosowaniem instalacji przemysłowych do
granicznych wielkości emisyjnych do wód,
wynikających z Konkluzji BAT”.
Realizacja projektu strategicznego GreenEvo – akcelerator
minister
W trakcie realizacji Przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę
zielonych technologii
właściwy ds.
i bez opóźnień
na organizację konkursu w ramach VIII edycji
środowiska –
GreenEvo. Przeprowadzono również przetarg,
DZM-wkse
w którym wybrano wykonawcę na usługi
DFE/NFOŚiGW
logistyczne dot. organizacji misji gospodarczych
GreenEvo oraz rozpoczęto zagraniczne misje
gospodarcze w ramach VII edycji GreenEvo – we
wrześniu 2019 odbyły się 2 pierwsze misje
laureatów: do Indii i Chin.
Przeprowadzono nabór technologii do VIII edycji
projektu.
Cel: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III)
Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu (III.1)
54.Zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych do
powietrza

9. Wdrażanie Programu
Weryfikacji Technologii
Środowiskowych (ETV) w
Polsce

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wkse
minister
właściwy ds.
gospodarki
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Wsparcie inwestycji
związanych ze wzrostem
produkcji energii ze
źródeł odnawialnych

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW
aukcyjny system

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Uruchomiono nowy program priorytetowy pt.
„Mój Prąd”.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

2. Wsparcie inwestycji w
zakresie rozbudowy sieci
umożliwiającej
przyłączenie wytwórców
energii ze źródeł
odnawialnych

3. Wsparcie inwestycji w
zakresie systemów
ciepłowniczych
współpracujących z OZE
i magazynami ciepła

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
wsparcia OZE
(na mocy
ustawy OZE24) –
DPK
system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Kontynuowano
realizację
uzupełnienia
finansowania projektów I osi POIiŚ 2014-2020
poprzez Program priorytetowy „Wsparcie
projektów w ramach poddziałania 1.1.1, działań
1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko
2014-2020”
(prowadzono
nabór
ciągły
wniosków
o dofinansowanie, zawierano nowe umowy
i realizowano umowy uprzednio zawarte).
Utworzono nowy Program Priorytetowy „Polska
Geotermia Plus”, zorganizowano pierwszy nabór
wniosków o dofinansowanie. Celem programu
jest poprawa jakości
powietrza poprzez
zwiększenie
wykorzystania
zasobów
geotermalnych w Polsce. Budżet programu
wynosi 600 mln zł, a środki przeznaczone są na
przedsięwzięcia polegające na budowie,
rozbudowie
i
modernizacji
ciepłowni
(elektrociepłowni), elektrowni geotermalnych,
opartych na źródle geotermalnym lub
modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł
wytwarzania
energii
o
ciepłownię
(elektrociepłownię, elektrownię) geotermalną,
opartej na źródle geotermalnym, a także
wykonanie
lub
rekonstrukcja
otworu
geotermalnego. W 2019 r nie udzielono jeszcze
dofinansowania w ramach programu.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Utworzono nowy Program Priorytetowy
„Agroenergia”. Zorganizowano pierwszy nabór
wniosków o dofinansowanie. Celem programu
jest
kompleksowe
wsparcie
związane
z ograniczeniem negatywnego wpływu na
środowisko
prowadzonych
działalności
rolniczych. Program oferuje wsparcie dla
przedsięwzięć z zakresu:
nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej
(w tym OZE) oraz magazynów energii;
zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych
(w tym wody);
24

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, ze zm.).

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

4. Wsparcie inwestycji w
zakresie modernizacji
elektrociepłowni,
ciepłowni i elektrowni,
związanej ze
zmniejszeniem emisji do
powietrza

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

5. Wsparcie inwestycji w
zakresie rozwoju
transportu
niskoemisyjnego i
zeroemisyjnego

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i opóźnione

6. Wsparcie inwestycji w

system funduszy

W trakcie realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

przedsięwzięć mających na celu poprawę
efektywności energetycznej.
Budżet programu wynosi 200 mln zł, a jego
realizacja przewidziana jest do końca 2025 roku
lub do wyczerpania budżetu. Program cieszy się
dużym zainteresowaniem wnioskodawców.
Utworzono
nowy
pilotażowy
Program
Priorytetowy
„Ciepłownictwo
Powiatowe”
dotyczący modernizacji i rozbudowy sieci
ciepłowniczych oraz przyłączania nowych
odbiorców. Budżet programu wynosi 5 mld zł,
a okres wdrażania przewidziany jest do końca
2025 r.
Utworzono nowy Program Priorytetowy „Energia
Plus”, przeznaczony do finansowania szeroko
pojętych inwestycji w poprawę efektywności
energetycznej
przedsiębiorstw
i
OZE,
ograniczenie emisji oraz zasobooszczędność.
Budżet programu wynosi 4 mld zł, a okres
wdrażania przewidziany jest do końca 2025 r.
Celem obu programów jest zmniejszenie
negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na
środowisko, w tym poprawa jakości powietrza.
W obu programach zorganizowano pierwsze
nabory wniosków.
Kontynuowano
realizację
uzupełnienia
finansowania projektów I osi POIiŚ 2014-2020
poprzez Program priorytetowy „Wsparcie
projektów w ramach poddziałania 1.1.1, działań
1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko
2014-2020”
(prowadzono
nabór
ciągły
wniosków
o dofinansowanie, zawierano nowe umowy
i realizowano umowy uprzednio zawarte).
Dostosowano systemy informatyczne do Finansowanie ze środków FNT nie mogło być udzielane
składania wniosków w ramach części działań ze względu na brak aktów wykonawczych i/lub decyzji
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz Dysponenta FNT o uruchomieniu naborów.
wdrożono niezbędne procedury wewnętrzne w
NFOŚiGW,
tj.
procedury
udzielania
dofinansowania, procedury księgowe itp.
Przygotowano stronę internetową FNT i została
udzielona pomoc i wkład merytoryczny w
sporządzeniu
nowelizacji
rozporządzeń
niezbędnych do uruchomienia konkursów w
ramach FNT.
Zadania są współfinansowane w ramach POIŚ

Horyzont
czasowy

do 2020

do 2020

do 2022

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

55.Opracowanie polityki
redukcji emisji gazów
cieplarnianych z sektorów
nieobjętych systemem
handlu uprawnieniami do
emisji (non-ETS)

Nazwa zadania

zakresie działań
dotyczących zmniejszenia
strat energii związanych z
jej przesyłaniem
7. Wsparcie inwestycji w
zakresie rozwoju
funkcjonowania klastrów
energii, spółdzielni
energetycznych oraz gmin
samowystarczalnych
energetycznie
1. Analiza potencjału
redukcyjnego emisji
gazów cieplarnianych w
poszczególnych sektorach
non-ETS w perspektywie
roku 2030 wraz z
identyfikacją możliwych
do podjęcia działań w
tych sektorach oraz ich
efektów,
tj. skwantyfikowanego
wpływu na redukcję
emisji gazów
cieplarnianych

2. Opracowanie strategii
realizacji celu
redukcyjnego
wynikającego z
rozporządzenia ESR
z uwzględnieniem i
wskazaniem działań
priorytetowych w
każdym z sektorów nonETS
3. Opracowanie strategii
zarządzania krajowym

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

i bez opóźnień

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK
DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DPK

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

2014-2020.

W ramach realizacji przez IOŚ-PIB/KOBiZE
projektu LIFE Climate CAKE PL zrealizowano część
zadań:
 W IOŚ-PIB/KOBiZE utworzono CAKE-Centrum
Analiz Klimatyczno-Energetycznych, którego
głównym celem jest prowadzenie badań
w zakresie
wpływu
realizacji
polityki
klimatyczno-energetycznej na różne sektory
polskiej
gospodarki.
Kompleksowe
opracowania CAKE służą jako podstawa
merytoryczna
dla
administracji
przy
określaniu krajowych strategii i planów
działania.
 Opracowano
dwie
analizy
dotyczące
potencjału redukcji emisji:
1) Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze
transportu w Polsce i UE w perspektywie
roku 2050
2) Scenariusze niskoemisyjnego sektora
energii w Polsce i UE w perspektywie roku
2050.

Działania są uzależnione od opracowania Krajowego
Planu na rzecz Energii i Klimatu oraz Krajowej Strategii
Niskoemisyjnej.
Planowane zakończenie projektu LIFE CLimate CAKE PL
w listopadzie 2020 r. sprawia, że konieczne jest podjęcie
działań
mających
na
celu
zapewnienie
długoterminowego finansowania zespołu Centrum
Analiz Klimatyczno-Energetycznych. Jest to szczególnie
istotne w kontekście obecnie prowadzonych prac nad
nową strategią gospodarczą Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu oraz planów osiągnięcia
przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Analizy
przygotowywane przez CAKE są wykorzystywane przez
jednostki rządowe przy tworzeniu stanowiska w tych
kwestiach.

Wykonanie zadania będzie możliwe po zakończeniu prac
nad Analizą potencjału redukcyjnego emisji gazów
cieplarnianych w poszczególnych sektorach non-ETS
w perspektywie roku 2030 wraz z identyfikacją
możliwych do podjęcia działań w tych sektorach oraz ich
efektów, tj. skwantyfikowanego wpływu na redukcję
emisji gazów cieplarnianych” (zad. 55.1). Uzależnione
jest również od polityk i działań określonych
w ostatecznej wersji Krajowego Planu na rzecz Energii
i Klimatu.
Przygotowano dokument pn. Zagadnienia
emisyjne i rynkowe do Strategii zarządzania

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

limitem25

do 2030

do 2030

do 2030

do 2030

do 2030

25

4. Wsparcie
zidentyfikowanych w
analizie i wskazanych w
ww. strategii działań i
inwestycji w zakresie
redukcji i ograniczania
emisji z sektorów nonETS
Działanie jest realizowane w
ramach projektu
strategicznego Leśne
Gospodarstwa Węglowe

56.Modyfikacja
zrównoważonej gospodarki
leśnej w celu zwiększenia
możliwości pochłaniania
przez lasy dwutlenku węgla
(SOR)
57.Opracowanie podstaw
Działanie jest realizowane w
metodologicznych do
ramach projektu
zarządzania pochłanianiem strategicznego Leśne
CO2 w leśnictwie w ramach Gospodarstwa Węglowe
realizacji polityki
klimatycznej (SOR)
Realizacja projektu strategicznego Leśne Gospodarstwa
Węglowe

Realizacja projektu strategicznego Budownictwo drewniane

Podmiot
Stan realizacji
1
odpowiedzialny
na dzień
31.12.2019
środowiska w
uzgodnieniu
z Radą
Ministrów – DPK
system funduszy Nierozpoczęte
ochrony
(zgodnie z planem)
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

DL/PGL LP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

DL/PGL LP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

DL/PGL LP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wkse
minister

W trakcie realizacji
i opóźnione

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

krajowym limitem emisji gazów cieplarnianych w
obszarze non-ETS, który może stanowić podstawę
Strategii zarządzania krajowym limitem.

Realizowano
działania
dodatkowe
w wydzieleniach drzewostanowych zgodnie
z założonym harmonogramem prac. Planowana
powierzchnia inicjowania nowych działań
dodatkowych w 2019 r. to około 970 ha.
Realizowano usługi badawcze pod nazwą:
„Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań
metodycznych stanowiących wsparcie dla
Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. Leśne
Gospodarstwa Węglowe”. W ramach realizacji
projektu ośmiu wybranym jednostkom zostało
przyznane dofinansowanie na cele związane
z promocją LGW. Łączna wartość dofinansowania
to 56 500,00 zł.
W ramach realizacji działań w obszarze:
a) finansowo-instytucjonalnym:
zorganizowano działalność Spółki Polskie
Domy Drewniane S.A. powołanej 5 marca
2019 r.;

Limit, o którym mowa w art. 21d ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.).

Zidentyfikowano opóźnienia w realizacji edukacyjnego
komponentu projektu. Opóźnienie spowodowane jest
długotrwałą procedurą wyboru wykonawcy kampanii
oraz
koniecznością
przesunięcia
środków
zaplanowanych do wydatkowania w roku 2019 na rok

Horyzont
czasowy

do 2021

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

58.Wdrożenie planów
zarządzania ryzykiem
powodziowym (PZRP)
dla obszarów dorzeczy,
przeprowadzenie ich
przeglądu i aktualizacji
(SOR)

Nazwa zadania

1. Realizacja działań
zawartych w PZRP

2. Opracowanie
sprawozdania z
postępów we wdrażaniu

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
właściwy ds.
budownictwa,
planowania
i zagospodarow
ania
przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa
DL/PGL LP
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

pozyskano grunty pod inwestycje pilotażowe 2020.
oraz projekty architektoniczne budynków
Zidentyfikowano również opóźnienia w realizacji
pilotażowych.
inwestycyjnego komponentu projektu – przyczyną
b) edukacyjno-informacyjnym:
kontynuowano
szkolenia
dotyczące opóźnień jest brak zgody NFOŚiGW odnośnie do zakupu
konstrukcji drewnianych w budownictwie gruntów przewidzianych pod pilotażowe inwestycje
mieszkaniowym dla pracowników nadzoru planowane do zrealizowania przez PDD S.A.
budowlanego i rzeczoznawców ppoż.;
ogłoszono postępowanie na realizację
kampanii wraz z budową strony internetowej
projektu i konkursami;
zrealizowano umowę dot. opracowania
raportu:
Środowiskowe
aspekty
nowoczesnego budownictwa drewnianego;
c) legislacyjnym i normalizacyjnym:
kontynuowano badania ogniowe konstrukcji
drewnianych w celu przedstawienia dowodów
pozwalających na szersze i wykorzystanie
konstrukcji drewnianych we współczesnym
budownictwie, przy zachowaniu wymaganego
poziomu bezpieczeństwa – na podobieństwo
zakresu stosowania tych konstrukcji w innych
państwach;
Instytut Techniki Budowlanej zaprojektował,
w uzgodnieniu z Komendą Główną
Państwowej Straży Pożarnej, i przygotował
obiekt o konstrukcji drewnianej
do
przeprowadzenia badań ogniowych w skali
rzeczywistej, które planowane są na 2020 r.
Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III.2)
zgodnie z PZRP
W trakcie realizacji W 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne
– informacje
i bez opóźnień
Wody Polskie realizowały działania zawarte w
agreguje
PZRP (o różnym stopniu zaawansowania prac):
MGMiŻŚ
w zakresie budowy i pozyskania lodołamaczy,
zabezpieczenia przeciwpowodziowego miast,
budowy, przebudowy i modernizacji wałów
przeciwpowodziowych
i
urządzeń
hydrotechnicznych, budowy suchych polderów,
prac
koncepcyjnych
dla
zbiorników
przeciwpowodziowych. PGW WP jest podmiotem
realizującym sumarycznie największą liczbę
zadań określonych w PZRP.
minister
W trakcie realizacji Przekazano Sprawozdanie z realizacji w 2018 r.
właściwy ds.
i bez opóźnień
działań w ramach planów zarządzania ryzykiem
gospodarki
powodziowym prowadzonych przez PGW WP.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

działań zawartych w
PZRP

3. Przegląd i aktualizacja
wstępnej oceny ryzyka
powodziowego

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
wodnej
PGW WP

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
Sprawozdanie zawiera informacje o postępach
we wdrażaniu działań zawartych w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
programie ochrony wód morskich.
Przygotowano i przekazano do MGMiŻŚ raport
dla Komisji Europejskiej z wykonania przez Polskę
wstępnej oceny ryzyka powodziowego. MGMiŻŚ
przekazało raport do Komisji Europejskiej.

PGW WP
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
PGW WP
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
dyrektorzy
urzędów
morskich

Zakończone

W trakcie realizacji
i opóźnione

Zakończono dwa z trzech etapów opracowania
map zagrożenia powodziowego (MZP) dla rzek
oraz jeden z dwóch etapów opracowania map
ryzyka powodziowego (MRP).
W dniu 18 grudnia 2019 r. podpisano umowę na
wykonanie MZP i MRP dla obszarów narażonych
na zalanie w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia
7 budowli piętrzących.

5. Przegląd i aktualizacja
planów zarządzania
ryzykiem powodziowym

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
PGW WP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

6. Wsparcie projektów
dotyczących
opracowania
i aktualizacji

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania
ryzykiem powodziowym” ze środków POIiŚ 20142020. Przygotowano także dokumentację
przetargową
oraz
przeprowadzono
postępowania przetargowe na realizację 4 zadań
w ramach Projektu (Zadanie 1 Przegląd
i aktualizacja planów zarzadzania ryzykiem
powodziowym;
Zadanie
2
Działania
informacyjno–promocyjne;
Zadanie
4 Zarządzanie projektem aPZRP; Zadanie 5 Zakup
specjalistycznego oprogramowania). Wybrano
Wykonawcę na realizację zadania 4.
Wsparto 8 projektów dotyczących opracowania
i aktualizacji
dokumentów
strategicznych
i planistycznych w zakresie gospodarowania
wodami (w zakresie przeglądu i aktualizacji

4. Przegląd i aktualizacja
map ryzyka
powodziowego i map
zagrożenia
powodziowego

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Publikacja MZP i MRP planowana jest do 21 sierpnia
2020 r. Raport do Komisji Europejskiej zostanie
przekazany do 22 września 2020 r.
MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli
piętrzących zostaną opracowane w późniejszym
terminie (publikacja do 22 grudnia 2021 r., raport do
Komisji Europejskiej do 22 marca 2022 r. Planowane jest
wydłużenie realizacji projektu.
Przyczyny:
W przypadku opracowania map dla 1 tys. km rzek żaden
z Wykonawców nie podjął się realizacji tego zadania w
planowanym terminie.
W przypadku 19 budowli piętrzących brak było
dostępnych danych umożliwiających opracowanie map
w terminie.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

dokumentów
strategicznych/planistyc
znych w zakresie
gospodarowania
wodami w ramach
działania 2.1. POIŚ
do 2030

59.Wdrożenie aktualizacji
planów zarządzania
ryzykiem powodziowym
(PZRP) oraz realizacja prac
na potrzeby kolejnej (II)
aktualizacji w 2027 r.

1. Realizacja działań
zawartych w aktualizacji
PZRP
2. Opracowanie
sprawozdania z
postępów we wdrażaniu
działań zawartych w
PZRP
3. II przegląd i aktualizacja
wstępnej oceny ryzyka
powodziowego

4. II przegląd i aktualizacja
map zagrożenia
powodziowego i map
ryzyka powodziowego

5. II przegląd i aktualizacja
planów zarządzania
ryzkiem powodziowym

do 2020

60.Opracowanie i wdrożenie
planu przeciwdziałania

1. Opracowanie planu
przeciwdziałania skutkom

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

wstępnej oceny ryzyka przeciwpowodziowego,
planów zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz
map ryzyka powodziowego), dla których kwota
przyznanego dofinansowania UE wyniosła ponad
107 mln zł. Całkowita wartość realizowanego
przedsięwzięcia to ponad 126 mln zł. W tym 2
projekty (kwota wkładu UE: prawie 57 mln zł)
uzyskały wsparcie w 2019 r.
zgodnie z PZRP
– informacje
agreguje
MGMiŻŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP
PGW WP
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
PGW WP
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
dyrektorzy
urzędów
morskich
PGW WP
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
minister
właściwy ds.

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)
Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Przygotowano opracowania analityczne na rzecz Trwają (15 sierpnia 2019 r. – 15 lutego 2020 r.)
projektu PPSS po przeprowadzonej ankietyzacji konsultacje społeczne projektu PPSS, zrealizowano 14 z

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny
skutkom suszy (SOR) oraz
opracowanie jego
aktualizacji

Nazwa zadania

suszy

do 2030

2. Wdrożenie planu
przeciwdziałania skutkom
suszy

do 2030

3. Opracowanie aktualizacji
planu przeciwdziałania
skutkom suszy

do 2020

61.Opracowanie i wdrożenie
Programu Rozwoju
Retencji

do 2030

ciągłe

26
27

1. Opracowanie Programu
Rozwoju Retencji

2. Wdrożenie Programu
Rozwoju Retencji

62.Rozwój infrastruktury
1. Realizacja inwestycji
przeciwpowodziowej
przeciwpowodziowych
w oparciu o inwestycje
o wysokim stopniu
skuteczności i racjonalności
ekonomicznej oraz
odpowiednie planowanie
przestrzenne, w tym
budowa wielofunkcyjnych,
spójnych funkcjonalnie,
zbiorników małej26 i – w
szczególnych przypadkach
– dużej27 retencji (SOR)

O pojemości do 5 mln m3.
O pojemności powyżej 5 mln m3.

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
gospodarki
wodnej
PGW WP

Stan realizacji

zgodnie z PPSS –
informacje
agreguje
MGMiŻŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP
PGW WP

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

i zorganizowaniu 2 konferencji ogólnopolskich. 15 spotkań konsultacyjnych. Ostateczna wersja
Przeprowadzono uzgodnienia z wojewodami dokumentu uwzględniająca uwagi z konsultacji
i ministrami. Opracowano projekt PPSS – sierpień społecznych zostanie opracowana po ich zakończeniu.
2019 r.

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Przygotowano projekt Założeń do Programu
Rozwoju
Retencji
na
lata
2021-2027
z perspektywą
do
roku
2030
oraz
przeprowadzono konsultacje publiczne (11.0624.06.2019 r.);
Dokonano zmiany nazwy Programu Rozwoju
Retencji
na
Program
przeciwdziałania
niedoborowi wody.
Rada Ministrów przyjęła Założenia do Programu
przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 20212027 z perspektywą do roku 2030 (uchwała
nr 62).

W 2019 r. miało miejsce kilka istotnych - z punktu
widzenia
inwestycji
o
charakterze
przeciwpowodziowym - działań.
W październiku 2019 r. wykonawca zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz przełożył koryto
Odry i przepuścił jej wody przez budowlę
przelewowo-spustową.
Umożliwiło
to
rozpoczęcie realizacji ostatniego fragmentu
zapory ziemnej w miejscu dotychczasowego
koryta Odry. We wrześniu odbyło się otwarcie
relokowanej - w związku z budową
wspomnianego zbiornika - wsi Nieboczów.

Horyzont
czasowy

do 2020

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

2. Wsparcie projektów
dotyczących budowy,
przebudowy lub remontu
urządzeń wodnych,
przyczyniających się do
zmniejszenia skutków
powodzi i suszy w ramach
działania 2.1. POIŚ
3. Wsparcie
ponadregionalnych
systemów małej retencji
w ramach działania 2.1.
POIŚ

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
W minionym roku trwały również uzgodnienia
administracyjne, kompletowanie dokumentacji,
badania przedrealizacyjne i analizy finansowe
niezbędne do rozpoczęcia budowy inwestycji
Siarzewo. Ponadto, w kontekście znaczących
projektów
przeciwpowodziowych,
należy
wspomnieć m.in. o:
 zakończeniu I etapu budowy stopnia wodnego
Malczyce,
 postępach w opracowywaniu dokumentacji
projektowej dla zadania „Janowice przebudowa wału przeciwpowodziowego od
strony południowej Janowic, gm. Czernica”
(jest
to
uzupełnienie
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Wrocławskiego Węzła
Wodnego),
 podpisaniu umowy na wykonanie projektu
budowy stopnia wodnego „Lubiąż” oraz
stopnia wodnego „Ścinawa” na rz. Odrze
w rejonie wsi Gliniany,
 zakończeniu kilku zadań w ramach realizacji
kompleksowego
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Żuław (etap II),
 rozpoczęciu realizacji zadania „Wisła Etap 2 Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł.
13,959 km, prawego wału rzeki San na dł.
2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł.
0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm.
Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”.
Wsparto 6 projektów dotyczących budowy,
przebudowy lub remontu urządzeń wodnych,
przyczyniających się do zmniejszenia skutków
powodzi i suszy, dla których kwota przyznanego
dofinansowania UE wyniosła ponad 1 471 mln zł.
Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć
to prawie 3 182 mln zł.
Wsparto
2
projekty
dotyczące
ponadregionalnych systemów retencji (projekty
związane z małą retencją oraz przeciwdziałaniem
erozji wodnej na terenach nizinnych oraz górskich
realizowane przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe). Kwota przyznanego
dofinansowania UE dla tych projektów wyniosła
ponad 272 mln zł. Całkowita wartość

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

do 2020

do 2030

do 2030

63.Ochrona przed erozją
morską i powodzią
od strony morza

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

4. Wsparcie inwestycji w
zakresie budowy,
przebudowy i odbudowy
obiektów
hydrotechnicznych
(dokończenie realizacji
zadań) rozpoczętych
przed 2018 r.
1. Prowadzenie działań
ochronnych na brzegu
morskim oraz strefie wód
przybrzeżnych (m.in.
sztuczne zasilanie brzegu,
wały przeciwsztormowe,
opaski brzegowe, ostrogi
brzegowe, falochrony
brzegowe, progi
podwodne)

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i opóźnione

minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
dyrektorzy
urzędów
morskich

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Monitoring brzegów
morskich, w tym strefy
przybrzeżnej

minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
dyrektorzy
urzędów
morskich

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
realizowanych przedsięwzięć to ponad 441 mln
zł.
Zakończono
realizację
trzech
zadań
finansowanych
ze
środków
NFOŚiGW:
przebudowa Kanału Jeglińskiego i Kanału
Niegocińskiego na Wielkich Jeziorach Mazurskich
i odbudowa śluzy na Kanale Bydgoskim.

Realizowano działania w ramach „Programu
ochrony brzegów morskich”. W 2019 r.
wykonano działania w kwocie 33.989 tys. zł, co
stanowiło 99,9 % środków budżetowych
zaplanowanych w 2019 r. na realizację Programu.
Działania w ramach Programu obejmowały:
sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont
i utrzymanie trwałych umocnień brzegu.

Realizowano również projekty współfinansowane
w ramach POIŚ 2014-2020, oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu
wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Wykonano również refulację plaży w ramach
innych
projektów
w
zakresie
prac
utrzymaniowych torów wodnych.
W trakcie realizacji i W ramach monitoringu wykonano:
bez opóźnień
 monitoring brzegu, badania dotyczące
ustalenia
aktualnego
stanu
brzegu
morskiego, m.in. wyznaczenie profili
poprzecznych brzegu morskiego na
odcinkach od otwartego morza do nasady
Półwyspu Helskiego oraz całego Półwyspu
Helskiego;
 monitoring strefy brzegowej południowego
Bałtyku w granicach administracyjnych
Urzędu Morskiego w Słupsku – IV cykl
pomiarów;
 monitoring - skanowanie laserowe morskiej
strefy
brzegowej
w
granicach
administracyjnych
Urzędu
Morskiego
w Szczecinie.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Pozostały do realizacji 4 zadania finansowane w ramach
programu NFOŚiGW: Budowa, przebudowa i odbudowa
obiektów hydrotechnicznych. Beneficjent PGW Wody
Polskie ma problemy z zamknięciem procesów
uzgodnień środowiskowych i wyłonieniem wykonawców
robót budowlanych.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

do 2020

do 2020

64.Zrównoważone oraz
odporne na zmiany klimatu
zarządzanie wodami
opadowymi na obszarach
zurbanizowanych poprzez
różne formy retencji i
rozwój infrastruktury
zieleni (SOR)

Nazwa zadania

3. Wsparcie projektów w
zakresie ochrony
brzegów morskich w
ramach działania 2.1.
POIŚ
1. Analiza aktów prawnych
pod kątem wprowadzenia
koniecznych zmian
umożliwiających sprawne,
przystosowane do zmian
klimatu i zrównoważone
zarządzanie wodami
opadowymi na terenach
zurbanizowanych oraz
przeprowadzenie tych
zmian

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DFE/NFOŚiGW

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Wsparto 4 projekty dotyczące ochrony brzegów
morskich, dla których kwota przyznanego
dofinansowania UE wyniosła ponad 184 mln zł.
Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć
to 217 mln zł.
W IOŚ-PIB kontynuowano prace w ramach
projektu pn. „Baza wiedzy o zmianach klimatu
i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej
upowszechniania w kontekście zwiększania
odporności
gospodarki,
środowiska
i
społeczeństwa na zmiany klimatu oraz
przeciwdziałania i minimalizowania skutków
nadzwyczajnych
zagrożeń” (KLIMADA
2.0).
W ramach
tego
projektu
przewidziano
stworzenie
Centrum
Studiów
PrawnoKlimatycznych, którego jednym z głównych celów
będzie wskazanie propozycji i potrzeb w zakresie
rozwiązań legislacyjnych (np. rekomendacje
legislacyjne w zakresie implementacji do
polskiego porządku prawnego prawa unijnego
z zakresu mitygacji i adaptacji, a także
identyfikacja
i
monitorowanie
międzynarodowych
inicjatyw
związanych
z adaptacją do zmian klimatu, z uwzględnieniem
wkładu Polski w funkcjonowanie właściwych
struktur międzynarodowych).
Ponadto MŚ/MK zainicjowało przegląd aktów
prawnych dotyczących wód opadowych, w celu
wskazania propozycji zmian legislacyjnych,
porządkujących przepisy w tym zakresie, w tym
w odniesieniu do możliwych opłat za
odprowadzanie wód opadowych do systemów
kanalizacji deszczowej.
Wsparto 42 projekty dotyczące systemów
gospodarowania wodami opadowymi na
terenach miejskich, dla których kwota
przyznanego dofinansowania UE wyniosła ponad
1 028 mln zł. Całkowita wartość realizowanych
przedsięwzięć to ponad 1 579 mln zł. W tym 23
projekty (kwota wkładu UE: ponad 382 mln zł)
uzyskały wsparcie w 2019 r.
W wyniku przeprowadzonej ankiety wśród miast
w zakresie problematyki adaptacji do zmian
klimatu (130 odpowiedzi) sformułowano główne
założenia nowego programu priorytetowego
„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie

minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
DZM-wizr

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

2. Wsparcie realizacji zadań
dotyczących systemów
gospodarowania wodami
opadowymi na terenach
miejskich w ramach
działania 2.1. POIŚ

DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2030

3. Wsparcie inwestycji w
zakresie
zagospodarowania wód
opadowych na terenach
miejskich

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

do 2020

65.Rozwój infrastruktury
zielonej i błękitnej
obszarów
zurbanizowanych w celu
zachowania łączności
przestrzennej wewnątrz
tych obszarów i z terenami
otwartymi oraz
wspomagania procesów
adaptacji do zmian klimatu
(SOR)

1. Działanie jest realizowane
w ramach projektu
strategicznego Adaptacja
do zmian klimatu

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wizr

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2020

66.Ograniczenie zajmowania
gruntów oraz zasklepiania
gleby

1. Wsparcie projektów
dotyczących rozwoju
terenów zieleni w
miastach i ich obszarach
funkcjonalnych w ramach
działania 2.5. POIŚ

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
skutków zagrożeń środowiska”. Nowy program
zwiększa nacisk na promowanie i realizację
działań związanych z adaptacją do zmian klimatu:
wskazano na działania dotyczące zielononiebieskiej
infrastruktury,
likwidacji
powierzchni nieprzepuszczalnych, systemów
zagospodarowania wód opadowych;
wyodrębniono
działania
związane
z zapobieganiem suszy i powodzi, zwiększeniem
retencji w ekosystemach na terenach
pozamiejskich.
Ogłoszono
nabór
ciągły
wniosków
o dofinansowanie. Na podstawie obserwacji
dodatkowo
zmodyfikowano
program
priorytetowy, akcentując działania dotyczące
zaopatrzenia ludności w wodę do picia poprzez
budowę i modernizację ujęć wody, stacji
uzdatniania wody, sieci wodociągowych.
Działania ukierunkowane na realizację inwestycji
z zakresu niebiesko-zielonej infrastruktury są
częścią działań zaplanowanych do realizacji przez
miasta partnerów, w projekcie prowadzonym
przez Ministerstwo Środowiska/Ministerstwo
Klimatu w latach 2017-2019 pn. „Opracowanie
planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców” (Projekt MPA).
Ponadto, Ministerstwo Klimatu zapewnia
alokację środków finansowych z funduszy MF
EOG oraz POIiŚ 2014-2020 na realizacje
projektów
z
zakresu
zielono-niebieskiej
infrastruktury, m.in. poprzez organizację
konkursów w ramach typu projektów 2.1.5 POIiŚ
„Systemy gospodarowania wodami opadowymi
na terenach miejskich” (łączna alokacja do końca
2019 r. - ponad 1 mld złotych) oraz poprzez
odpowiednie zaprogramowanie nowej edycji MF
EOG 2014-2021. Instrument Finansowy KE LIFE
2021-2027 również będzie zawierał komponent
dotyczący błękitno-zielonej infrastruktury.
Wsparto 154 projekty dotyczące rozwoju
terenów zieleni w miastach i ich obszarach
funkcjonalnych, dla których kwota przyznanego
dofinansowania UE wyniosła ponad 707 mln zł.
Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć
to ponad 1 050 mln zł. W tym 12 projektów
(kwota wkładu UE: prawie 50 mln zł) uzyskało

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

67.Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

2. Wsparcie realizacji
przedsięwzięć związanych
z ochroną powierzchni
ziemi

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Wsparcie inwestycji w
zakresie adaptacji do
zmian klimatu
realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Wsparcie inwestycji w
zakresie budowy
systemów ostrzegania i
reagowania na zagrożenia
środowiska i katastrofy
naturalne

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

3. Wsparcie inwestycji w
zakresie podniesienia
poziomu ochrony przed

system funduszy
ochrony
środowiska –

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
wsparcie w 2019 r.
W programie „Adaptacja do zmian klimatu oraz
ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”
postanowiono zwiększyć nacisk na promowanie
i realizację działań związanych z adaptacją do
zmian klimatu: wskazano na działania dotyczące
„zielono-niebieskiej” infrastruktury, likwidacji
powierzchni nieprzepuszczalnych, systemów
zagospodarowania wód opadowych.
W wyniku przeprowadzonej ankiety wśród miast
w zakresie problematyki adaptacji do zmian
klimatu (130 odpowiedzi) sformułowano główne
założenia nowego programu priorytetowego
„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie
skutków zagrożeń środowiska”. Nowy program
zwiększa nacisk na promowanie i realizację
działań związanych z adaptacją do zmian klimatu:
wskazano na działania dotyczące zielononiebieskiej
infrastruktury,
likwidacji
powierzchni nieprzepuszczalnych, systemów
zagospodarowania wód opadowych;
wyodrębniono
działania
związane
z zapobieganiem suszy i powodzi, zwiększeniem
retencji w ekosystemach na terenach
pozamiejskich.
Ogłoszono
nabór
ciągły
wniosków
o dofinansowanie. Na podstawie obserwacji
dodatkowo
zmodyfikowano
program
priorytetowy akcentując działania dotyczące
zaopatrzenia ludności w wodę do picia poprzez
budowę i modernizację ujęć wody, stacje
uzdatniania wody, sieci wodociągowych.
W ramach Programu „Adaptacja do zmian
klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń
środowiska” wsparto 16 projektów dotyczących
wsparcia systemów ostrzegania i reagowania na
zagrożenia środowiska i katastrofy naturalne.
Zakupiono m.in. 499 pojazdów ratowniczych.
Kwota przyznanego dofinansowania ze środków
statutowych NFOŚiGW wyniosła ponad 106,2 mln
zł.
Całkowita
wartość
realizowanych
przedsięwzięć to ponad 368,2 mln zł.
W programie „Adaptacja do zmian klimatu oraz
ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”
postanowiono zwiększyć nacisk na promowanie i

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

skutkami zagrożeń
naturalnych28 oraz
poważnych awarii,
usprawnienia usuwania
ich skutków oraz
wzmocnienia wybranych
elementów zarządzania
środowiskiem

do 2030

28

Realizacja projektu strategicznego Adaptacja do zmian
klimatu

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
DFE/NFOŚiGW

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wizr
DZŚ/IOŚ-PIB
DFE/NFOŚiGW
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
gospodarki
morskiej
GUS

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
realizację działań związanych z adaptacją do
zmian klimatu:
 wskazano na działania dotyczące „zielononiebieskiej”
infrastruktury,
likwidacji
powierzchni nieprzepuszczalnych, systemów
zagospodarowania wód opadowych;
 wyodrębniono
działania
związane
z zapobieganiem
suszy
i
powodzi,
zwiększeniem retencji w ekosystemach na
terenach pozamiejskich.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Ogłoszono
nabór
ciągły
wniosków
o dofinansowanie i w wyniku obserwacji
dodatkowo
zmodyfikowano
program
priorytetowy, akcentując działania dotyczące
zaopatrzenia ludności w wodę do picia poprzez
budowę i modernizację ujęć wody, stacji
uzdatniania wody, sieci wodociągowych.
W MŚ/MK zakończono w 2019 r. projekt pn.
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyższej 100 tys. mieszkańców”,
którego wykonawcą był: Instytut Ochrony
Środowiska – PIB, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – PIB, Instytut Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych oraz firma ARCADIS
Sp. z o.o. W 2019 r. w ramach realizacji projektu
dokonano: odbioru 44 Miejskich Planów Adaptacji
oraz w dniu 9 stycznia 2019 r. odbyła się
konferencja kończąca projekt. Ponadto w okresie
sprawozdawczym MŚ/MK przekazało miastom –
partnerom projektu Miejskie Plany Adaptacji wraz
z prawami do licencji do nich. Obecnie trwa
proces przyjmowania przez rady poszczególnych
miast biorących udział w projekcie Miejskich
Planów Adaptacji uchwałami.
W IOŚ-PIB kontynuowano projekt KLIMADA 2.0,
tj. Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do
ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania
w kontekście zwiększania odporności gospodarki,
środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu
oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków
nadzwyczajnych zagrożeń. Trwają prace nad
metodą uwzględniania kwestii związanych
z adaptacją do zmian klimatu w ocenach

Zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

do 2020

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Realizacja projektu strategicznego Kompleksowy program
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku
2020

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

DL/PGL LP

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
oddziaływania na środowisko (Etap 4).
Realizowano także analizy dotyczące metod
i narzędzi oceny skutków zjawisk klimatycznych,
kosztów zjawisk ekstremalnych w oparciu
o analizę ryzyka związanego ze zmianami klimatu
(Etap 5).
Prowadzono portal o zmianach klimatu
i adaptacji, w tym wdrażany (testowany) jest
portal udostępniania scenariuszy klimatycznych
(Etap 12). Prowadzono prace w zakresie działań
edukacyjnych
i
działania
informacyjnopromocyjne (Etap 13). Ponadto w IOŚ-PIB podjęto
działania na rzecz realizacji zadania „Wsparcie
samorządów szczebla regionalnego i lokalnego
w planowaniu i wdrażaniu działań adaptacyjnych”
(Etap 5). Koncepcja zintegrowanego projektu
zgłoszona do Programu LIFE Climate Actions 2019
została zaakceptowana przez Komisję Europejską.
W
projektach
„Mała
retencja
oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
nizinnych (MRN2)” i „Mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
górskich (MRG2)” w 2019 r., w związku z realizacją
zbiorników małej retencji, przywracaniem funkcji
obszarom mokradłowym, przeciwdziałaniem
nadmiernej
erozji
oraz
zabudową
przeciwerozyjną dróg i szlaków zrywkowych:
 dla MRN2 – rozstrzygnięto 72 postępowania
przetargowe, podpisano 127 umów, wykonano
27 obiektów, uzyskano wskaźniki pojemności 67
361,00 m³ i objętości retencjonowanej wody 54
111,00 m³,
 dla MRG – rozstrzygnięto 74 postępowania
przetargowe, podpisano 142 umowy oraz
wykonano 30 obiektów, uzyskano wskaźniki
pojemności 6 340,00 m³ i objętości
retencjonowanej wody 6340,00 m³.
W projekcie przeciwpożarowym (PPOŻ) w 2019 r.
podpisano 35 umowy i osiągnięto wskaźniki:
liczba wybudowanych urządzeń dla celów p.poż.
– 6 szt.
liczba przebudowanych urządzeń dla celów
p.poż – 11 szt.
liczba wyremontowanych urządzeń dla celów

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Z uwagi na liczne unieważniania postępowań
przetargowych
konieczne
jest
monitorowanie
procedury udzielania zamówień publicznych oraz
procesu uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych
i deklaracji wodnych z uwagi na zmianę ustawy Prawo
wodne, która może mieć przełożenie na opóźnienia
związane z ich uzyskiwaniem.

Horyzont
czasowy

do 2030

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Realizacja projektu strategicznego Woda dla rolnictwa

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

minister
właściwy ds.
rozwoju wsi
minister
właściwy ds.
rozwoju
regionalnego
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
PGW WP

Stan realizacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
p.poż – 2 szt.
liczba
urządzeń
wspierających
system
ratowniczo-gaśniczy – 25 szt., w tym:
samochody – 9 szt., stacje meteo – 1 szt., sprzęt
do lokalizacji – 12 szt., doposażenia punków
alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) – 3 szt.
W
ramach
Regionalnych
Programów
Operacyjnych (RPO) w części z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
priorytetowym obszarem wsparcia są m.in.:
projekty z zakresu efektywnego korzystania z
zasobów wodnych i poprawy stosunków
wodnych, które wpisują się w Cel Tematyczny 5 –
Promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem (CT
5).
Główne działania to:
rozwój form małej retencji (w tym retencji
naturalnej, np. renaturyzacja przekształconych
cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz
obszarów wodno-błotnych);
budowa lub remont urządzeń służących
retencjonowaniu wód;
modernizacja urządzeń wodnych;
projekty, które przyczyniają się do zwiększenia
wykorzystania
wód
opadowych
lub
roztopowych w miejscu ich powstawania.
W ramach zadania w 2019 r.:
zapewniono dotacje z budżetu państwa dla
spółek wodnych na utrzymanie urządzeń
melioracji wodnej – 40 mln zł rocznie;
dofinansowano zakup sprzętu do utrzymywania
urządzeń melioracji wodnych przez spółki
wodne w ramach poddziałania PROW 20142020
Wsparcie
inwestycji
w
środki
zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych
zjawisk
klimatycznych
i katastrof – budżet poddziałania 50 mln euro;
dofinansowano
inwestycje
w
zakresie
nawodnień w ramach poddziałania PROW 20142020 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” (planowane do uruchomienia we
wrześniu 2019 r.) – budżet poddziałania 100
mln euro;

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

W ramach RPO wspierane są działania, które ze względu
na swoją specyfikę, pośrednio przyczyniają się do
poprawy
sytuacji
związanej
z
efektywnym
gospodarowaniem wodą na obszarach wiejskich. Należy
bowiem pamiętać, że w ramach Polityki Spójności nie ma
możliwości finansowania projektów w zakresie
melioracji stricte na cele rolnicze. Interwencje
realizowane w ramach CT 5 zmierzają bowiem do
poprawy zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu
poprzez wzmocnienie odporności na zagrożenia
związane ze zmianami klimatu (w tym susze),
a w przypadku ich wystąpienia do zminimalizowania ich
skutków poprzez poprawę systemowego zarządzania
ryzykiem.

Horyzont
czasowy

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

68.Prowadzenie
kompleksowej edukacji
ekologicznej

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

wspierano dobre praktyki rolnicze w ramach
płatności bezpośrednich i działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 20142020;
przeprowadzono szkolenia dla rolników
dotyczące praktyk rolniczych na rzecz
racjonalnego
gospodarowania
wodami
w gospodarstwie rolnym
Cel: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV)
Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji (IV.1)
1. Prowadzenie badań
minister
W trakcie realizacji Przeprowadzono
badanie
świadomości
świadomości
właściwy ds.
i bez opóźnień
ekologicznej Polaków w zakresie gospodarki
ekologicznej Polaków
środowiska –
odpadami i jakości powietrza.
DZM-wae

ciągłe

2. Prowadzenie edukacji
nieformalnej
i pozaformalnej w
obszarach objętych
strategią, w tym we
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

minister
właściwy ds.
środowiska –
DEK

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

ciągłe

3. Prowadzenie i
wspieranie edukacji
formalnej w obszarach
objętych strategią, w
tym we współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2025

4. Przygotowanie
strategicznego planu
działań w zakresie
edukacji ekologicznej

minister
właściwy ds.
oświaty i
wychowania
minister
właściwy ds.
środowiska –
DEK
minister
właściwy ds.
środowiska –
DEK

do 2020

5. Wsparcie realizacji
przedsięwzięć
związanych
z komunikacją i
edukacją ekologiczną

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Realizowano kampanię edukacyjno-informacyjną
z zakresu gospodarki odpadami pt. „Piątka za
segregację!”, lokowano środowiskowe idee
w serialach
telewizyjnych,
zorganizowano
wydarzenia,
konferencje,
udział
w Międzynarodowych
Targach
Ochrony
Środowiska POLECO SYSTEM 2019 r. oraz
zorganizowano konkurs skierowany do różnych
grup docelowych np. Produkt w Obiegu.
Realizowano, w ramach kampanii „Piątka za
segregację”, komponent skierowany do uczniów
klas I-III szkół podstawowych (konkurs oraz
scenariusz lekcji nt. zasad właściwej segregacji
odpadów ) oraz przeprowadzono analizę
dotyczącą potrzeb i zakresu współpracy z MEN.

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Prace planowane na 2020 r.

Zakładany w programie priorytetowym Edukacja
ekologiczna wskaźnik: zasięg zrealizowanych
przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz
informacyjnych osiągnięto w 2019 roku na
poziomie 73, 8 mln osób. Realizacja wskaźnika dla
całego programu priorytetowego osiągnęła
poziom 153%.
W 2019 roku prowadzono 5 naborów, wpłynęło

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

do 2020

69.Promocja zielonych
zamówień publicznych

1. Realizacja działań i
inicjatyw ujętych w
„Krajowym Planie
Działań w zakresie
zrównoważonych
zamówień publicznych
na lata 2017–2020”

UZP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

ciągłe

70.Zapewnienie wiarygodnej
i aktualnej informacji
o środowisku i jego stanie

1. Prowadzenie badań,
obserwacji i ocen stanu
komponentów
środowiska i oddziaływań
w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska
w celu zapewnienia
wiedzy i informowania o
stanie środowiska oraz
udostępnianie danych o
stanie środowiska

DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Udostępnianie informacji
o środowisku i jego
ochronie

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
DZŚ/GIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
101 wniosków na 104,8 mln zł. Zawarto 49 umów
dotacji na 39,2 mln zł.
Zorganizowano 3 szkolenia i 1 konferencję
poświęconą zielonym zamówieniom publicznym.
Podpisano, pomiędzy UZP a NFOŚiGW,
Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz
rozwoju zielonych zamówień publicznych.
W ramach porozumienia:
opracowano i opublikowano na stronie UZP
materiał wyjaśniający stosowanie kryterium
kosztowe oparte na LCC w budownictwie,
opracowano i uzupełniono o przykładową
kalkulację kosztów oraz przykładowy opis
kryterium kosztu cyklu życia budynku,
przygotowano opracowanie pn. „Analiza
inwestycji budowlanej pod kątem możliwości
ograniczenia negatywnego oddziaływania na
środowisko”.
Zrealizowano, zgodnie z Programem PMŚ na lata
2016-2020 oraz wojewódzkimi programami
monitoringu środowiska na lata 2016-2020,
monitoring: Bałtyku, wód przejściowych
i przybrzeżnych, monitoring gatunku fok,
i ichtiofauny w polskich obszarach morskich.
Od 1 stycznia 2019 r. program PMŚ realizowany
jest w nowej spójnej strukturze analitycznolaboratoryjnej
(obejmującej
zarówno
wykonywanie badań, jak i ocen stanu
środowiska) - zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony
Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2019 poz. 1355, z późn. zm.).
Informacja o środowisku udostępniana jest
wnioskodawcom
na
bieżąco
zgodnie
z wymaganiami ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zorganizowano 8 warsztatów w zakresie
uregulowań
prawnych
dotyczących
udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie dla pracowników administracji
publicznej (także samorządowej) w celu poprawy
jakości udostępniania tej informacji.
W ramach PMŚ dostęp do informacji

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

3. Zwiększenie dostępności
danych publicznych
z obszaru środowiska i ich
aktualizacja oraz
zapewnienie
referencyjności i
interoperacyjności
istniejących systemów i
baz danych

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
informatyzacji

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

4. Kontynuacja budowy i
rozwój baz danych
przestrzennych oraz
utrzymanie,
popularyzacja i rozwój
infrastruktury informacji
przestrzennej, w tym
serwisu geoportal.gov.pl

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
DOP/GDOŚ
DZŚ/GIOŚ
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
budownictwa,
planowania
i zagospodarow
ania
przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa
/ Główny
Geodeta Kraju

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
o środowisku, w tym o jego stanie, zapewniano
m.in. poprzez stale aktualizowane tematyczne
strony internetowe, serwisy informacyjne lub
bardziej rozbudowane portale tematyczne (m.in.
Jakości Powietrza, Monitoringu Ptaków Polski)
oraz aplikację mobilną dot. jakości powietrza.
W
odpowiedzi
na
składane
wnioski
o udostępnienie informacji o środowisku,
przekazano 8075 odpowiedzi z informacją
o stanie środowiska.
W zakresie zwiększenia dostępności danych
publicznych prowadzono portal dane.gov.pl.
Portal ten spełnia funkcję informacyjną m.in.
z obszaru środowiska. Obecnie dostawcami
portalu jest ok. 128 instytucji, w tym MŚ/MK,
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Biuro
Nasiennictwa Leśnego. Zapewniono dostępność
nowych środowiskowych zbiorów i zasobów
danych do ponownego wykorzystania na portalu
dane.gov.pl – 11 zbiorów. Stale weryfikowano
i poprawiano jakość zasobów (wyższy poziom
otwartości danych) dotychczas umieszczanych na
stronie dane.gov.pl
Rozbudowano serwis geoserwis.gdos.gov.pl
o dane o rozmieszczeniu przestrzennym
i informacje o inwazyjnych gatunków obcych
w Polsce.
W celu poprawy jakości wdrażania Dyrektywy
INSPIRE: przeprowadzono szkolenia
dla
pracowników
organów
administracji
realizujących
zadania
w
tematach
środowiskowych wynikających z Dyrektywy
INSPIRE – 7 szkoleń, zapewniono wsparcie
eksperckie dla jednostek realizujących zadania
w tematach środowiskowych wynikających
z Dyrektywy INSPIRE. Ponadto opracowano
metadane
dla
zbiorów środowiskowych
uznanych przez KE jako priorytetowe zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE oraz
prowadzono prace wdrożeniowe geoportalu
Ministra Klimatu.
Kontynuowano także prace w zakresie rozwoju
infrastruktury informacji przestrzennej na
potrzeby dostosowywania jej do wymagań

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Podniesienie stopnia otwartości udostępnianych danych
publicznych. Zgodnie ze Standardem technicznym (MC)
zaleca się przygotowywanie danych na co najmniej
trzecim stopniu otwartości.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

do 2030

do 2020

Nazwa zadania

5. Cyfryzacja zasobów
historycznych

71.Wzmocnienie istniejących
organów kontroli państwa
w obszarze środowiska,
zwiększenie ich
efektywności w zakresie
egzekwowania prawa, w
tym zwalczania szarej
strefy (SOR)

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
minister
właściwy ds.
informatyzacji

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

dyrektywy INSPIRE, m.in:
zaimplementowano
w
infrastrukturze
sprzętowo-systemowej GIOŚ m.in. nowy
katalog
metadanych
(oprogramowanie
Geonetwork), który został zintegrowany
z Geoportalem krajowym;
przeorganizowano i zharmonizowano znaczną
część
zbiorów
danych
przestrzennych
wchodzących w skład zasobów PMŚ
i Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń (Pollutant Release and Transfer
Register, PRTR);
zgłoszono zbiory danych przestrzennych do
ewidencji
zbiorów
i
usług
danych
przestrzennych;
przygotowano i opublikowano w Geoportalu KE
metadane
dla
przeorganizowanych
i
zharmonizowanych
zbiorów
danych
przestrzennych dla zasobów PMŚ i PRTR w
szczególności znajdujących się w wykazie
priorytetowych zbiorów danych przestrzennych
KE;
prowadzono prace związane z rozwojem
funkcjonalności Geoportalu GIOŚ INSPIRE oraz
portalu informacyjnego.

minister
Zaniechane
Brzmienie zadania jest niejasne. Nie zidentyfikowano
właściwy ds.
podmiotu realizującego zadanie, ani zakresu zadania.
środowiska
Cel: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska (V)
Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania (V.1)
1. Zwiększenie efektywności DZŚ/GIOŚ/WIOŚ W trakcie realizacji Dokonano inwentaryzacji miejsc nielegalnego
organów kontroli,
i bez opóźnień
nagromadzenia odpadów. W dalszym ciągu
w szczególności w
stwierdzane są nowe przypadki porzucania
zakresie zwalczania szarej
odpadów. W 2019 r. nastąpił ponad dwukrotny
strefy (reforma Inspekcji
wzrost ujawnianych przez IOŚ przypadków
Ochrony Środowiska)
nielegalnego
gospodarowania
odpadów
w porównaniu do lat 2017-2018 – działania IOŚ są
skuteczniejsze.
W wyniku wzmożonych kontroli stwierdzono
zmniejszenie liczby pożarów odpadów (w 2018 r.
– 134, w 2019 r. – 99). Nieprawidłowości wykryte
w trakcie kontroli transportów odpadów skutkują
skierowaniem pojazdu wraz z odpadami do
miejsc spełniających warunki magazynowania
odpadów, o których mowa w art. 24a ustawy

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

ciągłe

2. Prowadzenie działań w
zakresie kontroli oraz
zapobiegania
nielegalnemu
transgranicznemu
przemieszczaniu
odpadów

DZŚ/GIOŚ/WIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

ciągłe

3. Prowadzenie działań w
zakresie kontroli oraz
zapobiegania
nielegalnemu
demontażowi pojazdów
wycofanych z eksploatacji

DZŚ/GIOŚ/WIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

ciągłe

4. Prowadzenie działań w
zakresie kontroli oraz
zapobiegania
przetwarzaniu odpadów
zużytego sprzętu
elektrycznego i

DZŚ/GIOŚ/WIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
o odpadach.
W 2019 r. IOŚ przeprowadziła ok. 4700 kontroli
interwencyjnych, co w porównaniu z rokiem
2018, daje wzrost na poziomie 900 kontroli. GIOŚ
powoływał wyspecjalizowane zespoły kontrolne,
złożone z inspektorów z różnych terytorialnie
wojewódzkich
inspektoratów
ochrony
środowiska. W 2019 r. zespoły kontrolne
przeprowadziły 14 kontroli.
Nastąpił wzrost wykrywalności nielegalnego
przemieszczania odpadów. W 2018 r. ujawniono
53 przypadki nielegalnego przemieszczania
odpadów, w 2019 r. ujawniono 125 przypadków
nielegalnego
przemieszczania
odpadów.
W odniesieniu do nielegalnego przemieszczania
odpadów w postaci pojazdów w 2019 r. wpłynęło
218 zawiadomień. GIOŚ podejmował działania w
143 sprawach uznanych jako Nielegalny
Transgraniczny Przewóz Odpadów (NTPO), które
objęły ok. 483 pojazdy oraz ponad 160 Mg
odpadów w postaci części samochodowych.
Podjęto nowe inicjatywy w ramach współpracy
międzynarodowej w zakresie zwalczania
nielegalnych przemieszczeń odpadów. Podpisano
list intencyjny z Czeską Inspekcją Środowiska
dotyczący
współpracy
w
kontroli
transgranicznego przemieszczania odpadów oraz
współorganizował i wziął udział w polskoniemieckich warsztatach dotyczących zwalczania
przestępczości środowiskowej w kontekście
przemieszczania odpadów.
Reagowano na każdą informację o podejrzeniu
prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów
i prowadzono kontrole na podstawie nowych
uprawnień IOŚ oraz z wykorzystaniem nowo
zakupionego sprzętu. Nakładano kary pieniężne
w każdym przypadku wykrycia nielegalnego
demontażu pojazdów. Współpracowano z innymi
służbami, np. policją, i wspólne przeprowadzano
kontrole.
Prowadzono coroczne kontrole zakładów
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

ciągłe

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

elektronicznego
5. Prowadzenie działań w
zakresie kontroli oraz
zapobiegania
wprowadzaniu do obrotu
nielegalnie pozyskanego
drewna

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

DZŚ/GIOŚ/WIOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

Prowadzono
kontrole
podmiotów Na realizację zadań w zakresie kontroli obrotu drewnem
wprowadzających do obrotu drewno i produkty Inspekcja Ochrony Środowiska nie otrzymała nowych
z drewna. Jednak ze względu na braki kadrowe etatów.
występują trudności w realizacji wytycznych do
planowania działalności IOŚ dot. kontroli obrotu
drewnem.
Reagowano na informacje o podejrzeniu
wprowadzania nielegalnie pozyskanego drewna
lub produktów z drewna do obrotu.

do 2020

6. Nadzór i kontrola
przestrzegania przepisów
w zakresie użytkowania
mikroorganizmów
i organizmów genetycznie
zmodyfikowanych

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Opracowano sprawozdanie ze stosowania
rozporządzenia PEiR (UE) nr 995/2010
ustanawiającego
obowiązki
podmiotów
wprowadzających do obrotu drewno i produkty
z drewna za rok 2019, zgodnie z art. 20 pkt 1
rozporządzenia.
Prowadzono proces transpozycji dyrektywy
Komisji (UE) 2018/350 z dnia 8 marca 2018 r.
zmieniającej
dyrektywę
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/18/WE w odniesieniu
do oceny ryzyka organizmów zmodyfikowanych
genetycznie dla środowiska naturalnego przez:
a) opracowanie i procedowanie projektu
rozporządzenia
Ministra
Klimatu
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na
wprowadzenie do obrotu produktu GMO
(zakończone uzgodnienia międzyresortowe
i konsultacje publiczne),
b) opracowanie
projektu
rozporządzenia
Ministra Klimatu w sprawie sposobu
przeprowadzania
oceny
zagrożenia
w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO
do środowiska lub wprowadzenia do obrotu,
c) opracowanie
projektu
rozporządzenia
Ministra Klimatu w sprawie wzoru wniosku
o wydanie zezwolenia na zamierzone
uwolnienie
organizmów
genetycznie
zmodyfikowanych do środowiska.
Prowadzono postępowania administracyjne,
w których Minister Środowiska/Minister Klimatu
jest organem pierwszej i drugiej instancji
w zakresie dotyczącym GMO, określonym w
ustawie z dnia 22 czerwca o mikroorganizmach

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

ciągłe

7. Zintensyfikowanie działań
na rzecz zwalczania
nielegalnego obrotu i
handlu okazami
gatunków objętych
przepisami UE
dotyczącymi CITES,
krajową ochroną
gatunkową,
niebezpiecznych, obcych
inwazyjnych i innych
podlegających
ograniczeniom w
posiadaniu, obrocie czy
handlu

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
minister
właściwy ds.
finansów
publicznych
minister
właściwy ds.
wewnętrznych /
Komenda
Główna Policji
DOP/GDOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

do 2022

8. Utrzymanie lub
doskonalenie struktury
zapewniającej efektywne
zwalczanie przestępczości
w zakresie obrotu i
handlu okazami

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
minister
właściwy ds.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 706), w tym organizowano
posiedzenia Komisji do spraw GMM i GMO
obejmujące nadzór logistyczny i merytoryczny.
Powołano na 4-letnią kadencję nową Komisję do
spraw GMM i GMO
Sprawowano nadzór i kontrolę przestrzegania
przepisów
w
zakresie
użytkowania
mikroorganizmów i organizmów genetycznie
przez opracowanie programu kontroli upraw
GMO na 2020 r. dla Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa – organu
wykonującego kontrole wszystkich upraw
w Polsce w celu wykrywania modyfikacji
genetycznych.
Działania realizowano na bieżąco – wszelkie
informacje wskazujące na nielegalny obrót
i handel okazami gatunków objętych krajową
ochroną gatunkową, niebezpiecznych, obcych
inwazyjnych zgłaszane są policji – jednostka
uprawniona do podejmowania czynności
wyjaśniających i składania ew. wniosków
o ukaranie sprawców. Dodatkowo na stronie
internetowej GDOŚ opublikowano komunikat
nt. zasad i wymogów odnośnie do sprowadzania
z zagranicy gatunków chronionych oraz ich
obrotu.
W 2019 r. w Ministerstwie Środowiska
zorganizowano spotkanie tzw. Grupy Roboczej
CITES w celu omówienia bieżących kwestii
związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem
przepisów.
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
stworzyła aplikację mobilną dla funkcjonariuszy
policji dotyczącą CITES.
Zorganizowano cykl szkoleń dla funkcjonariuszy
policji (koordynatorów ds. CITES, funkcjonariuszy
pionu PG - walki z przestępczością gospodarczą)
oraz Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu
ochrony gatunkowej CITES.
Działania realizowano na bieżąco – wszelkie
informacje wskazujące na nielegalny obrót
i handel okazami gatunków objętych krajową
ochroną gatunkową, niebezpiecznych, obcych
inwazyjnych zgłaszane są policji – jednostka
uprawniona do podejmowania czynności

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

gatunków objętych
przepisami CITES, krajową
ochroną gatunkową,
niebezpiecznych, obcych
inwazyjnych i innych
podlegających
ograniczeniom w
posiadaniu, obrocie czy
handlu

do 2022

do 2020

72.Zapewnienie finansowania
zadań z zakresu ochrony
środowiska ze środków
krajowych i zagranicznych
po roku 2020

1. Stworzenie spójnego
systemu monitorowania
efektów środowiskowych
inwestycji wspieranych
przez fundusze ochrony
środowiska
2. Ewaluacja krajowego
systemu finansowania
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz
wprowadzenie
niezbędnych korekt

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
finansów
publicznych
minister
właściwy ds.
wewnętrznych
Komenda
Główna Policji
DOP/GDOŚ

Stan realizacji

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
wyjaśniających i składania ew. wniosków
o ukaranie sprawców. Dodatkowo na stronie
internetowej GDOŚ opublikowano komunikat
nt. zasad i wymogów odnośnie do sprowadzania
z zagranicy gatunków chronionych oraz ich
obrotu.
W 2019 r. podjęto prace nad nowelizacją ustawy
o ochronie przyrody w wybranych aspektach
CITES, mając m.in. na względzie zwiększenie
efektywności egzekwowania przepisów CITES
w Polsce poprzez:
stworzenie możliwości ministrowi właściwemu
do spraw środowiska do wykonywania prawa
pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego
działania ujawnił przestępstwo lub wystąpił
o wszczęcie postępowania;
zapewnienie ram kontroli pochodzenia
i zgodnego z przepisami wykorzystywania
okazów objętych CITES, która dokonywana
będzie przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska właściwego ze względu na miejsce
przetrzymywania okazów.
Wzmacniano
i
doskonalono
struktury
koordynatora ds. CITES
w komendach
wojewódzkich policji/KSP.
Rozpoczęto przygotowania do realizacji w 2020 r.
szkolenia przewodników i psów do wykrywania
pochodnych zwierzęcych, w tym okazów CITES,
i szkolenia funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej
na
poziomie
podstawowym
i specjalistycznym.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

3. Ewaluacja projektów
finansowanych ze
środków POIŚ 2014–2020
na podstawie Planu
Ewaluacji

4. Monitorowanie i
współuczestniczenie
w wypracowywaniu
instrumentów mających
na celu finansowanie
zadań z zakresu ochrony
środowiska po 2020 r. ze
środków zagranicznych

5. Monitorowanie
instrumentów mających
na celu finansowanie
zadań z zakresu ochrony
środowiska po 2020 r. ze

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wae
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej
minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE

minister
właściwy ds.
środowiska –
DFE
NFOŚiGW

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Odebrano raport końcowy dla badania Ewaluacja
śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego
II osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz
wkładu tej osi w realizację Strategii Europa 2020
oraz zlecono wykonanie badania Ocena wpływu
działań podejmowanych w II osi priorytetowej
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 na realizację celów
szczegółowych tej osi.
Perspektywa finansowa UE 2021-2027 – w 2019
roku trwały prace nad treścią unijnych aktów
prawnych związanych z perspektywą finansową
na lata 2021-2027. Równolegle prowadzono
również działania związane z opracowaniem
krajowych
dokumentów
programowych.
Przygotowano wstępne propozycje zapisów
przyszłego krajowego programu operacyjnego
dla obszaru środowiska dotyczące m.in. zakresu
i form wsparcia, demarkacji z innymi programami
operacyjnymi, planowanych do stosowania
wskaźników.

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

NMF i MF EOG 2014-2020 – realizowano
następujące działania zmierzające do finalizacji
prac nad podpisaniem Umowy ws. Programu
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu:
 Zakończono prace i akceptację ostatecznej
koncepcji programu
 Przygotowano Supplementary Information,
tj. zestawienia informacji niezbędnych do
podpisania Umowy ws. Programu
 Ukończono prace nad Umową ws. Programu
(wyznaczony termin na podpisanie umowy:
początek lutego 2020 r.)
 Przygotowano zestaw kryteriów oceny
projektów koniecznych do ogłoszenia naborów
wniosków o dofinansowanie w 10 obszarach
 Ogłoszono naborów w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej
Działanie ma charakter cykliczny. Instrumenty są
monitorowane, a informacje przekazywane
Zarządowi i Radzie Nadzorczej NFOŚiGW.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

ciągłe

do 2025

73.Zwiększenie skuteczności
i odpowiedzialności
systemu ocen
oddziaływania
na środowisko

ciągłe

74.Wspieranie systemowego
zarządzania ochroną
środowiska

do 2025

do 2020

75.Wzmocnienie zaplecza
ekspercko-analitycznego

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019

Stan realizacji

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019

system funduszy
ochrony
środowiska –
DFE/NFOŚiGW

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DOP
DOP/GDOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

W 2019 roku uległy zwiększeniu przychody
NFOŚiGW o następujące pozycje:
przychody pochodzące ze sprzedaży jednostek
przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych
substancji – 1 156 mln zł – przychód
jednorazowy
wpływy z tytułu opłaty emisyjnej – 1 626 mln zł
Zakończono prace wewnętrzne i przygotowane
materiały do rozpoczęcia procesu legislacyjnego.

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZŚ
DOP/GDOŚ

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

2. Wdrożenie standardów
zarządzania projektami
w resorcie środowiska

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wkse

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

1. Zbudowanie bazy wiedzy
dla badań, ewaluacji,

minister
właściwy ds.

Nierozpoczęte
(zgodnie z planem)

środków krajowych w
zakresie dotyczącym
działalności funduszy
ochrony środowiska
6. Prowadzenie gospodarki
finansowej funduszy
ochrony środowiska w
sposób zapewniający
zachowanie ich
potencjału finansowego
i organizacyjnego
1. Standaryzacja procesu
inwentaryzacji
przyrodniczej oraz
formatu raportu o
oddziaływaniu
przedsięwzięcia na
środowisko
1. Przygotowanie kierunków
działań mających na celu
zbudowanie systemu
rozwiązań legislacyjnych
i finansowych
wspierających wdrażanie
systemu ekozarządzania i
audytu (EMAS) w
organizacjach

Współpracowano ze Stowarzyszeniem Polskie
Forum ISO 14000 i brano udział w spotkaniach
mających na celu zwiększenie zachęt w postaci
ulg
regulacyjnych,
w
szczególności
przewidzianych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej zwolnień z
obowiązku przeprowadzania co 4 lata audytu
energetycznego w przypadku organizacji
zarejestrowanych w EMAS.
Przeprowadzono
szkolenie
EMAS
dla
administracji publicznej zorganizowane we
współpracy ze Stowarzyszeniem Polskie Forum
ISO 14000, PCA i Ministerstwem Środowiska.
Kontynuowano wdrażanie Procedury Zarządzania
Projektami, przyjętej Zarządzeniem Ministra
Środowiska w dniu 22 maja 2019 r.
i zorganizowano dwa spotkania z Liderami
Projektów znajdujących się w Portfelu Projektów
MŚ/MK.
Monitorowano
projekty
(w
postaci
miesięcznych/kwartalnych
raportów)
oraz
współpracowano z KPRM w zakresie organizacji
spotkania z cyklu „Śniadanie z MonAliZą” oraz
wypracowywania standardów dot. zarządzania
projektami
Przygotowano wstępną koncepcję zbudowania
bazy wiedzy – jako elementu ekoportal.gov.pl.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Istnieje konieczność aktualizacji Portfelów Projektów po
reorganizacji Ministerstw Klimatu i Środowiska.
Konieczna jest aktualizacja Procedury Zarządzania
Projektami.

Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny
w dziedzinie środowiska
i gospodarki wodnej

ciągłe

Nazwa zadania

analiz, opracowań,
raportów na temat
środowiska
zrealizowanych przez
instytucje sektora/resortu
środowiska oraz inne
podmioty działające na
rzecz ochrony środowiska
w Polsce

Podmiot
odpowiedzialny1
na dzień
31.12.2019
środowiska –
DZM-wae
minister
właściwy ds.
gospodarki
wodnej

Stan realizacji

2. Przeprowadzanie badań i
analiz z zakresu ochrony
środowiska wynikających
z aktualnych potrzeb
resortu środowiska
3. Opracowanie i wdrożenie
programu współpracy
ministra właściwego ds.
środowiska z
organizacjami
pozarządowymi

minister
właściwy ds.
środowiska –
DZM-wae

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

minister
właściwy ds.
środowiska –
DEK

W trakcie realizacji
i opóźnione

4. Podnoszenie kompetencji
kadr resortu środowiska

minister
właściwy ds.
środowiska –
BDG

W trakcie realizacji
i bez opóźnień

Najważniejsze osiągnięte kamienie milowe w
roku 2019
W IOŚ-PIB realizowano m.in. projekt LIFE Climate
CAKE PL. Podstawowym celem projektu jest
stworzenie trwałego i kompleksowego systemu
tworzenia i wymiany informacji i wiedzy
integrującego informacje z różnych obszarów
kluczowych z punktu widzenia skutecznej
realizacji polityki energetyczno-klimatycznej oraz
wspomagającego
tworzenie
krótko
i długookresowych przekrojowych analiz wpływu
różnych rozwiązań w tym zakresie.
Zlecono i odebrano raport końcowy z analizy pn.
Możliwość realizacji projektów w obszarze
ochrony
środowiska
przy
wykorzystaniu
niedotacyjnych form wsparcia w nowej
perspektywie finansowej UE po 2020 r.
Wieloletni program współpracy Ministra
Środowiska/Ministra Klimatu z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024
został
przyjęty
Zarządzeniem
Ministra
Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz.
MŚ, poz. 35). W §3 Zarządzenia zostało zapisane,
iż w okresie od dnia wejścia w życie zarządzenia
do 31.12.2019
r.
działania
określone
w Programie, w ramach współpracy Ministra
Środowiska z organizacjami pozarządowymi,
realizuje się w Ministerstwie Środowiska
odpowiednio, z wyłączeniem obowiązku oceny
realizacji Programu
Podnoszono
kompetencje
merytoryczne,
interpersonalne i językowe. Pracownicy resortu
uczestniczyli w różnych formach podnoszenia
kwalifikacji: szkoleniach, kursach, seminariach,
konferencjach, wizytach studyjnych, oraz
studiach. W 2019 r. pracownicy Ministerstwa
wykorzystali blisko 2000 miejsc szkoleniowych.

Przyczyny opóźnień/konieczne do wprowadzenia
zmiany

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2019 nie został przyjęty w terminie ustawowym, tj.
do 30 listopada 2018 r. z uwagi na przedłużające się
konsultacje wewnątrzresortowe odnośnie kształtu
i zakresu programu.
Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
konieczne będzie przygotowanie skonsolidowanego –
nowego programu współpracy dla ministra ds. klimatu
oraz aktualizacja programu dla ministra ds. środowiska.

