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Plan działalności      
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

na rok 2021 
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp. Cel
nazwa

wartość 
bazowa 

miernika

planowana 
wartość do 
osiągnięcia 
na koniec 

roku, 
którego 

dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do 
dokumentu 

o charakterze 
strategicznym

1 2 3 4 5 6 7

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących 
obszarowych form ochrony przyrody  oraz ochrony gatunkowej

Odsetek wydanych rozstrzygnięć 
administracyjnych * 0 85%

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach  z zakresu przepisów 
ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy 
Prawo ochrony środowiska oraz z zakresu przepisów ustawy o odpadach dla 
zdarzeń  i przedsięwzięć na terenach zamkniętych

1

Zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami 
środowiska

Odsetek spraw załatwionych** 0% 80%

Udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko - uzgadnianie 
zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, 
opiniowanie dokumentów w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko

Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030 - 
strategia rozwoju 
w obszarze 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej- 
PEP2030                                                  

Strategia 
Bezpieczeństwo 
Energetyczne i 
Środowisko 
(BEIŚ)

                                                             



Kontrola stosowania prawa - wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych 
w postępowaniach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opracowywanie stanowisk dotyczących:
- stosowania prawa z zakresu ocen oddziaływania na środowisko
oraz
- stanowienia prawa związanego z ocenami oddziaływania na środowisko

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zobowiązań wynikających z 
Konwencji z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym i protokołu strategicznego do konwencji

Liczba sporządzonych projektów 
rozporządzeń w sprawie 
specjalistycznych obszarów ochrony 
siedlisk przekazana kierownictwu 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
do akceptacji w danym roku (szt.)

0 100 Sporządzanie projektów specjalnych obszarów ochrony siedlisk

Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 na terenie Polski"

Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów 
nieleśnych zależnych od wód".

Liczba okresowych sprawozdań 
zrealizowanych z projektów 
złożonych do instytucji finansującej 
(szt.)

0 16

Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk 
przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie 
Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych"

Program 
ochrony i 
zrównoważonego 
użytkowania 
różnorodności 
biologicznej
wraz z Planem 
działań na lata 
2015–2020
                                                                             
Natura 2000

Strategia 
Bezpieczeństwo 
Energetyczne i 
Środowisko 
(BEOŚ)



Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania 
inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych 
działań i edukacją społeczną"

2

Rozwijanie 
kompetencji 
(wiedzy, 
umiejętności 
i postaw) 
ekologicznych 
społeczeństwa

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

0 95% Zapewnienie społeczeństwu terminowego dostępu do informacji o środowisku 
i jego ochronie

Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030 - 
strategia rozwoju 
w obszarze 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej- 
PEP2030  

Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Baza danych o ocenach 
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko (240 dni = 100%)

Przygotowanie opracowań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (5 
szt. = 100%)

3

Poprawa 
efektywności 
funkcjonowania 
instrumentów 
ochrony 
środowiska

Odsetek zrealizowanych zadań w 
ramach realizacji zadania  Wsparcie 
Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we wdrażaniu ex ante 
oraz realizacji zobowiązań w 
zakresie oceny oddziaływania na 
środowisko  i obszary Natura 2000 
na dany rok

0 100
Prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek biorących udział w procesie 
ocen oddziaływania na środowisko (400 osób= 100%)

Umowa 
Partnerstwa - 
Programowanie 
perspektywy 
finansowej 2014-
2020 (ocena ex 
ante załącznik do 
umowy)

Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030 - 
strategia rozwoju 
w obszarze 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej- 



PEP2030                                                                                                                                      

                                                                              
Strategia 
Bezpieczeństwo 
Energetyczne 
i Środowisko 
(BEIŚ)

* liczba rozstrzygnięć administracyjnych wydanych w danym roku / liczba spraw administracyjnych wszczętych w danym roku * 100 %
**  liczba spraw załatwionych w danym roku / liczba spraw rozpatrywanych w dany mroku * 100%
*** liczba zrealizowanych w terminie wniosków oraz wydawanych decyzji administracyjnych o odmowie udostępniania informacji o środowisku/ liczba wniosków o udostępnianie informacji o 
środowisku w danym roku *100%

MAREK KAJS
Zastępca Generalnego Dyrektora
Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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