
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Realizacja najważniejszych celów w roku 2019 

 

 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu 
Przyczyny nieosiągnięcia celu 

Istotne ryzyka mające wpływ na 

nieosiągnięcie celu Nazwa 

Wartość 

bazowa 

miernika 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec  

2019 roku 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec 

2019 roku 
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Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

Procent wydanych rozstrzygnięć  

 

(liczba rozstrzygnięć 

administracyjnych wydanych w 

danym roku / liczba spraw 

administracyjnych wszczętych w 

danym roku*100%) 

0% 90% 
1051/1176 

89% 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 

dotyczących obszarowych form ochrony przyrody oraz 

ochrony gatunkowej 

Efektywna praca wyszkolonych pracowników, 

która była na bieżąco monitorowana przez 

przełożonych 

Wpływ spraw przed końcem roku 

spowodował, iż pomimo braku spraw 

nieterminowych, miernik nie został wykonany. 

Niemniej jednak nie oznacza to, że sprawy nie 

zostały/zostaną zrealizowane w terminie. 

Ponadto zwiększony wpływ spraw, którego nie 

można było przewidzieć.  

Wpływ spraw, którego nie da się 

przewidzieć oraz braki kadrowe. 

 
Procent wydanych rozstrzygnięć  

 

(liczba rozstrzygnięć 

administracyjnych wydanych w 

danym roku / liczba spraw 

administracyjnych wszczętych w 

danym roku*100%) 

 

0% 80% 

184/227 

81% 

 

Prowadzenie postępowań administracyjnych 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 

Modernizacja rejestru szkód i historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Cel został osiągnięty Cel został osiągnięty 

Liczba okresowych sprawozdań 

z realizowanych projektów 

złożonych do instytucji 

finansującej (szt.) 

0 
16/ 

rok 
17 

Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków 

zewnętrznych funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

na terenie Polski" 1. Zarządzanie projektem oraz prowadzenie 

nadzoru nad działaniami realizowanymi na 

poziomie rdoś jako podmiotów 

upoważnionych do ponoszenia wydatków 

kwalifikowalnych. 

2. Ścisła współpraca z IW w zakresie 

prowadzonej sprawozdawczości. 
Cel został osiągnięty Cel został osiągnięty 

Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków 

zewnętrznych funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Ochrona 

siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód". 

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" 

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" 

Realizacja działań wynikających z 

harmonogramu realizacji projektu. 

2 

Doskonalenie 

procesów 

pozwalających 

na sprawne 

działania w 

odniesieniu do 

szkód w 

środowisku i 

historycznych 

zanieczyszczeń 

powierzchni 

ziemi 

Liczba podpisanych aktów 

normatywnych z zakresu szkód 

w środowisku 

0 1 1 

Ukończenie do dnia 24 lipca 2019 roku procesu legislacyjnego 

dla rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów 

oceny wystąpienia szkody w środowisku  

Przeprowadzenie procesu legislacyjnego dla 

rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody 

w środowisku  

Cel został osiągnięty Cel został osiągnięty 
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Efektywne 

stosowanie 

i doskonalenie 

systemu ocen 

oddziaływania na 

środowisko 

Procent zrealizowanych zadań 

przyjętych w harmonogramie 

realizacji zadania Wsparcie 

systemu ocen oddziaływania  

na środowisko na dany rok 

 

(liczba zrealizowanych zadań / 

liczba zadań zaplanowanych  

w harmonogramie *100%) 

0 100%/rok 126% 

Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Baza danych o 

ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz 

strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko 

1. Modernizacja systemu, zapewnienie 

wsparcia dla użytkowników (helpdesk) 

oraz wsparcia administracyjnego przez 

wykonawcę zewnętrznego. 

2. Podpisanie porozumień między GDOŚ i 

rdoś w zakresie przygotowania opracowań 

z zakresu ooś. Wyłonienie przez GDOŚ 

wykonawcy opracowania w zakresie 

ochrony ichtiofauny. 

Cel został osiągnięty Cel został osiągnięty 

Przygotowanie opracowań w zakresie ocen oddziaływania na 

środowisko 



Prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek biorących 

udział w procesie ocen oddziaływania  

na środowisko 

Organizacja konferencji, zapewnienie udziału 

pracowników w szkoleniach i studiach 

podyplomowych oraz podpisanie porozumień 

między GDOŚ i rdoś w zakresie realizacji 

szkoleń. 

Procent spraw załatwionych w 

danym roku  

 

(liczba spraw załatwionych w 

danym roku / liczba spraw 

rozpatrywanych w danym 

roku*100%) 

0% 80% 
1450/1693 

86% 

Udział w strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko - uzgadnianie zakresu i szczegółowości prognozy 

oddziaływania na środowiska  

oraz opiniowanie projektów dokumentów  

wraz z prognozą 

Udział w strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko – uzgadnianie 

zakresu i szczegółowości prognozy 

oddziaływania na środowisko oraz 

opiniowanie projektów dokumentów  

wraz z prognozą. 

Cel został osiągnięty. Cel został osiągnięty. 

Kontrola stosowania prawa - wydawanie rozstrzygnięć 

administracyjnych w postępowaniach w sprawie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

Kontrola stosowania prawa poprzez  

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  

Opracowywanie stanowisk dotyczących 

stosowania prawa z zakresu ocen 

oddziaływania na środowisko 

oraz stanowienia prawa związanego z ocenami 

oddziaływania na środowisko. 

Wynegocjowanie lub podpisanie 

co najmniej jednego projektu 

umowy dwustronnej w zakresie 

ocen oddziaływania na 

środowisko w danym roku 

TAK/ 

NIE 

(miernik 

logiczny) 

TAK 

(miernik 

logiczny) 

NIE 

Zawieranie umów/porozumień dwustronnych a w efekcie 

zwiększenie efektywności współpracy międzynarodowej w 

zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

Zlecono przygotowanie analizy językowej, 

której celem było ujednolicenie polskiej i 

rosyjskiej wersji językowej, celem 

przedłożenia do wniosku o zgodę na 

negocjacje umowy polsko-białoruskiej. 

Podjęto rozmowy ze stroną białoruską na 

temat wypracowania ujednoliconej wersji 

projektu umowy. Wystosowano też szereg 

zapytań w drodze korespondencji. 

Zarówno strona białoruska jak i słowacka 

zawiesiły prace nad projektami umów 

bilateralnych. Strona słowacka poinformowała 

o przystąpieniu do wprowadzenia istotnych 

zmian w prawodawstwie krajowym 

dotyczącym ocen oddziaływania na 

środowisko. Z kolei po stronie białoruskiej 

przez szereg miesięcy trwały prace nad 

ujednoliceniem wersji umowy polsko-

białoruskiej.  

Zasadnicze ryzyko to konieczność 

uzyskania opinii i zależność przy 

osiągnięciu celu od partnerów 

zewnętrznych, w tym  zagranicznych. Jest 

to w większości niezależne od GDOŚ. 

Można tylko podejmować rozmowy i 

kierować przypomnienia, co organ czynił. 

4 

Podwyższanie 

standardu obsługi 

klienta 

zewnętrznego w 

zakresie 

udostępniania 

informacji o 

środowisku 

Stopień zrealizowanych w 

terminie wniosków  o 

udostępnienie informacji o 

środowisku i jego ochronie  

 

(liczba informacji o środowisku i 

jego ochronie udostępnionych na 

wniosek w terminie / liczba 

wniosków o udostępnienie 

informacji o środowisku i jego 

ochronie *100%) 

 

0 95% 94% 
Terminowa realizacja wniosków o udostępnienie informacji 

Standaryzacja procesu udostępniania informacji 

Bieżące monitorowanie wpływających 

wniosków. Efektywna praca 

wyspecjalizowanych pracowników, na 

bieżąco monitorowana przez kierownika 

komórki. 

W wielu przypadkach wnioski dotyczącą dużej 

ilości informacji wymagającej zebrania dużej 

ilości danych i niekiedy także ich 

usystematyzowania lub przetworzenia co 

znacznie wydłuża czas na przygotowanie 

odpowiedzi. 

Niemożliwa do przewidzenia ilość 

wpływających w danym roku wniosków o 

udostępnienie informacji. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  


