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Ad 1. 
 

 Informację na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu przedstawił minister klimatu 

Michał Kurtyka.  

Informacja dotyczyła m.in. zmian w funkcjonowaniu resortu środowiska i powołania resortu 

klimatu. Ta zmiana jest odpowiedzią na rosnące aspiracje Polaków domagających się poprawy 

stanu środowiska, w którym żyją, a w szczególności wzmożonych działań rządu na rzecz 

polepszenia jakości powietrza. Minister klimatu będzie koordynował wszelkie działania 

związane z jakością powietrza, począwszy od bezpieczeństwa energetycznego, poprzez 



 

 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i instalowanie systemów energetyki rozproszonej 

(realizacja programów rządowych, np. programu "Mój prąd"), jak również pozyskiwanie 

funduszy na transformację energetyczną.  

Realizacja programów dofinansowania do budowy instalacji wykorzystujących energię ze 

źródeł fotowoltaicznych daje wymierne efekty. Na koniec roku 2018 energia zainstalowana 

w tym sektorze wynosiła 490 MW, a już w styczniu 2020 roku 1299 MW. 

Polska, z racji członkostwa w UE, jest zobowiązana do realizacji koncepcji "Zielonego ładu" 

i  neutralności klimatycznej. W związku z realizacją tych programów w KE zrodził się postulat 

utworzenia tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego możemy być beneficjentem.  

Minister poruszył również problemy związane z systemem gospodarowania odpadami, 

zmianami planowanymi w związku z wprowadzeniem zasady rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, zmianami legislacyjnymi dotyczącymi opakowań wielomateriałowych.  

Kolejnym tematem, jaki poruszył, był transport oparty na elektromobilności i korzyści 

ekologiczne płynące z jego rozwoju. 

Minister odniósł się również do obrad grudniowego Szczytu Klimatycznego COP 25 

w Madrycie, które nie przyniosły spodziewanych efektów.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, posłowie,  

oraz młodzi delegaci z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. 
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