
Załącznik I 

Kamienie milowe i wskaźniki oraz powiązane mierniki. 

Na potrzeby niniejszych ustaleń operacyjnych przyjęto następujące rozumienie terminów: “beneficjenci” - odbiorcy; - „Dziennik Urzędowy” - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej albo Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 

A. KOMPONENT A: „ODPORNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI”  

Podkomponent A1 – Ograniczenie wpływu COVID-19 na przedsiębiorstwa 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 
 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy/wskaź

nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjny 
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m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jednos

tka 

miary 

Poz

io

m 

baz

ow

y 

Cel Kwart

ał 

Rok 

A1G  A1.1 Reforma ram 
fiskalnych 

Kamień milowy Przygotowanie 
Koncepcji 
określającej 
strukturę i 
szczegółowe 
klasyfikacje 
jednolitego planu 
kont 
zintegrowanego z 
klasyfikacją 
budżetową 

Publikacja na 
stronie 
internetowej 
Ministerstwa 
Finansów 

   I KW.  2022 Ministerstwo Finansów  Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię Koncepcji określającej strukturę i szczegółowe 
klasyfikacje jednolitego planu kont zintegrowanego z 
klasyfikacją budżetową, opublikowanego w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów 

A2G  A1.1 Reforma ram 
fiskalnych 

Kamień milowy  Wejście w życie 
nowelizacji ustawy o 
finansach 
publicznych 
opracowanej przez 
Ministerstwo 
Finansów, 
wdrażającej nowy 
system budżetowy, 
w tym nowy system 
klasyfikacyjny, nowy 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy o 
finansach 
publicznych 
wskazujący na 
wejście  

   I KW. 2025 Ministerstwo Finansów Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie uzasadniającym, w 
jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 



model zarządzania 
budżetem i 
przedefiniowane 
średniookresowe 
ramy budżetowe  

A3G  A1.1 Reforma ram 
fiskalnych 

Kamień milowy  Wejście w życie 
nowelizacji ustawy o 
finansach 
publicznych 
rozszerzającej 
zakres stabilizującej 
reguły wydatkowej 
(SRW) o państwowe 
fundusze celowe. 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy o 
finansach 
publicznych 
wskazujący na 
wejście w życie  

   III KW. 2021  Ministerstwo Finansów Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie uzasadniającym, w 
jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

A4G  A1.1 Reforma ram 
fiskalnych 

Kamień milowy  Przegląd 
funkcjonowania 
stabilizującej reguły 
wydatkowej w 
latach 2019-2023 w 
celu: oceny 
skuteczności reguły, 
w tym stosowania 
klauzuli wyjścia i 
klauzuli powrotu, 
analizy wpływu 
zmian w przepisach 
UE na formułę 
stabilizującej reguły 
wydatkowej. 

Publikacja w 
Biuletynie 
Informacji 
Publicznej na 
stronie 
internetowej 
Ministerstwa 
Finansów 

   I KW. 2025 Ministerstwo Finansów Podsumowanie należycie uzasadniające, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) kopię Przeglądu funkcjonowania stabilizującej reguły 
wydatkowej w latach 2019-2023, opublikowanego w 
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów 

A5G  A1.2 Dalsze 
ograniczania 
obciążeń 
regulacyjnych i 
administracyjnych 

Kamień milowy  Wejście w życie 
pakietu 
legislacyjnego w 
celu zmniejszenia 
obciążeń 
administracyjnych 
dla przedsiębiorstw 
i obywateli 

Przepisy 
wskazujące na 
wejście w życie 
pakietu 
legislacyjnego 

   II KW. 2022 Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie uzasadniającym, w 
jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Podsumowanie zawiera odniesienie do odpowiednich 
przepisów wskazujących na wejście w życie oraz do 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia milowego 
i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

A6G  A1.2 Dalsze 
ograniczenia 
obciążeń 
regulacyjnych i 
administracyjnych 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ustawy o 
wspieraniu nowych 
inwestycji 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy o 
wspieraniu 
nowych 
inwestycji 
wskazujący na 
wejście w życie  

   IV KW. 2023  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie uzasadniającym, w 
jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Podsumowanie powinno zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 



A7G A1.2.1 Inwestycje 
dla 
przedsiębiorstw w 
produkty, usługi i 
kompetencje 
pracowników oraz 
kadry związane z 
dywersyfikacją 
działalności 

Wskaźnik W1 - Liczba MŚP i 
mikroprzedsiębiorst
w z sektorów 
HoReCa, turystyka, 
kultura które 
zmodernizowały 
swoją działalność 
gospodarczą 

 Liczba 0 2500 II KW. 2024 Ministerstwa Funduszy i 
Rozwoju Regionalnego 

Dokument podsumowujący, uzasadniający w jaki sposób cel 
(w tym wszystkie elementy konstytutywne) został w sposób 
zadowalający zrealizowany. 

Dokument ten powinien zawierać jako załącznik: 

1) wykaz co najmniej 2500 MŚP i mikroprzedsiębiorstw z 
sektora HoReCa, kultury i turystyki, które zrealizowały 
projekty mające na celu unowocześnienie prowadzonej 
działalności gospodarczej, a dla każdego z nich: 

- jego nazwa 

- jego unikalny identyfikator 

- informacje o rodzaju odbiorcy (MŚP lub 
mikroprzedsiębiorstwo) 

- informacje o rodzajach działań wspieranych w ramach 
projektu. 

W przypadku inwestycji w projektowanie i produkcję 
towarów i usług MŚP i mikroprzedsiębiorstw wykaz zawiera 
również: 

-w przypadku robót budowlanych, w tym budowy nowych 
linii produkcyjnych oraz inwestycji związanych z zieloną 
transformacją, numer(-y) świadectwa (-w) ukończenia 
wystawionego zgodnie z przepisami krajowymi,  

- w przypadku inwestycji w zakup maszyn i urządzeń 
niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych 
produktów/usług, wykaz powinien zawierać również numer 
referencyjny umowy kupna podpisanej przez 
MSP/mikroprzedsiębiorstwo i sprzedawcę lub dokumenty o 
równoważnej wartości dowodowej. 

W przypadku usług doradczych w wykazie zamieszcza się 
również numery referencyjne raportów końcowych 
wykonanych przez wykonawcę świadczonych usług 
doradczych. Takie raporty obejmują wszystkie usługi 
świadczone na poziomie danego odbiorcy. 

W przypadku programów szkoleniowych wykaz zawiera 
również: 

a) numery referencyjne zaświadczeń o szkoleniu lub 
sprawozdań końcowych wykonawcy z wykonanych usług 
szkoleniowych, oraz 

b) rodzaj zapewnianego szkolenia wraz ze szczegółami jego 
treści. 

Takie zaświadczenia lub raporty obejmują wszystkie szkolenia 
przeprowadzone na poziomie odbiorcy, i potwierdzają 
ukończenie szkolenia (-eń) przez pracowników. 

2) kopię raportu Ministerstwa Funduszy i Rozwoju 
Regionalnego wyjaśniającego, w jaki sposób zapewniono 



zrównoważoną realizację wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w mierniku oraz w jaki sposób specyficzne 
potrzeby MSP i mikroprzedsiębiorstw, oraz cele RRF zostały 
uwzględnione. 

A8G A1.2.1 Inwestycje 
dla 
przedsiębiorstw w 
produkty, usługi i 
kompetencje 
pracowników oraz 
kadry związane z 
dywersyfikacją 
działalności 

Wskaźnik W2 - Liczba MŚP i 
mikroprzedsiębiorst
w z sektorów 
HoReCa, turystyka, 
kultura, które 
zmodernizowały 
swoją działalność 
gospodarczą 

 Liczba 2 
500  

5 000  II KW. 2026  Ministerstwo Funduszy I 
Polityki Regionalnej  

Dokument podsumowujący, uzasadniający w jaki sposób cel 
(w tym wszystkie elementy konstytutywne) został w sposób 
zadowalający zrealizowany. 

Dokument ten powinien zawierać jako załącznik: 

1) wykaz co najmniej 2500 MŚP i mikroprzedsiębiorstw z 
sektora HoReCa, kultury i turystyki, które zrealizowały 
projekty mające na celu unowocześnienie prowadzonej 
działalności gospodarczej, a dla każdego z nich: 

- jego nazwa 

- jego unikalny identyfikator 

- informacje o rodzaju odbiorcy (MŚP lub 
mikroprzedsiębiorstwo) 

- informacje o rodzajach działań wspieranych w ramach 
projektu. 

W przypadku inwestycji w projektowanie i produkcję 
towarów i usług MŚP i mikroprzedsiębiorstw wykaz zawiera 
również: 

-w przypadku robót budowlanych, w tym budowy nowych 
linii produkcyjnych oraz inwestycji związanych z zieloną 
transformacją, numer(-y) świadectwa (-w) ukończenia 
wystawionego zgodnie z przepisami krajowymi,  

- w przypadku inwestycji w zakup maszyn i urządzeń 
niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych 
produktów/usług, wykaz powinien zawierać również numer 
referencyjny umowy kupna podpisanej przez 
MSP/mikroprzedsiębiorstwo i sprzedawcę lub dokumenty o 
równoważnej wartości dowodowej. 

W przypadku usług doradczych w wykazie zamieszcza się 
również numery referencyjne raportów końcowych 
wykonanych przez wykonawcę świadczonych usług 
doradczych. Takie raporty obejmują wszystkie usługi 
świadczone na poziomie danego odbiorcy. 

W przypadku programów szkoleniowych wykaz zawiera 
również: 

a) numery referencyjne zaświadczeń o szkoleniu lub 
sprawozdań końcowych wykonawcy z wykonanych usług 
szkoleniowych, oraz. 

b) rodzaj zapewnianego szkolenia wraz ze szczegółami jego 
treści. 



Takie zaświadczenia lub raporty obejmują wszystkie szkolenia 
przeprowadzone na poziomie odbiorcy, i potwierdzają 
ukończenie szkolenia (-eń) przez pracowników. 

2) kopię raportu Ministerstwa Funduszy i Rozwoju 
Regionalnego wyjaśniającego, w jaki sposób zapewniono 
zrównoważoną realizację wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w mierniku oraz w jaki sposób specyficzne 
potrzeby MSP i mikroprzedsiębiorstw, oraz cele RRF zostały 
uwzględnione. 

A9G  A1.2.2 Wsparcie 
przygotowania 
terenów 
inwestycyjnych 
pod potrzeby 
inwestycji o 
kluczowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 

Kamień milowy Przyjęcie 
ostatecznego 
wyboru obszarów 
inwestycyjnych do 
przygotowania 

Zawiadomienie 
o ostatecznym 
wyborze 
obszarów 
inwestycyjnych 
do 
przygotowania 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został w sposób zadowalający zrealizowany. 
Dokument ten będzie zawierał jako załącznik następujące 
dowody i elementy z dokumentów: 

a) kopię zawiadomienia Ministra Rozwoju i Technologii o 
ostatecznym wyborze terenów inwestycyjnych do 
przygotowania wraz z wykazem wszystkich wybranych 
terenów inwestycyjnych do przygotowania oraz ich 
lokalizacją; 

b) kopia publikacji naboru, pokazująca, że elementy opisane 
w kamieniu milowym oraz w odpowiadającej mu inwestycji 
zostały uwzględnione przy tworzeniu kryteriów, w tym 
dotyczące pełnej zgodności z Wytycznymi Technicznymi 
DNSH (2021/C 58/01); 

c) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z dokonanej 
przez nią oceny złożonych wniosków pod kątem kryteriów 
wyboru, zawierające informację o liczbie i rodzaju 
otrzymanych wniosków. 

A10
G  

A1.2.2 Wsparcie 
przygotowania 
terenów 
inwestycyjnych 
pod potrzeby 
inwestycji o 
kluczowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 

Wskaźnik  W1-Hektary 
uzbrojonych 
terenów 
inwestycyjnych 

 Liczba 14 
860  

17 660  IV KW. 2023  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został w sposób zadowalający zrealizowany. Dokument ten 
zawiera jako załącznik następującą dokumentację 
dowodową: 

a) wykaz wybudowanych terenów inwestycyjnych i dla 
każdego z nich numery referencyjne świadectw ukończenia 
budowy czynnych terenów inwestycyjnych wydanych zgodnie 
z przepisami krajowymi. Każde zaświadczenie zawiera co 
najmniej: (i) powierzchnię terenu operacyjnego inwestycji w 
hektarach, (ii) cel inwestycji oraz (iii) numer referencyjny 
terenu inwestycyjnego; 

b) dane z krajowej statystyki hektarów terenów 
inwestycyjnych potwierdzające stan wyjściowy (14 860 ha) i 
osiągnięty wskaźnik (17 660 ha) 

A11
G  

A1.2.2 Wsparcie 
przygotowania 
terenów 
inwestycyjnych 

Wskaźnik  W2-Hektary 
uzbrojonych 
terenów 
inwestycyjnych 

 Liczba 17 
660  

19 060  IV KW. 2025  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został w sposób zadowalający zrealizowany. Dokument ten 



pod potrzeby 
inwestycji o 
kluczowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 

zawiera jako załącznik następującą dokumentację 
dowodową: 

a) wykaz wybudowanych terenów inwestycyjnych i dla 
każdego z nich numery referencyjne świadectw ukończenia 
budowy czynnych terenów inwestycyjnych wydanych zgodnie 
z przepisami krajowymi. Każde zaświadczenie zawiera co 
najmniej: (i) powierzchnię terenu operacyjnego inwestycji w 
hektarach, (ii) cel inwestycji oraz (iii) numer referencyjny 
terenu inwestycyjnego; 

b) dane z krajowej statystyki hektarów terenów 
inwestycyjnych potwierdzające stan wyjściowy (17 660 ha) i 
osiągnięty wskaźnik (19 060 ha). 

A12
G  

A1.3 Reforma 
planowania i 
zagospodarowani
a przestrzennego 

Kamień milowy  Wejście w życie 
nowej ustawy o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Przepis w 
ustawie o 
planowaniu i 
zagospodarowa
niu 
przestrzennym 
wskazujący na 
wejście w życie 

   I KW. 2023  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym nowej ustawy o 
planowaniu przestrzennym, wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniający, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został zrealizowany w sposób zadowalający. Ten dokument 
podsumowujący zawiera odniesienie do odpowiednich 
przepisów wskazujących na wejście w życie oraz do 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, zgodnie z opisem kamienia milowego w załączniku 
CID. 

Do niniejszego podsumowania dołącza się również jako 
załącznik kopię dokumentu Ministerstwa Rozwoju i 
Technologii zawierającego podsumowanie wyników procesu 
konsultacji społecznych. 

A13
G  

A1.3.1 Wdrożenie 
reformy 
planowania i 
zagospodarowani
a przestrzennego 

Kamień milowy Publikacja 
dokumentu 
określającego 
mechanizm 
alokacji oraz 
indykatywną 
kwotę wsparcia, 
jakie ma 
otrzymać każda 
gmina w Polsce 
na wdrożenie 
reformy 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 

Publikacja na 
stronie 
internetowej 
Ministerstwa 
Rozwoju i 
Technologii 

   III KW. 2022  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został w sposób zadowalający zrealizowany. 
Dokument ten zawiera jako załącznik następującą 
dokumentację dowodową: 

a) kopię opublikowanego i przyjętego dokumentu 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz link do strony 
internetowej, na której dokument jest dostępny. 

b) kopię raportu z konsultacji sporządzoną przez 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii z wyszczególnieniem 
uczestników i streszczenia zgłoszonych uwag oraz sposobu 
ich uwzględnienia, a także link do strony internetowej, na 
której zostały udostępnione konsultowane dokumenty. 

A14
G  

A1.3.1 Wdrożenie 
reformy 
planowania i 
zagospodarowani
a przestrzennego 

Wskaźnik W1-Pracownicy 
samorządów i 
planiści 
przestrzenni, 
którzy ukończyli 
kurs dotyczący 
nowej ustawy o 
planowaniu i 

 Liczba  0  850  II KW. 2024  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został w sposób zadowalający zrealizowany. Dokument ten 
będzie zawierał jako załącznik następujące dowody i 
elementy z dokumentów: 



zagospodarowan
iu 
przestrzennym. 

a) listę pracowników, którzy ukończyli kurs z nowej ustawy o 
planowaniu przestrzennym określony w kamieniu milowym 
A12 i dla każdego z nich: 

- unikalny identyfikator 

- informację, czy pracownik jest pracownikiem władz 
lokalnych lub planistami przestrzennymi zaangażowanymi w 
opracowywanie planów ogólnych w gminach; 

- numer(y) referencyjny(e) indywidualnego(ych) 
certyfikatu(ów) potwierdzającego ukończenie kursu; 

b) opis treści kursu dostarczonego przez wykonawcę, w tym 
tematyki szkolenia. 

A15
G  

A1.3.1 Wdrożenie 
reformy 
planowania i 
zagospodarowani
a przestrzennego 

Wskaźnik W2-Pracownicy 
samorządów i 
planiści 
przestrzenni, 
którzy ukończyli 
kurs dotyczący 
nowej ustawy 

o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 Liczba 850  1 700  II KW. 2026  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został w sposób zadowalający zrealizowany. Dokument ten 
będzie zawierał jako załącznik następujące dowody i 
elementy z dokumentów: 

a) listę pracowników, którzy ukończyli kurs z nowej ustawy o 
planowaniu przestrzennym określony w kamieniu milowym 
A12 i dla każdego z nich: 

- unikalny identyfikator 

- informację, czy pracownik jest pracownikiem władz 
lokalnych lub planistami przestrzennymi zaangażowanymi w 
opracowywanie planów ogólnych w gminach; 

- numer(y) referencyjny(e) indywidualnego(ych) 
certyfikatu(ów) potwierdzającego ukończenie kursu; 

b) opis treści kursu dostarczonego przez wykonawcę, w tym 
tematyki szkolenia. 

A16
G  

A1.3.1 Wdrożenie 
reformy 
planowania i 
zagospodarowani
a przestrzennego 

Wskaźnik W1-Udział gmin, 
które uchwaliły 
ogólne plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 Procent  0  25  IV KW.  2024  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty i 
elementy dowodowe: 

a) wykaz gmin, które sporządziły i uchwaliły ogólny plan 
zagospodarowania przestrzennego, wraz z podaniem dla 
każdej gminy sygnatury planu. Lista powinna potwierdzać, że 
25% wszystkich gmin w Polsce przygotowało i przyjęło swoje 
plany; 

b) raport Ministerstwa Rozwoju i Technologii potwierdzający, 
że plany spełniają wymagania nowej ustawy o planowaniu 
przestrzennym określone w kamieniu milowym A12G. 



A17
G  

A1.3.1 Wdrożenie 
reformy 
planowania i 
zagospodarowani
a przestrzennego 

Wskaźnik  W2-Udział gmin, 
które uchwaliły 
ogólne plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 (Procent
)  

25  100  II KW. 2026  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty i 
elementy dowodowe: 

a) wykaz gmin, które sporządziły i uchwaliły ogólny plan 
zagospodarowania przestrzennego, wraz z podaniem dla 
każdej gminy sygnatury planu. Lista powinna potwierdzać, że 
wszystkie gminy w Polsce (100%) przygotowały i przyjęły 
swoje plany. 

b) raport Ministerstwa Rozwoju i Technologii potwierdzający, 
że plany spełniają wymagania nowej ustawy o planowaniu 
przestrzennym określone w kamieniu milowym A12G. 

A18
G  

A1.4 Reforma na 
rzecz poprawienia 
warunków 
konkurencyjności 
i ochrony 
producentów/kon
sumentów w 
sektorze rolnym 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowej ustawy o 
przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu 
wykorzystywaniu 
przewagi 
kontraktowej w 
obrocie produktami 
rolnymi i 
spożywczymi 

Przepis w nowej 
ustawie o 
przeciwdziałani
u nieuczciwemu 
wykorzystywani
u przewagi 
kontraktowej w 
obrocie 
produktami 
rolnymi i 
spożywczymi 
wskazujący jej 
wejście w życie 

   I KW. 2022  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym nowej ustawy o 
przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, 
wraz z podsumowaniem należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać odniesienie do odpowiednich 
przepisów wskazujących na wejście w życie oraz do 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia milowego 
i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

Podsumowanie powinno zawierać również jako załącznik 
kopię sprawozdania z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyszczególniającego 
uczestników i podsumowania wkładów oraz określającego, w 
jaki sposób zostały one uwzględnione, a także link do strony 
internetowej, na której udostępniono dokumenty do 
konsultacji. 

A19
G  

A1.4 Reforma na 
rzecz poprawienia 
warunków 
konkurencyjności 
i ochrony 
producentów/kon
sumentów w 
sektorze rolnym 

Kamień milowy Przyjęcie 
śródokresowego 
przeglądu nowej 
ustawy o 
przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu 
wykorzystywaniu 
przewagi 
kontraktowej w 
obrocie 
produktami 
rolnymi i 
spożywczymi 

Publikacja na 
stronie 
internetowej 
Urzędu 
Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 

   I KW. 2022  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty i elementy dowodowe: 

a) kopię przyjętego i opublikowanego przeglądu wraz z 
linkiem do strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, na której jest on dostępny. 

A20
G  

A1.4.1 Inwestycje 
na rzecz 
dywersyfikacji i 
skracania 
łańcucha dostaw 

Kamień milowy Przyjęcie kryteriów 
wyboru 
beneficjentów dla 
wszystkich 

Opublikowani
e na stronie 
internetowej 
Ministerstwa 
Rolnictwa i 

   I KW. 2022  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty i elementy dowodowe: 



produktów 
rolnych i 
spożywczych oraz 
budowy 
odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu 

projektów w ramach 
tej inwestycji 

Rozwoju Wsi 
oraz Agencji 
Restrukturyza
cji i 
Modernizacji 
Rolnictwa 
informacji o 
przyjęciu 
kryteriów 
wyboru 
beneficjentów 

a) kopię publikacji przyjętych kryteriów wyboru, 
pokazujących, że: 

- preferowane są obszary (i) cyfryzacji; (ii) tworzenia miejsc 
pracy; (iii) ochrony środowiska i zrównoważone praktyki 
produkcji żywności; (iv) gospodarka o obiegu zamkniętym, w 
tym działania związane z zapobieganiem marnotrawieniu 
żywności; - stosowane są zasady niedyskryminacji i 
przejrzystości; 

b) link do strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, na której opublikowane zostały kryteria wyboru; 

c) kopię raportu z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyszczególniającego 
uczestników i streszczenia przedstawionych opinii oraz 
sposób ich uwzględnienia, a także link do strony 
internetowej, na której udostępniono dokumenty do 
konsultacji; 

d) kopię wewnętrznych procedur Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, którymi będzie się kierować przy 
przeprowadzaniu procesu aplikacyjnego i weryfikacyjnego w 
ramach tego działania w celu zapewnienia spójności, 
przejrzystości i zapobiegania podwójnemu finansowaniu. 

A21
G  

A1.4.1 Inwestycje 
na rzecz 
dywersyfikacji i 
skracania 
łańcucha dostaw 
produktów 
rolnych i 
spożywczych oraz 
budowy 
odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu 

Wskaźnik  Wybudowane lub 
zmodernizowane 
centra 
dystrybucyjno-
magazynowe oraz 
zmodernizowane 
rynki hurtowe 

 Liczba 0  72  IV KW. 2025  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) wykaz budowanych lub modernizowanych centrów 
dystrybucyjnych i magazynowych oraz rynków hurtowych (w 
tym spółdzielni) oraz dla każdego z nich: 

- informacje o typach wspieranych projektów wskazanych w 
punktach (i)-(vi) w opisie wskaźnika; 

- numer(-y) referencyjny(-e) świadectwa(-ów) ukończenia 
wystawionych zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wraz z 
numerami referencyjnymi umów zakupu, lub instalacji lub 
inwestycji, stosownie do przypadku, w tym umów opłat z 
góry za patenty i licencje; 

- w przypadku budowy lub modernizacji budynków i 
odpowiedniej infrastruktury, sygnatury protokołu(ów) 
przekazania i odbioru podpisanego przez właściwy organ; 

b) kopię dokumentu wyjaśniającego sposób zrównoważonej 
realizacji wszystkich rodzajów projektów opisanych we 
wskaźniku w punktach (i)-(vi) oraz w jaki sposób 
uwzględniono specyficzne potrzeby beneficjentów oraz cele 
rozporządzenia RRF. 



A22
G  

A1.4.1 Inwestycje 
na rzecz 
dywersyfikacji i 
skracania 
łańcucha dostaw 
produktów 
rolnych i 
spożywczych oraz 
budowy 
odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu 

Wskaźnik W1-MŚP z sektora 
rolno- spożywczego, 
które zakończyły 
projekty 
modernizacji 
infrastruktury i 
wyposażenia 

 Liczba 0  400  IV KW.  2024  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) wykaz MŚP z sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa, 
które zrealizowały projekty modernizacji infrastruktury i 
wyposażenia, a dla każdego z nich: 

 - jego nazwę - jego unikalny identyfikator - informację o jego 
wielkości, potwierdzającą status MŚP - informację o 
rodzajach wspieranej działalności, jak wskazano w pkt 1)-6) w 
opisie wskaźnika - numer(y) referencyjny(-e) świadectwa(-w) 
ukończenia wydane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, 
wraz z numerami referencyjnymi umów zakupu lub instalacji 
lub inwestycji, stosownie do przypadku, w tym umów 
dotyczących opłat z góry za patenty i licencje – na budowę 
lub modernizację budynków i odpowiedniej infrastruktury , 
sygnatury protokołów przekazania i odbioru podpisanych 
przez właściwy organ 

b) kopię dokumentu wyjaśniającego sposób zrównoważonej 
realizacji wszystkich typów projektów opisanych we 
wskaźniku oraz w jaki sposób uwzględniono specyficzne 
potrzeby beneficjentów oraz cele rozporządzenia RRF. 

A23
G  

A1.4.1 Inwestycje 
na rzecz 
dywersyfikacji i 
skracania 
łańcucha dostaw 
produktów 
rolnych i 
spożywczych oraz 
budowy 
odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu 

Wskaźnik W2-MŚP z sektora 
rolno- spożywczego, 
które ukończyły 
projekty 
modernizacji 
infrastruktury i 
wyposażenia 

 Liczba  400  800  IV KW.  2025  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) wykaz MŚP z sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa, 
które zrealizowały projekty modernizacji infrastruktury i 
wyposażenia, a dla każdego z nich: 

 - jego nazwę - jego unikalny identyfikator - informację o jego 
wielkości, potwierdzającą status MŚP - informację o 
rodzajach wspieranej działalności, jak wskazano w pkt 1)-6) w 
opisie wskaźnika - numer(y) referencyjny(-e) świadectwa(-w) 
ukończenia wydane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, 
wraz z numerami referencyjnymi umów zakupu lub instalacji 
lub inwestycji, stosownie do przypadku, w tym umów 
dotyczących opłat z góry za patenty i licencje – na budowę 
lub modernizację budynków i odpowiedniej infrastruktury , 
sygnatury protokołów przekazania i odbioru podpisanych 
przez właściwy organ 

b) kopię dokumentu wyjaśniającego sposób zrównoważonej 
realizacji wszystkich typów projektów opisanych we 
wskaźniku oraz w jaki sposób uwzględniono specyficzne 
potrzeby beneficjentów oraz cele rozporządzenia RRF.  



A24
G  

A1.4.1 Inwestycje 
na rzecz 
dywersyfikacji i 
skracania 
łańcucha dostaw 
produktów 
rolnych i 
spożywczych oraz 
budowy 
odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu 

Wskaźnik Organizacje 
charytatywne 
sektora 
spożywczego, które 
ukończyły projekty 
ukierunkowane na 
modernizację 
infrastruktury i 
wyposażenia 

 Liczba 0  50  IV KW.  2025  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi 

Podsumowanie należycie uzasadniające, w jaki sposób 
wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) został 
osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz organizacji charytatywnych sektora spożywczego, 
które zrealizowały projekty modernizacji infrastruktury i 
wyposażenia, a dla każdej organizacji charytatywnej: 

- jej nazwę 

- informację o rodzaju wspieranych działań, jak wskazano w 
pkt 1)-6) w opisie wskaźnika 

- numer(-y) referencyjny(-e) świadectwa(-ów) ukończenia 
wydany(-ych) zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wraz z 
numerem(-ami) umów zakupu lub instalacji lub, inwestycji, 
stosownie do przypadku 

b) kopię dokumentu wyjaśniającego sposób zrównoważonej 
realizacja wszystkich typów projektów opisanych we 
wskaźniku oraz w jaki sposób uwzględniono specyficzne 
potrzeby beneficjentów oraz cele rozporządzenia RRF. 

A25
G  

A1.4.1 Inwestycje 
na rzecz 
dywersyfikacji i 
skracania 
łańcucha dostaw 
produktów 
rolnych i 
spożywczych oraz 
budowy 
odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu  

Wskaźnik  W1-Rolnicy i rybacy, 
którzy zrealizowali 
projekty 
modernizacji 
infrastruktury i 
wyposażenia, 
skracania 
łańcuchów dostaw 
żywność oraz 
wdrażania 
rozwiązań 
rolniczych 4.0 w 
procesach 
produkcyjnych. 

 Liczba 0  5 764  IV KW.  2023  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) wykaz rolników i rybaków, którzy zrealizowali projekty 
objęte wsparciem w zakresie modernizacji posiadanej 
infrastruktury i sprzętu oraz dla każdego z nich: 

- informację o rodzajach wspieranych działań, jak wskazano w 
pkt 1)-8) w opisie wskaźnika; 

- numery referencyjne świadectw ukończenia wydanych 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wraz z numerami 
referencyjnymi umów zakupu, instalacji lub inwestycji, 
stosownie do przypadku, w tym umów dotyczących opłat z 
góry za patenty i licencje; 

b) kopię dokumentu wyjaśniającego sposób zrównoważonej 
realizacji wszystkich rodzajów projektów opisanych we 
wskaźniku oraz w jaki sposób uwzględniono specyficzne 
potrzeby beneficjentów oraz cele rozporządzenia RRF 

A26
G  

A1.4.1 Inwestycje 
na rzecz 
dywersyfikacji i 
skracania 
łańcucha dostaw 
produktów 
rolnych i 
spożywczych oraz 
budowy 

Wskaźnik W2-Rolnicy i rybacy, 
którzy zrealizowali 
projekty 
modernizacji 
infrastruktury i 
wyposażenia, 
skracania 
łańcuchów dostaw 
żywność oraz 

 Liczba  5 
764  

11 527  IV KW.  2025  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) wykaz rolników i rybaków, którzy zrealizowali projekty 
objęte wsparciem w zakresie modernizacji posiadanej 
infrastruktury i sprzętu oraz dla każdego z nich: 



odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu 

wdrażania 
rozwiązań 
rolniczych 4.0 w 
procesach 
produkcyjnych. 

- informację o rodzajach wspieranych działań, jak wskazano w 
pkt 1)-8) w opisie wskaźnika; 

- numery referencyjne świadectw ukończenia wydanych 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wraz z numerami 
referencyjnymi umów zakupu, instalacji lub inwestycji, 
stosownie do przypadku, w tym umów dotyczących opłat z 
góry za patenty i licencje; 

b) kopię dokumentu wyjaśniającego sposób zrównoważonej 
realizacji wszystkich rodzajów projektów opisanych we 
wskaźniku oraz w jaki sposób uwzględniono specyficzne 
potrzeby beneficjentów oraz cele rozporządzenia RRF  

 

Podkomponent A2 – Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy/wskaź

nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjny 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jednos

tki 

miary 

Poz

io

m 

baz

ow

y 

Cel Kwart

ał 

Rok 

A27
G  

A2.1 
Przyśpieszenie 
procesów 
robotyzacji i 
cyfryzacji i 
innowacji 

Kamień milowy  Wejście w życie 
nowej ustawy 
wspierającej 
automatyzację/cyfry
zację i innowacje w 
przedsiębiorstwach 
poprzez 
wprowadzenie ulg 
podatkowych w 
zakresie robotyzacji 

Przepis w 
nowej ustawie 
o wspieraniu 
automatyzacji i 
cyfryzacji oraz 
innowacyjności 
przedsiębiorstw 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   II KW.  2022  Ministerstwo Finansów  Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie uzasadniającym, w 
jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Podsumowanie powinno zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania z załącznika do CID. 



A28
G  

A2.1.1 Inwestycje 
wspierające 
robotyzację i 
cyfryzację w 
przedsiębiorstwac
h 

Wskaźnik W1 - Wdrożone 
projekty związane z 
robotyzacją, 
sztuczną inteligencją 
lub cyfryzacją 
procesów, 
technologii, 
produktów lub usług 

 Liczba 0  6  IV KW.  2024  Ministerstwo Aktywów 
Państwowych  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik: 

Dla każdego z projektów: 

a) nazwę podmiotu, który zrealizował projekt, 

b) wielkość podmiotu, który zrealizował projekt; 

c) opis projektu, w tym informacje o rodzaju wspieranych 
działań; 

d) świadectwa ukończenia wydane zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym, do których w stosownych 
przypadkach dołączone są: 

i. kopie umów zakupu urządzeń, instalacji, oprogramowania, 
systemów informatycznych i innego sprzętu niezbędnego do 
realizacji projektów;  

II. kopie umów dotyczące robót budowlanych, w tym 
protokoły zdawczo-odbiorcze, poświadczające zakończenie 
budowy 

A29
G 

A2.1.1 Inwestycje 
wspierające 
robotyzację i 
cyfryzację w 
przedsiębiorstwac
h 

Wskaźnik W2 - Wdrożone 
projekty związane z 
robotyzacją, 
sztuczną inteligencją 
lub cyfryzacją 
procesów, 
technologii, 
produktów lub usług 

 Liczba 6  40  II KW.  2026  Ministerstwo Aktywów 
Państwowych  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik: 

Dla każdego z projektów: 

a) nazwę podmiotu, który zrealizował projekt, 

b) wielkość podmiotu, który zrealizował projekt; 

c) opis projektu, w tym informacje o rodzaju wspieranych 
działań; 

d) świadectwa ukończenia wydane zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym, do których w stosownych 
przypadkach dołączone są: 

i. kopie umów zakupu urządzeń, instalacji, oprogramowania, 
systemów informatycznych i innego sprzętu niezbędnego do 
realizacji projektów; 

ii. kopie umów dotyczące robót budowlanych, w tym 
protokoły zdawczo-odbiorcze, poświadczające zakończenie 
budowy 

A30
G  

A2.2 Stworzenie 
warunków do 
przejścia na model 
gospodarki o 
obiegu 
zamkniętym GOZ 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowych przepisów 
wprowadzających 
zmiany prawne 
umożliwiające obrót 
surowcami 

Przepis w nowej 
ustawie 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   II KW. 2024  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie uzasadniającym, w 
jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać odniesienie do odpowiednich 
przepisów wskazujących na wejście w życie oraz do 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 



wtórnymi milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia milowego 
i odpowiedniego działania w załączniku do CID. Dokument 
podsumowujący wyjaśni również, w jaki sposób nowe 
prawodawstwo wpłynie na ograniczenie eksploatacji złóż 
surowców naturalnych oraz ograniczenie składowania 
odpadów na hałdach. 

A31
G  

A2.2.1 Inwestycje 
we wdrażanie 
technologii i 
innowacji 
środowiskowych, 
w tym związanych 
z GOZ 

Wskaźnik Zawarcie umów o 
dotacje na projekty 
przyznane MŚP w 
zakresie rozwijania i 
stymulowania lub 
stosowania 
zielonych 
technologii 
(związanych z 
gospodarką o 
obiegu zamkniętym) 

 Liczba 0  100  I KW.  2025  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument ten 
zawiera jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz podpisanych umów o dofinansowanie projektów 
przyznanych MŚP oraz dla każdej podpisanej umowy o 
dofinansowanie: 

- jego numer referencyjny  

- nazwa MŚP 

- informacje o wielkości MŚP, potwierdzające jego status jako 
MŚP 

- opis projektu, w tym informacje o typach wspieranych 
działań. 

W przypadku projektów w ramach EU ETS: niepowtarzalny 
identyfikator, nazwa, lokalizacja, identyfikator 
instalacji/identyfikator operatora statku powietrznego w 
dzienniku transakcji Unii Europejskiej (EUTL)*. 

*EUTL zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
389/2013 

b) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru, 
zawierające informacje: - o liczbie i rodzaju otrzymanych 
wniosków; - w jaki sposób uwzględniono zasady 
niedyskryminacji i przejrzystości; - w sprawie wniosków 
dotyczących projektów z działaniami w EU ETS Sprawozdanie 
musi również wykazać, że kryteria i procedura wyboru 
zapewniły zgodność z wytycznymi technicznymi „Nie 
wyrządzać znaczącej szkody” (2021/C 58/01), zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w opisie wskaźnika i odpowiedniej 
inwestycji. 

A32
G  

A2.2.1 Inwestycje 
we wdrażanie 
technologii i 
innowacji 
środowiskowych, 
w tym związanych 
z gospodarką o 
obiegu 
zamkniętym 

Wskaźnik Podpisane umowy o 
udzielenie dotacji na 
projekty 
wspierające rozwój 
technologii 
przyczyniających się 
do tworzenia rynku 
surowców wtórnych 

 Liczba 0  5  III KW. 2025  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów o dofinansowanie 

b) w przypadku projektów w ramach EU ETS, niepowtarzalny 
identyfikator, nazwę, lokalizację, identyfikator 



instalacji/identyfikator operatora statku powietrznego w 
dzienniku transakcji Unii Europejskiej (EUTL)*. 

*EUTL zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
389/2013 

c) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru, 
zawierające informacje: - o liczbie i rodzaju otrzymanych 
wniosków, - o sposobie uwzględnienia zasad niedyskryminacji 
i przejrzystości; - w sprawie wniosków dotyczących projektów 
z działalnością w EU ETS Sprawozdanie musi również 
wykazać, że kryteria i procedura wyboru zapewniły zgodność 
z wytycznymi technicznymi „Nie wyrządzać znaczącej szkody” 
(2021/C 58/01), zgodnie z wymaganiami w opisie celu i 
odpowiedniej inwestycji. 

A33
G  

A2.3 Zapewnienie 
instytucjonalnych 
i prawnych 
podstaw rozwoju 
bezzałogowych 
statków 
Powietrznych 
(BSP) 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowej ustawy o 
zmieniającej 
ustawę o Polskiej 
Agencji Żeglugi 
Powietrznej 

Przepis w nowej 
ustawie 
zmieniającej 
ustawę o 
Polskiej Agencji 
Żeglugi 
Powietrznej 
wskazujący na 
wejście w życie 

   II KW. 2023  Ministerstwo 
Infrastruktury  

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z podsumowaniem 
należycie uzasadniającym, w jaki sposób kamień milowy (w 
tym wszystkie elementy konstytutywne) został osiągnięty w 
zadowalający sposób. Dokument powinien zawierać 
odniesienie do odpowiednich przepisów wskazujących na 
wejście w życie oraz do przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego, jak wymieniono 
w opisie tego kamienia milowego i odpowiedniego działania 
w załączniku do CID. 

A34
G  

A2.3.1 
Rozbudowa i 
wyposażenie 
centrów 
kompetencji 
(specjalistyczne 
ośrodki 
szkoleniowe, 
wsparcia 
wdrożeń, centra 
monitorowania) 
oraz 
infrastruktura do 
zarządzania 
przemysłem 
pojazdów 
bezzałogowych,  
jako Ekosystem 
innowacji 

Wskaźnik W1 – Infrastruktura 
lokalna  dla 
pojazdów 
bezzałogowych 
realizowana przez 
samorząd lub 
podmiot 
wyznaczony do 
obsługi 
infrastruktury 
lokalnej 

 Liczba 0  3  I KW. 2025  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Podsumowanie należycie uzasadniające, w jaki sposób 
wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) został 
osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie świadectw ukończenia infrastruktury lokalnej 
realizowanej w trzech lokalizacjach, wydane przez właściwy 
organ, poświadczające, że infrastruktura, w tym jej kluczowe 
elementy wymagane w opisie celu i odpowiadającej mu 
inwestycji, została zrealizowana; b) protokół przekazania i 
odbioru infrastruktury podpisany przez wykonawcę i 
właściwy organ. c) analizę wydaną przez Ministerstwo 
Infrastruktury wykazującą, w jaki sposób wdrożenie 
infrastruktury cyfrowej dla pojazdów bezzałogowych w całym 
kraju umożliwiło stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój 
zastosowań pojazdów bezzałogowych w różnych częściach 
kraju, przyczyniając się do zapewnienia spójności 
terytorialnej i zrównoważonego rozwoju Polski 

A35
G  

A2.3.1 
Rozbudowa i 
wyposażenie 
centrów 
kompetencji 
(specjalistyczne 
ośrodki 
szkoleniowe, 

Wskaźnik W2 – Infrastruktura 
lokalna  dla 
pojazdów 
bezzałogowych 
realizowana przez 
samorząd lub 
podmiot 
wyznaczony do 

 Liczba 3  10  II KW.  2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Podsumowanie należycie uzasadniające, w jaki sposób 
wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) został 
osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie świadectw ukończenia infrastruktury lokalnej 
realizowanej w siedmiu dodatkowych lokalizacjach wydane 
przez właściwy organ, poświadczające, że infrastruktura, w 



wsparcia 
wdrożeń, centra 
monitorowania) 
oraz 
infrastruktura do 
zarządzania 
przemysłem 
pojazdów 
bezzałogowych,  
jako Ekosystem 
innowacji 

obsługi 
infrastruktury 
lokalnej 

tym jej kluczowe elementy wymagane w opisie wskaźnika i 
odpowiadającej mu inwestycji, została zrealizowana; 

b) protokół przekazania i odbioru infrastruktury podpisany 
przez wykonawcę i właściwy organ. 

c) analizę wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury 
wykazującą, w jaki sposób wdrożenie infrastruktury cyfrowej 
dla pojazdów bezzałogowych w całym kraju umożliwiło 
stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój zastosowań 
pojazdów bezzałogowych w różnych częściach kraju, 
przyczyniając się do zapewnienia spójności terytorialnej i 
zrównoważonego rozwoju Polski. 

 

A36
G  

A2.3.1 
Rozbudowa i 
wyposażenie 
centrów 
kompetencji 
(specjalistyczne 
ośrodki 
szkoleniowe, 
wsparcia 
wdrożeń, centra 
monitorowania) 
oraz 
infrastruktura do 
zarządzania 
przemysłem 
pojazdów 
bezzałogowych,  
jako Ekosystem 
innowacji 

Wskaźnik Wdrożone usługi 
pojazdów 
bezzałogowych  
poprzedzone 
projektami 
pilotażowymi 

 Liczba 0  2  II KW.  2024  Ministerstwo 
Infrastruktury  

Podsumowanie należycie uzasadniające, w jaki sposób 
wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) został 
osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie świadectw ukończenia podpisane przez wykonawcę i 
właściwy organ poświadczające, że usługi bezzałogowców 
zostały przetestowane i w pełni wdrożone w co najmniej 
dwóch projektach pilotażowych realizowanych w ramach 
poszczególnych centrów kompetencji, zgodnie ze wszystkimi 
kryteriami określonymi w opisie wskaźnika i odpowiedniej 
inwestycji; 

b) sprawozdanie komisji oceniającej z oceny złożonych 
wniosków pod kątem kryteriów wyboru, wykazujące, że 
selekcja została przeprowadzona zgodnie z zasadami 
niedyskryminacji i przejrzystości. 

c) kopię kryteriów wyboru. 

A37
G  

A2.3.1 
Rozbudowa i 
wyposażenie 
centrów 
kompetencji 
(specjalistyczne 
ośrodki 
szkoleniowe, 
wsparcia 
wdrożeń, centra 
monitorowania) 
oraz 
infrastruktura do 
zarządzania 
przemysłem 
pojazdów 
bezzałogowych,  
jako Ekosystem 

Wskaźnik Wdrożone usługi 
pojazdów 
bezzałogowych  
poprzedzone 
projektami 
pilotażowymi 

 Liczba 2  4  II KW.  2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Podsumowanie należycie uzasadniające, w jaki sposób 
wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) został 
osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie świadectw ukończenia wystawionych przez 
wykonawcę i właściwy organ poświadczające, że usługi 
bezzałogowców zostały przetestowane i w pełni zrealizowane 
w co najmniej dwóch projektach pilotażowych, 
realizowanych w ramach poszczególnych ośrodków 
kompetencyjnych, z zachowaniem wszystkich kryteriów 
określonych w opisie wskaźnika i odpowiadającej mu 
inwestycji b) sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru, 
wykazujące, że selekcja została przeprowadzona zgodnie z 
zasadami niedyskryminacji i przejrzystości. c) kopię kryteriów 
wyboru. 



innowacji 

A38
G  

A2.4 
Wzmocnienie 
mechanizmów 
współpracy 
pomiędzy 
sektorem nauki 
oraz przemysłem 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ustawy 
Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i nauce w 
zakresie katalogu 
podmiotów, które 
mogą tworzyć 
spółki celowe wraz 
ze szkołami 
wyższymi 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i 
nauce 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   I KW.  2022  Ministerstwo Edukacji i 
Nauki 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z podsumowaniem 
należycie uzasadniającym, w jaki sposób kamień milowy (w 
tym wszystkie elementy konstytutywne) został osiągnięty w 
zadowalający sposób. Podsumowanie powinno zawierać 
odniesienie do odpowiednich przepisów wskazujących na 
wejście w życie oraz do przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego, jak wymieniono 
w opisie tego kamienia milowego i odpowiedniego działania 
w załączniku do CID. 

A39
G  

A2.4 
Wzmocnienie 
mechanizmów 
współpracy 
pomiędzy 
sektorem nauki 
oraz przemysłem 

Kamień milowy Ustanowienie zasad 
korzystania z 
laboratoriów i 
transferu wiedzy w 
instytutach 
nadzorowanych 
przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

Dokument 
Zawierający 
ustanowione 
zasady 

   I KW.  2022  Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi 

Kopia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z 
podsumowaniem należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w sposób zadowalający. Dokument 
powinien zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących na wejście w życie oraz do przepisów, które 
spełniają odpowiednie elementy kamienia milowego, jak 
wymieniono w opisie kamienia milowego i odpowiedniego 
działania w załączniku do CID 

A40
G 

A2.4.1 Inwestycje 
w rozbudowę 
potencjału 
badawczego 

Wskaźnik Laboratoria z 
nowoczesną 
infrastrukturą 
badawczą i 
analityczną w  
instytutach 
podległych i/lub 
nadzorowanych 
przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki oraz 
Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  

 Liczba 0  18  IV KW. 2025  Ministerstwo Edukacji i 
Nauki / Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) świadectwa dostawy i montażu sprzętu badawczego 
niezbędnego do budowy i modernizacji laboratoriów 
określonego w opisie wskaźnika, wydany przez wykonawcę 
i/lub właściwy organ; 

b) w przypadku robót budowlanych kopie świadectw 
ukończenia wydanych zgodnie z przepisami krajowymi, 
poświadczające wybudowanie/modernizację laboratoriów; 

c) pozwoleń na użytkowanie wydanych przez właściwy organ, 
jeżeli takie pozwolenia są wymagane przepisami prawa. 

  



Część pożyczkowa 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjny 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jednos

tka 

miary 

Poz

io

m 

baz

ow

y 

Cel Kwart

ał 

Rok 

A1L  A2.5 
Wzmacnianie 
potencjału 
sektora kultury i 
przemysłów 
kreatywnych na 
rzecz rozwoju 
gospodarczego 

Kamień milowy Przyjęcie dokumentu 
kierunkowego 
(policy paper)  
wspierającego 
zieloną i cyfrową 
transformację w 
sektorze kultury i 
przemysłów 
kreatywnych 

Publikacja 
dokumentu 
programowego 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię opublikowanego dokumentu kierunkowego 
wspierającego sektor kultury i sektor przemysłów 
kreatywnych, przyjętego przez ministra właściwego do spraw 
kultury, wraz z linkiem do strony internetowej, na której 
dokument kierunkowy jest dostępny. 

b) kopię dokumentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zawierającego podsumowanie wyników 
procesu konsultacji. 

A2L  A2.5.1 Program 
wspierania 
działalności 
podmiotów 
sektora kultury i 
przemysłów 
kreatywnych na 
rzecz 
stymulowania ich 
rozwoju 

Kamień milowy Przyjęcie kryteriów 
wyboru projektów 
w sektorze kultury i 
przemysłów 
kreatywnych 

Publikacja 
kryteriów 
wyboru i 
powołanie 
niezależnej 
komisji 
kwalifikacyjnej 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię kryteriów wyboru projektów wspierających MŚP, 
instytucje kultury i organizacje pozarządowe w ramach 
sektora kultury i sektora przemysłów  kreatywnych, 
przyjętych i opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z opisem w kamieniu 
milowym, oraz link do strony internetowej gdzie można 
uzyskać dostęp do kryteriów wyboru. 

b) raport wyjaśniający wydany przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego wykazujący, w jaki sposób kryteria 
wyboru zapewniają uwzględnienie ogólnych zasad UE, w tym 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji, we wszystkich 
projektach. c) kopię oficjalnego dokumentu powołującego 
komitet selekcyjny i określającego jego obowiązki; d) wykaz 
członków niezależnego komitetu selekcyjnego, ze 



wskazaniem dla każdego członka ich specjalizacji (dyscypliny) 
oraz organizacji lub instytucji, do której należą. 

A3L  A2.5.1 Program 
wspierania 
działalności 
podmiotów 
sektora kultury i 
przemysłów 
kreatywnych na 
rzecz 
stymulowania ich 
rozwoju 

Wskaźnik Liczba podpisanych 
umów  na   projekty 
realizowane przez 
instytucje kultury, 
NGO’s, MŚP i 
mikroprzedsiębiorst
wa działające w 
sektorze kultury i 
przemysłów 
kreatywnych 

 Liczba 0  2 710  IV KW.  2024  Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

1) Wykaz podpisanych umów na projekty instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych, MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
działających w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych 
oraz dla każdej podpisanej umowy: 

a) krótki opis projektu; 

b) informacje o stronach podpisanej umowy i ich rodzaju 
(MŚP, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, czy 
mikroprzedsiębiorstwa działające w sektorze kultury i 
przemysłów kreatywnych) 

c) unikalny identyfikator podpisanej umowy 

2) kopie publikacji zaproszeń do składania wniosków, z 
których wynika, że konkursy są otwarte i prowadzone z 
zachowaniem zasad przejrzystości i niedyskryminacji. 

3) sprawozdanie komitetu selekcyjnego z oceny złożonych 
wniosków pod kątem kryteriów wyboru, publikowane w 
kontekście kamienia milowego A2L, z zachowaniem zasad 
niedyskryminacji i przejrzystości. 

A4L  A2.5.1 Program 
wspierania 
działalności 
podmiotów 
sektora kultury i 
przemysłów 
kreatywnych na 
rzecz 
stymulowania ich 
rozwoju 

Wskaźnik Liczba stypendiów 
przyznanych w 
sektorze kultury i 
sektorze 
kreatywnym 

 Liczba 0  746  IV KW.  2024  Ministerstwo Kultury I 
Dziedzictwa Narodowego  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

1) kopię dokumentu ustanawiającego Program Stypendialny 
wspierający twórców, artystów, animatorów i edukatorów 
oraz badaczy, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji 
dóbr kultury na żywo i w Internecie. 

2) wykaz stypendiów przyznanych w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym, a dla każdego stypendium: 

a) sygnaturę zaświadczeń wydanych przez właściwy organ, z 
których wynika, że osoba, której przyznano stypendium, jest 
twórcą, artystą, animatorem, edukatorem i/lub 
pracownikiem naukowym; 

b) opis wspieranej działalności. 

3) sprawozdanie komitetu selekcyjnego wskazanego w 
kamieniu milowym A2L z oceny złożonych wniosków o 



stypendium pod kątem kryteriów wyboru oraz wskazujące, że 
staże zostały przyznane zgodnie z opisem docelowym, w tym 
zgodnie z zasadami ogólnymi UE, w tym równość płci i 
niedyskryminacja. 4) kopię kryteriów wyboru wniosków na 
stypendia. 

A5L  A2.5.2 Inwestycje 
na rzecz 
utworzenia 
modelowego 
centrum 
wspierania 
przemysłów 
kreatywnych 

Kamień milowy Renowacja muzeum 
na potrzeby 
modelowego 
centrum wspierania 
przemysłów 
kreatywnych 

Zakończenie 
prac 
renowacyjnych 

   II KW.  2026  Ministerstwo Kultury I 
Dziedzictwa Narodowego 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenie o zakończeniu prac remontowych i 
rozbudowy muzeum podpisane przez niezależnego inżyniera, 
poświadczające wykonanie wszystkich elementów zgodnie z 
opisem kamienia milowego i inwestycji oraz zgodność z 
zasadą „nie wyrządzaj znaczącej szkody” (DNSH) zasadą i 
dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków; 

b) świadectwo efektywności energetycznej wydane przez 
właściwy organ po zakończeniu prac remontowych. 

c) raport wyjaśniający wydany przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego wyjaśniający, w jaki sposób 
muzeum wspiera inicjatywę New Bauhaus, jak wskazano w 
opisie kamienia milowego i inwestycji. 

A6L  A2.5.2 Inwestycje 
na rzecz 
utworzenia 
modelowego 
centrum wsparcia 
sektora 
kreatywnego 

Wskaźnik Umowy o 
współpracy zawarte 
pomiędzy klientami 
centrum wsparcia 
przemysłów 
kreatywnych 

 Liczba 0  10  IV KW. 2024  Ministerstwo Kultury I 
Dziedzictwa Narodowego 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

1) kopie zawartych umów o współpracy podpisanych przez 
kontrahentów 

2) raport wydany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wyjaśniający, w jaki sposób umowy o 
współpracy doprowadziły do oczekiwanych rezultatów 
określonych w opisie wskaźnika. 

A7L  A2.6 Reforma – 
Rozbudowa 
krajowego 
systemu serwisów 
monitoringowych, 
produktów, 
narzędzi 
analitycznych i 
usług i 
towarzyszącej 
infrastruktury 
wykorzystującej 
dane satelitarne 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o działalności 
kosmicznej, która 
ma być przyjęta 
przez Parlament 

Przepis w 
ustawie 
wskazujący na 
wejście w życie 

   III KW.  2024  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie uzasadniającym, w 
jaki sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 



A8L  A2.6.1 Inwestycje 
– Rozbudowa 
krajowego 
systemu serwisów 
monitoringowych, 
produktów, 
narzędzi 
analitycznych i 
usług i 
towarzyszącej 
infrastruktury 
wykorzystujących 
dane satelitarne 

Wskaźnik Rozwój niezbędnej 
infrastruktury: 
Narodowy System 
Informacji 
Satelitarnej (NSIS), 
który będzie 
świadczyć usługi 
monitoringu z 
wykorzystaniem 
danych z 
satelitarnych 
obserwacji Ziemi 
(EO). 

 Liczba  0  1  III KW.  2023  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) świadectwo ukończenia wydane zgodnie z przepisami 
krajowymi i podpisane przez wykonawcę i właściwy organ, 
potwierdzające, że Narodowy System Informacji Satelitarnej 
(NSIS) został ukończony i działa; b) świadectwo ukończenia 
wystawione zgodnie z prawem krajowym, podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ, poświadczające, że usługi 
początkowe, określone w opisie wskaźnika i w opisie 
inwestycji, zostały wykonane i uruchomione oraz że są 
sprawne. 

A9L  A2.6.1 Inwestycje 
– Rozbudowa 
krajowego 
systemu serwisów 
monitoringowych, 
produktów, 
narzędzi 
analitycznych i 
usług i 
towarzyszącej 
infrastruktury 
wykorzystujących 
dane satelitarne 

Kamień milowy Prace 
przygotowawcze do 
uruchomienia 
pierwszego 
polskiego satelity: 
ECSS Faza 0/A/B/C 
(analiza 
misji/identyfikacja 
potrzeb, 
wykonalność i 
definicja) 

Publikacja 
raportów 

   II KW. 2023  Ministerstwo Obrony 
Narodowej  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie trzech opublikowanych raportów jawnych oraz link 
do strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do 
raportów; 

b) raport Ministerstwa Obrony Narodowej wyjaśniający, w 
jaki sposób określone w raportach działania przyczyniają się 
do osiągnięcia celów inwestycji oraz poszczególnych 
elementów opisu kamienia milowego 

A10
L  

A2.6.1 Inwestycje 
– Rozbudowa 
krajowego 
systemu serwisów 
monitoringowych, 
produktów, 
narzędzi 
analitycznych i 
usług i 
towarzyszącej 
infrastruktury 
wykorzystujących 
dane satelitarne 

Wskaźnik W1 – Uruchomienie 
pierwszego 
polskiego satelity 

 Liczba 0  1  II KW.  2025  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) raport Ministerstwa Obrony Narodowej opisujący 
realizację wskaźnika zgodnie ze standardami Europejskiej 
Współpracy na rzecz Normalizacji Przestrzeni Kosmicznej 
stwierdzający, że satelita został wystrzelony i umieszczony na 
orbicie. 



A11
L  

A2.6.1 Inwestycje 
– Rozbudowa 
krajowego 
systemu serwisów 
monitoringowych, 
produktów, 
narzędzi 
analitycznych i 
usług i 
towarzyszącej 
infrastruktury 
wykorzystujących 
dane satelitarne 

Wskaźnik W2 – Uruchomienie 
kolejnych trzech 
polskich satelitów 

 Liczba  1  4  II KW.  2026  Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) raport Ministerstwa Obrony Narodowej opisujący 
realizację wskaźnika zgodnie ze standardami Europejskiej 
Współpracy na rzecz Normalizacji Przestrzeni Kosmicznej, 
stwierdzający, że satelita został wystrzelony i umieszczony na 
orbicie. 

 

Podkomponent A3 – Edukacja dla nowoczesnej gospodarki 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjny 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jednos

tka 

miary 

Poz

io

m 

baz

ow

y 

Cel Kwart

ał 

Rok 

A41

G  

A3.1 Kadry dla 
nowoczesnej 
gospodarki: 
poprawa 
dopasowania 
umiejętności i 
kwalifikacji do 
wymogów 
rynku pracy w 
związku z 
wdrażaniem 
nowych 
technologii w 
gospodarce oraz 

Kamień milowy Wejście w życie 
znowelizowanej 
ustawy Prawo 

oświatowe 
ustanawiającej ramy 
prawne dla sieci 

Branżowych 
Centrów 
Umiejętności, 

zapewnienie 
ukierunkowanego 
podnoszenia 

kwalifikacji i 

Przepis 

znowelizowane

go Prawa 

oświatowego 

wskazujący na 

wejście w życie 

   III KW.  2023  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki  

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 

podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 

kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 

podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 

odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 

oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 

kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 

milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

Dokument podsumowujący zawiera jako załącznik 

następujące dokumenty dowodowe: 



zieloną i 
cyfrową 
transformacją 

przekwalifikowania 

istotnego dla 
potrzeb rynku pracy  

a) kopie studiów wykonalności przygotowanych przez 

potencjalnych wnioskodawców w celu utworzenia Centrów 

Umiejętności oraz oceny skutków przygotowane przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki; 

b) kopie protokołów spotkań z partnerami społecznymi, 

władzami regionalnymi, branżami i innymi zainteresowanymi 

stronami lub wkładu partnerów społecznych, władz 

regionalnych, branż  i innych zainteresowanych stron 

wykazujące, że proces przeglądu odbył się zgodnie z 

wymogami ustanowionymi w opisie kamienia milowego. 

A42

G  

A3.1 Kadry dla 
nowoczesnej 
gospodarki: 
poprawa 
dopasowania 
umiejętności i 
kwalifikacji do 
wymogów 
rynku pracy w 
związku z 
wdrażaniem 
nowych 
technologii w 
gospodarce oraz 
zieloną i 
cyfrową 
transformacją 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ustawy 

Karta Nauczyciela, 
umożliwiającej 
realizację 

ustawicznego 
doskonalenia 
nauczycieli zawodu 

w Branżowych 
Centrach 
Umiejętności 

Przepis 

znowelizowanej 

Karty 

nauczyciela 

wskazujący na 

jej wejście w 

życie 

   III KW. 2023  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 

podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 

kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 

podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 

odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 

oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 

kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 

milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

A43

G  

A3.1 Kadry dla 
nowoczesnej 
gospodarki: 
poprawa 
dopasowania 
umiejętności i 
kwalifikacji do 
wymogów 
rynku pracy w 
związku z 
wdrażaniem 
nowych 
technologii w 
gospodarce oraz 
zieloną i 
cyfrową 
transformacją 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustaw o zmianie 
ustawy o 

samorządzie 
województwa, 
ustawy o 

instytucjach rynku 
pracy, ustawy o 
samorządzie 

powiatowym i 
innych istotnych 
ustaw w celu 

koordynacji 
kształcenia i 
szkolenia 

zawodowego oraz 
uczenia się przez 
całe życie w 

regionach 

Przepisy 

znowelizowanej 

ustawy o 

samorządzie 

wojewódzkim, 

ustawy o 

instytucjach 

rynku pracy, 

ustawy o 

samorządzie 

powiatowym 

oraz innych 

właściwych 

ustaw 

wskazujące na 

wejście w życie 

   I KW.  2025  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 

podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 

kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 

podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 

odpowiedniego przepisu(-ów) wskazującego(-ych) wejście w 

życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 

elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego 

kamienia milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do 

CID, w tym, aby zoperacjonalizowane programy wdrażania 

krajowej Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na 

poziomie regionalnym nie miały wpływu na autonomię 

instytucjonalną szkół wyższych. 

Dokument podsumowujący zawiera jako załącznik 

następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie protokołów posiedzeń z władzami lokalnymi i 

regionalnymi lub wkładu władz lokalnych i regionalnych, 

wykazujące, że miał miejsce proces przeglądu i że zmiany 

zostały przygotowane w ścisłej współpracy z władzami 



lokalnymi i regionalnymi, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w opisie kamienia milowego. 

A44

G  

A3.1.1 Wsparcie 
rozwoju 

nowoczesnego 
szkolenia 
zawodowego, 

szkolnictwa 
wyższego oraz 
uczenia się przez 

całe życie 

Wskaźnik W1 - Utworzenie 
sieci 

funkcjonujących 
Branżowych 
Centrów 

Umiejętności 
zapewniających 
ukierunkowane 

podnoszenie 
umiejętności i 
przekwalifikowywan

ie, które są 
kluczowe dla 
potrzeb rynku pracy   

 Liczba 0  20  I KW. 2024  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 

sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

Lista wszystkich Branżowych Centrów Umiejętności i dla 

każdego z nich: 

a) zaświadczenie o zakończeniu budowy/robót budowlanych 

wystawione przez kierownika budowy lub kierownika robót i 

właściwy organ, potwierdzające, że roboty zostały 

zakończone i że są w pełni zgodne z Wytycznymi technicznymi 

DNSH (2021/C 58/01), w szczególności, że budowa nowych 

budynków była zgodna z normą dotyczącą budynków o 

niemal zerowym zużyciu energii, określoną w dyrektywie w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków, b) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające, 

że inwestycja nie obejmował zakupu gruntu, c) wykaz faktur 

za zakupiony sprzęt, d) odpis aktu założycielskiego, 

zezwolenie wydane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru 

instytucji niepublicznych zawierających strukturę 

instytucjonalną, e) wykaz umów potwierdzających 

zatrudnienie personelu, f) wykaz zapewnionych kursów i 

programów nauczania, w tym odniesienie do osób dla 

każdego kursy i programy nauczania były skierowane, g) 

wykaz indywidualnych certyfikatów wydanych uczestnikom, 

potwierdzających przeprowadzenie szkolenia przez Centrum 

Umiejętności. 

A45

G  

A3.1.1 Wsparcie 

rozwoju 
nowoczesnego 
szkolenia 

zawodowego, 
szkolnictwa 
wyższego oraz 

uczenia się przez 
całe życie 

Wskaźnik W2 – Utworzenie 

sieci 
funkcjonujących 
Branżowych 

Centrów 
Umiejętności 
zapewniających 

ukierunkowane 
podnoszenie 
umiejętności i 

przekwalifikowywan
ie, które są 
kluczowe dla 

potrzeb rynku pracy   

 Liczba 20  120  III KW.  2025  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 

sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

Lista wszystkich Branżowych Centrów Umiejętności i dla 

każdego z nich: 

a) zaświadczenie o zakończeniu budowy/robót budowlanych 

wystawione przez kierownika budowy lub kierownika robót i 

właściwy organ, potwierdzające, że roboty zostały 

zakończone i że są w pełni zgodne z Wytycznymi technicznymi 

DNSH (2021/C 58/01) , w szczególności, że budowa nowych 

budynków była zgodna z normą dotyczącą budynków o 



niemal zerowym zużyciu energii, określoną w dyrektywie w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 

b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ 

potwierdzające, że inwestycja nie obejmuje zakupu gruntu,  

c) zestawienie faktur za zakupiony sprzęt;  

d) odpis aktu założycielskiego, zezwolenie wydane przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub zaświadczenie o 

wpisie do rejestru instytucji niepublicznych zawierających 

strukturę instytucjonalną,  

e) wykaz umów potwierdzających zatrudnienie personelu;  

f) wykaz zrealizowanych kursów i programów nauczania, w 

tym wskazanie osób, do których każdy kurs i program 

nauczania są adresowane,  

g) wykaz indywidualnych certyfikatów wydanych 

uczestnikom, potwierdzających przeprowadzenie szkolenia 

przez Centrum Umiejętności. 

A46

G  

A3.1.1 Wsparcie 
rozwoju 
nowoczesnego 
szkolenia 
zawodowego, 
szkolnictwa 
wyższego oraz 
uczenia się 
przez całe życie 

Wskaźnik W1 – Zapewnienie 

umiejętności 
uczącym się w 
Branżowych 

Centrach 
Umiejętności, w tym 
certyfikacja efektów 

uczenia się 
(umiejętności), 
wydawana i 

uznawana przez 
branżę 

 Liczba 0  2 000  III KW.  2024  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 

sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 

dowodowe: a) wykaz osób, które odbyły szkolenie oraz dla 

każdej z nich niepowtarzalny identyfikator oraz odniesienie 

do indywidualnego certyfikatu potwierdzającego odbycie 

szkolenia wraz z datą szkolenia, uzyskanych efektów uczenia 

się (umiejętności i kwalifikacji), uznanych przez branżę, 

wydanych przez organizację branżową zgodnie z przepisami 

krajowymi, w tym, na podstawie wniosku danej osoby, wieku 

i statusu zawodowego (czy dana osoba jest  nauczycielem 

kształcenia lub szkolenia zawodowego); b) kopię oficjalnego 

wykazu (list) dostępnych szkoleń wydanych przez Centra 

Umiejętności, z wyszczególnieniem treści każdego szkolenia, 

za ukończenie którego wydano indywidualny certyfikat 

zgodnie z lit. a), ze wskazaniem dla każdego szkolenia co 

najmniej jednego wymiaru cyfrowego i jednego wymiaru 

zielonego, opartego na najlepszej dostępnej wiedzy i nauce. 

A47

G  

A3.1.1 Wsparcie 
rozwoju 
nowoczesnego 
szkolenia 
zawodowego, 
szkolnictwa 
wyższego oraz 
uczenia się 
przez całe życie 

Wskaźnik W2 – Zapewnienie 
umiejętności 
uczącym się w 

Branżowych 
Centrach 
Umiejętności, w tym 

certyfikacja efektów 
uczenia się 

 Liczba 2 

000  

16 000  III KW.  2025  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 

sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 

dowodowe: 

a) wykaz osób, które odbyły szkolenie oraz dla każdej z nich 

niepowtarzalny identyfikator oraz odniesienie do 



(umiejętności), 

wydawana i 
uznawana przez 
branżę 

indywidualnego certyfikatu potwierdzającego odbycie 

szkolenia z podaniem daty szkolenia, uzyskanych efektów 

uczenia się (umiejętności i kwalifikacji), uznawany przez 

branżę, wydany przez organizację branżową zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym i zawierający, na podstawie 

wniosku danej osoby, wiek i status zawodowy (czy dana 

osoba jest nauczycielem kształcenia lub szkolenia 

zawodowego); b) kopię oficjalnego wykazu (lista) dostępnych 

szkoleń prowadzonych przez Centra Umiejętności, z 

wyszczególnieniem treści każdego szkolenia, za ukończenie 

którego wydano indywidualny certyfikat zgodnie z lit. a), ze 

wskazaniem dla każdego szkolenia co najmniej jednego 

wymiaru cyfrowego i jednego wymiar zielonego, opartego na 

najlepszej dostępnej wiedzy i nauce. 

A48

G  

A3.1.1 Wsparcie 
rozwoju 
nowoczesnego 
szkolenia 
zawodowego, 
szkolnictwa 
wyższego oraz 
uczenia się 
przez całe 

życie 

Wskaźnik W3 –  Zapewnienie 
umiejętności 
uczącym się w 

Branżowych 
Centrach 
Umiejętności, w tym 

certyfikacja efektów 
uczenia się 
(umiejętności), 

wydawana i 
uznawana przez 
branżę 

 Liczba 16 

000  

24 000  II KW.  2026  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 

sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 

dowodowe: 

a) wykaz osób, które odbyły szkolenie oraz dla każdej z nich 

niepowtarzalny identyfikator oraz odniesienie do 

indywidualnego certyfikatu potwierdzającego odbycie 

szkolenia z podaniem daty szkolenia, uzyskanych efektów 

uczenia się (umiejętności i kwalifikacji), uznawany przez 

branżę, wydany przez organizację branżową zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym i zawierający, na podstawie 

wniosku danej osoby, wiek i status zawodowy (czy dana 

osoba jest nauczycielem kształcenia lub szkolenia 

zawodowego); b) kopię oficjalnego wykazu (lista) dostępnych 

szkoleń prowadzonych przez Centra Umiejętności, z 

wyszczególnieniem treści każdego szkolenia, za ukończenie 

którego wydano indywidualny certyfikat zgodnie z lit. a), ze 

wskazaniem dla każdego szkolenia co najmniej jednego 

wymiaru cyfrowego i jednego wymiaru zielonego, opartego 

na najlepszej dostępnej wiedzy i nauce, oraz c) sprawozdanie 

na temat osób uczących się, z uwzględnieniem udziału osób 

dorosłych (w wieku co najmniej 25 lat – nie licząc nauczycieli 

kształcenia i szkolenia zawodowego); udział młodzieży 

(między 14 a 24 rokiem życia), odsetek obecnych nauczycieli 

kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy uczestniczyli w 

szkoleniu w pierwszych dwóch latach funkcjonowania 

Centrów Umiejętności (po reformie ustawy o nauczycielach). 

A49

G  

A3.1.1 Wsparcie 
rozwoju 

nowoczesnego 
szkolenia 
zawodowego, 

Wskaźnik Utworzenie 
funkcjonujących 

Wojewódzkich 
Zespołów 
Koordynacji 

 Liczba 0  14  III KW.  2022  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 

sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 



szkolnictwa 

wyższego oraz 
uczenia się przez 
całe życie 

koordynujących 

politykę w zakresie 
kształcenia i 
szkolenia 

zawodowego oraz 
uczenia się przez 
całe życie 

a) dla każdego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego, 

odpowiednią listę zainteresowanych stron; 

b) dla każdego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego 

oświadczenie o akceptacji mechanizmu koordynacji (wraz z 

aneksem) podpisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  i 

Zarząd Województwa oraz Uchwałę Zarządu Województwa 

stwierdzającą, że Zespół został powołany; c) wyciąg(i) z 

zoperacjonalizowanych regionalnych programów 

wdrożeniowych zawierające obowiązek koordynowania przez 

Zespół działań regionalnych określonych w 

zoperacjonalizowanych programach wdrożeniowych 

dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia 

się przez całe życie, a także współpracy z uczelnią w 

stosownych przypadkach i po uzgodnieniu z uczelnią 

zainteresowanymi instytucjami edukacyjnymi. 

A50

G  

A3.1.1 Wsparcie 
rozwoju 

nowoczesnego 
szkolenia 
zawodowego, 

szkolnictwa 
wyższego oraz 
uczenia się przez 

całe życie 

Wskaźnik Opracowanie 
zoperacjonalizowan

ych programów 
wdrożenia 
Zintegrowanej 

Strategii 
Umiejętności na 
poziomie 

regionalnym przez 
powołane 
Wojewódzkie 

Zespoły Koordynacji 
kształcenia i 
szkolenia 

zawodowego oraz 
uczenia się przez 
całe życie 

 Liczba 0  14  III KW.  2023  Ministerstwo Edukacji I 

Nauki  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 

sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 

został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopię każdego zoperacjonalizowanego regionalnego 

programu wdrożeniowego, zgodnego ze wszystkimi 

elementami wymienionymi w opisie wskaźnika i 

odpowiadającej mu inwestycji. 

 

Podkomponent A 4 – Zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjny 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 



Jednos

tka 

miary 

Poz

io

m 

baz

ow

y 

Cel Kwart

ał 

Rok 

A51
G  

A4.1 Efektywne 
instytucje na rzecz 
rynku pracy 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowych przepisów 
dotyczących 
publicznych 
służbach 
zatrudnienia, 
zatrudniania 
obywateli państw 
trzecich oraz 
elektronicznego 
zawieraniu 
niektórych umów 
o pracę: -
wprowadzanie 
zmian w 
publicznych 
służbach 
zatrudnienia i 
aktywnej polityce 
rynku pracy w celu 
zwiększenia 
aktywności 
zawodowej, 
obniżenie barier 
administracyjnych 
w zatrudnianiu 
cudzoziemców, - 
uproszczenie 
procesu zawierania 
niektórych umów 

Przepisy 
ustaw o 
publicznych 
służbach 
zatrudnienia, 
zatrudnianiu 
obywateli 
państw 
trzecich oraz 
o 
elektroniczny
m zawieraniu 
określonych 
umów o 
pracę 
wskazujące 
na wejście w 
życie 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej  

Kopie publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

A52
G  

A4.1 Efektywne 
instytucje na rzecz 
rynku pracy 

Kamień milowy Nowe standardy i 
ramy wykonania w 
zakresie 
funkcjonowania i 
koordynacji 
publicznych służb 
zatrudnienia 

Przyjęcie przez 
Ministra 
Rodziny i 
Polityki 
Społecznej 
(MRiPS) 

   IV KW. 2023  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię przyjętych nowych standardów i ram wykonania oraz 
link do strony internetowej, na której dostępne są standardy i 
ramy. 



A53
G  

A4.1 Efektywne 
instytucje na rzecz 
rynku pracy 

Kamień milowy Przeprowadzenie 
procesu 
konsultacji z 
partnerami 
społecznymi na 
temat potencjału 
układów 
zbiorowych i 
przeprowadzenie 
kompleksowej 
analizy 
potencjalnej roli 
jednolitej umowy 
o pracę w celu 
zwiększania 
elastyczności i 
bezpieczeństwa na 
polskim rynku 
pracy 

Publikacja 
raportu z 
konsultacji z 
partnerami 
społecznymi 
przez Ministra 
Rodziny i 
Polityki 
Społecznej 
(MRiPS) 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: a) kopię raportu z konsultacji 
sporządzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, wyszczególniającego uczestników i 
podsumowania wkładów oraz określającego, w jaki sposób 
zostały one uwzględnione, a także link do strony 
internetowej, na której udostępniono dokumenty do 
konsultacji, b) kopię kompleksowego opracowania 
dotyczącego potencjalnej roli jednolitej umowy o pracę oraz 
link do strony internetowej, na której można uzyskać do niego 
dostęp. 

A54
G  

A4.1 Efektywne 
instytucje na rzecz 
rynku pracy 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji 
odpowiednich 
ustaw w celu 
wdrożenia 
priorytetów 
reformy 
określonych w 
konsultacjach 
dotyczących 
układów 
zbiorowych oraz w 
badaniu 
dotyczącym 
jednolitej   umowy o 
pracę w Polsce 

Przepis w 
odpowiednich 
ustawach 
wskazujący na 
wejście w życie 

   III KW. 2024  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID, 
wraz z odpowiednimi linkami lub kopiami dokumentów 
wymienionych w dokumencie podsumowującym. 

A55
G  

A4.1.1 Inwestycje 
wspierające 
reformę instytucji 
rynku pracy 

Wskaźnik Publiczne służby 
zatrudnienia (PSZ), 
w których wdrażane 
są zmodernizowane 
systemy 
informatyczne 

 % 
(Procent
)  

0  50  I KW.  2025  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz publicznych służb zatrudnienia w których zostały 
wdrożone systemy informatyczne;    

b) numery referencyjne certyfikatów ukończenia, 
podpisanych przez wykonawcę i właściwy organ władzy, 
potwierdzających, że projekty zostały zakończone działają 

A56
G  

A4.1.1 Inwestycje 
wspierające 
reformę instytucji 
rynku pracy 

Wskaźnik Pracownicy 
publicznych służb 
zatrudnienia 
przeszkoleni w 
zakresie stosowania 
nowych procedur i 

 Liczba 0  3 000  II KW. 2025  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
a) oficjalne dane określające ogólną liczbę pracowników 
publicznych służb zatrudnienia w Polsce; b) kopię dokumentu 



narzędzi 
informatycznych, 
które 
wprowadzonych w 
wyniku nowych 
przepisów 
dotyczących 
publicznych służb 
zatrudniania, 
zatrudniania 
obywateli państw 
trzecich oraz 
elektronicznego 
zawierania 
niektórych umów o 
pracę  

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej określającego treść 
programu szkolenia, w tym tematykę szkolenia; c) wykaz 
pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy odbyli 
szkolenie oraz dla każdego z nich: - niepowtarzalny 
identyfikator, - numer(y) sygnatury indywidualnego 
zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających pełne 
odbycie szkolenia przez pracownika 

A57
G  

A4.2 Reforma na 
rzecz poprawy 
sytuacji rodziców 
na rynku pracy 
poprzez 
zwiększenie 
dostępu do 
wysokiej jakości 
opieki nad dziećmi 
do lat trzech 

Kamień milowy Wdrożenie 
standardów 
jakości opieki nad 
dziećmi, w tym 
wytycznych 
edukacyjnych 
oraz standardów 
usług 
opiekuńczych dla 
dzieci do lat 
trzech, 
zapewniających 
wysoką jakość, w 
tym edukacyjna i 
opiekuńczą 

Przepis w 
odpowiedniej 
ustawie 
wskazujący na 
wejście w życie 

   II KW. 2023  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

Dokument podsumowujący zawiera jako załącznik 
następujące dokumenty dowodowe: a) kopię 
opublikowanego raportu Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej zawierającego niezależną analizę uwzględniającą 
Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wysokiej 
jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
(2019/C 189/02) oraz link do strony internetowej, na której 
można uzyskać do niego dostęp. b) kopię standardów jakości 
opieki nad dziećmi, w tym wytycznych edukacyjnych i 
standardów usług opiekuńczych dla dzieci do lat trzech, 
przedłożonych do konsultacji społecznych. c) kopię 
standardów jakości opieki nad dziećmi, w tym wytycznych 
edukacyjnych i standardów usług opiekuńczych nad dziećmi 
do lat trzech, uzgodnionych po konsultacjach społecznych. d) 
kopię raportu z konsultacji sporządzonego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej, wyszczególniającego 
uczestników i streszczenia opinii oraz sposób ich 
uwzględnienia, a także link do strony internetowej, na której 
udostępniono dokumenty do konsultacji. 

A58
G  

A4.2 Reforma na 
rzecz poprawy 
sytuacji rodziców 
na rynku pracy 
poprzez 
zwiększenie 
dostępu do 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ustawy o 
opiece nad dziećmi 
do lat 3 
zapewniającej 
stabilne, 
długoterminowe 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy z dnia 4 
lutego 2011 r. o 
opiece nad 
dziećmi do lat 
trzech 

   II KW.  2024  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 



wysokiej jakości 
opieki nad dziećmi 
do lat trzech 

finansowanie usług 
opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 

wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

A59
G  

A4.2 Reforma na 
rzecz poprawy 
sytuacji rodziców 
na rynku pracy 
poprzez 
zwiększenie 
dostępu do 
wysokiej jakości 
opieki nad 
dziećmi do lat 3 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ustawy o 
opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 
mającej na celu 
zmianę organizacji 
systemu 
finansowania opieki 
nad dziećmi w 
wieku do lat 3 w 
celu wdrożenia 
jednolitego 
spójnego systemu 
zarządzania 
finansowaniem 
tworzenia i 
funkcjonowania 
usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy z dnia 4 
lutego 2011 r. o 
opiece nad 
dziećmi do lat 
trzech 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   II KW. 2022  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący zawiera odniesienie do odpowiednich 
przepisów wskazujących na wejście w życie oraz do 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia milowego i 
odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

A60
G  

A4.2.1 Wsparcie 
programów 
dofinansowania 
miejsc opieki nad 
dziećmi 0-3 lat 
(żłobki, kluby 
dziecięce) w 
ramach MALUCH+ 

Kamień milowy Utworzenie systemu 
informatycznego do 
zarządzania 
finansowaniem i 
tworzeniem 
placówek 
opiekuńczych dla 
dzieci do lat 3, 
łączący różne źródła 
finansowania opieki 
nad dziećmi 

W pełni 
funkcjonujący 
system 
informatyczny 

   II KW. 2022  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ potwierdzające, że system 
informatyczny został ukończony i jest operacyjny. 

b) link do systemu informatycznego z poświadczeniami 
dostępu do środowiska testowego. 

A61
G  

A4.2.1 Wsparcie 
programów 
dofinansowania 
miejsc opieki nad 
dziećmi 0-3 lat 
(żłobki, kluby 
dziecięce) w 
ramach MALUCH+ 

Wskaźnik Tworzenie nowych 
miejsc w 
placówkach 
opiekuńczych 
(żłobkach, klubach 
dziecięcych) dla 
dzieci do 3 roku 
życia 

 Liczba 0  47 500  II KW.  2026  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
a) wykaz projektów i dla każdego z nich: - określenie typu 
obiektu (żłobek, klub dziecięcy), - określenie rodzaju robót 
(budowlane, remontowe lub adaptacyjne), - liczba nowo 
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi. b) wykaz świadectw 
ukończenia wydanych zgodnie z przepisami krajowymi, 
potwierdzających zakończenie budowy obiektu lub wykaz 
protokołów odbioru podpisanych przez właściwy organ, 
potwierdzających zakończenie remontu lub adaptacji obiektu 
c) sygnatury aktów notarialnych potwierdzających zakup 
nieruchomości wraz z sygnaturami umów zakupu 
infrastruktury, w stosownych przypadkach. 



A62
G  

A.4.3 Wdrożenie 
ram prawnych dla 
rozwoju ekonomii 
społecznej 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o ekonomii 
społecznej 

Przepis w 
ustawie o 
ekonomii 
społecznej 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   II KW. 2022  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego środka w załączniku do CID. 

A63
G  

A4.3.1 Programy 
wsparcia 
inwestycyjnego 
umożliwiające w 
szczególności 
rozwój 
działalności, 
zwiększenie 
udziału w 
realizacji usług 
społecznych oraz 
poprawę jakości 
reintegracji w 
podmiotach 
ekonomii 
społecznej 

Wskaźnik Podmioty, które 
uzyskały status 
przedsiębiorstwa 
społecznego 

 Liczba 0  1 400  II KW.  2025  Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
a) wykaz podmiotów, którym nadano status przedsiębiorstwa 
społecznego, a dla każdego podmiotu odesłanie do decyzji 
wojewody o nadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

A64
G  

A4.3.1 Programy 
wsparcia 
inwestycyjnego 
umożliwiające w 
szczególności 
rozwój 
działalności, 
zwiększenie 
udziału w 
realizacji usług 
Społecznych oraz 
poprawę jakości 
reintegracji w 
podmiotach 
ekonomii 
społecznej 

Wskaźnik Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej 
(w tym 
przedsiębiorstw 
społecznych) 
objętych wsparciem  

 Liczba 0  1 000  IV KW.  2025  Ministerstwo Rodziny 
Polityki Społecznej  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) szczegółowy wykaz podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
przedsiębiorstw społecznych otrzymujących dotację oraz dla 
każdego z nich odniesienie do decyzji o przyznaniu dotacji 
wydanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

b) sprawozdanie komisji oceniającej z oceny złożonych 
wniosków pod kątem kryteriów wyboru, wykazujące 
przestrzeganie zasad niedyskryminacji i przejrzystości. 

c) kopię ogłoszenia o naborze wniosków, z której wynika, że: 

(i) konkurs ma charakter otwarty i jest zgodny z zasadami 
niedyskryminacji i przejrzystości; 

(ii) obowiązuje prawny wymóg utrzymania zatrudnienia w 
podmiotach ekonomii społecznej otrzymujących dotacje przez 
co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji. 

d) dokument przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej wyjaśniający, w jaki sposób dotacje 
doprowadzą do zachowania miejsc pracy, zwiększenia 
obrotów finansowych i/lub zmiany działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw. 



A65
G  

A4.4 
Uelastycznienie 
form zatrudnienia, 
w tym 
wprowadzenie 
pracy zdalnej 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji 
Kodeksu pracy 
wprowadzającej 
na stałe pracę 
zdalną do 
przepisów 
Kodeksu pracy 
oraz elastycznych 
form organizacji 
czasu pracy 

Zapis Kodeksie 
pracy 
wskazujący na 
wejście w życie 

   III KW. 2022  Ministerstwo Pracy I 
Polityki Społecznej 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

A66
G  

A4.4.1 Inwestycje 
związane z 
doposażeniem 
pracowników/prz
edsiębiorstw 
umożliwiającym 
pracę zdalną 

Wskaźnik Przedsiębiorstwa 
wsparte w obszarze 
digitalizacji 

 Liczba 0  3 000  II KW. 2025  Ministerstwo Pracy I 
Polityki Społecznej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz przedsiębiorstw i dla każdego z nich: 

- Nazwa, 

- unikalny identyfikator, 

- informacje o wielkości przedsiębiorstwa (mikro, mały lub 
średni), 

- informacje określające, jakiego rodzaju wsparcie zostało 
udzielone (analiza przedwdrożeniowa, szkolenia, zakup 
licencji i oprogramowania) z podziałem kwot na poszczególne 
rodzaje wsparcia oraz łączną kwotę wsparcia udzielonego 
każdej firmie w celu sprawdzenia, czy zostały zachowane 
wymogi dotyczące podziału dotacji na poszczególne działania.  

A67
G  

A4.5 Przedłużanie 
kariery 
zawodowej i 
promowanie 
pracy po 
przekroczeniu 
ustawowego 
wieku 
emerytalnego  

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ustawy 
o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 
wdrażającej od 
2023 r. obniżkę 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 
dla osób, które 
osiągnęły wiek 
emerytalny ale 
kontynuują pracę 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy o 
podatku 
dochodowym 
od osób 
fizycznych 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Finansów  Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

A68
G  

A4.5 Przedłużanie 
kariery 
zawodowej i 
promowanie 
pracy po 
przekroczeniu 
ustawowego 
wieku 

Kamień milowy Raport z oceny 
wpływu działań na 
rzecz podniesienia 
efektywnego 
wieku 
emerytalnego 

Publikacja 
raportu przez 
Ministerstwo 
Rodziny  i 
Polityki 
Społecznej 
(MRiPS) 

   IV KW.  2024  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej, 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać jako załącznik 
następujące dokumenty dowodowe: 



emerytalnego a) kopię raportu ewaluacyjnego opublikowanego przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz link do strony 
internetowej, na której jest on dostępny  

A69
G  

A4.6 Wzrost 
uczestnictwa 
niektórych grup w 
rynku pracy 
poprzez rozwój 
opieki 
długoterminowej 

Kamień milowy Strategiczny 
przegląd opieki 
długoterminowej w 
Polsce w celu 
określenia 
priorytetów reform 

Publikacja 
raportu z 
analizy 
strategicznej 
przez 
Ministerstwo 
Rodziny i 
Polityki 
Społecznej 
(MRiPS) i 
Ministerstwo 
Zdrowia 

   IV KW.  2023  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej,  

Ministerstwo Zdrowia 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać jako załącznik 
następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopię opublikowanego raportu z analizy strategicznej 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa 
Zdrowia wraz z linkiem do stron internetowych, na których 
można go znaleźć. 

b) kopię raportu z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo 
Zdrowia, wyszczególniającego uczestników i zestawienia 
zgłoszeń oraz określające sposób ich uwzględnienia, a także 
link do strony internetowej, na której znajdują się dokumenty 
do konsultacji zostały udostępnione. 

A70
G  

A4.6 Wzrost 
uczestnictwa 
niektórych grup w 
rynku pracy 
poprzez rozwój 
opieki 
długoterminowej 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji 
odpowiednich 
aktów prawnych 
w celu wdrożenia 
priorytetów 
reform 
określonych w 
strategicznym 
przeglądzie opieki 
długoterminowej 
w Polsce  

Przepis w 
odpowiednich 
aktach 
prawnych 
wskazujący na 
wejście w życie 

   IV KW.  2024  Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej,  

Ministerstwo Zdrowia  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący zawiera odniesienie do odpowiednich 
przepisów wskazujących na wejście w życie oraz do 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia milowego i 
odpowiedniego działania w załączniku do CID.  

A71
G  

A4.7 Ograniczenie 
segmentacji rynku 
pracy 

Kamień milowy  Wejście w życie 
nowelizacji ustawy o 
systemie 
ubezpieczeń 
społecznych 
ograniczającą 
segmentację rynku 
pracy i zwiększającą 
ochronę socjalną 
wszystkich osób 
pracujących na 
podstawie umów 
cywilnoprawnych, 
poprzez objęcie tych 
umów składkami na 
ubezpieczenia 
społeczne 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy o 
systemie 
ubezpieczeń 
społecznych 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   I KW. 2023 Ministerstwo Rodziny I 
Polityki Społecznej 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został spełniony w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisu(ów) wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie kamienia i 
odpowiedniego działania w załączniku do CID. 



 

  



B. KOMPONENT B: „ZIELONA ENERGIA I REDUKCJA ENERGOOCHRONNOŚCI” 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 
jakościowe 
(dla kamieni 
milowych) 

Wskaźniki ilościowe 
(dla wskaźników)  

Orientacyjny 
harmonogram 
zakończenia 
działania 

Instytucja 
odpowiedzialna za 
wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno
stka 
miary 

Pozi
om 
baz
owy 

Cel Kwartał Rok 

B1G B1.1 Czyste 
powietrze i 
efektywność 
energetyczna 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ustawy o 
efektywności 
energetycznej i 
powiązanych aktów  

Przepis w 
ustawie o 
zmianie ustawy 
o efektywności 
energetycznej i 
powiązanych 
aktów 
ustawodawczyc
h wskazujący na 
wejście ustawy 
w życie 

   I KW.  2022 Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska / Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B2G  B1.1 Czyste 
powietrze i 
efektywność 
energetyczna 

Kamień milowy Aktualizacja 
Programu 
Priorytetowego 
„Czyste Powietrze” 

Przyjęcie 
zaktualizowane
go Programu 
Priorytetowego 
„Czyste 
Powietrze”, 
przez Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej, w tym 
przepisów 
dotyczących 
wsparcia 
ukierunkowane
go na a) 
gospodarstwa 
domowe o 
wyższych 
dochodach, 
szczególnie z 
udziałem 
sektora 
bankowego 
udzielającego 
pożyczek 

   I  KW. 2023  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe:  

a) kopię przyjętego zmienionego programu oraz link do strony 
internetowej, na której można uzyskać dostęp do programu. 

b) sprawozdanie wyjaśniające wydane przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska wykazujące, w jaki sposób przyjęte 
zmiany w programie są zgodne z celami długoterminowej 
strategii renowacji na podstawie dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. 

c) urzędowy dokument wydany przez NFOŚiGW wskazujący 
datę (daty), w których zmieniony program zaczął w pełni 
funkcjonować i wsparcie stało się dostępne dla odbiorców. 
Dokument powinien zawierać link do strony internetowej 
programu. 



połączonych z 
dotacjami; b) 
gospodarstwa 
domowe o 
niskich 
dochodach; c) 
gospodarstwa 
domowe o 
najniższych 
dochodach. 

B3G  B1.1 Czyste 
powietrze i 
efektywność 
energetyczna 

Kamień milowy Aktualizacja 
Krajowego 
Programu Ochrony 
Powietrza 

Przyjęcie przez 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zaktualizowane
go Krajowego 
Programu 
Ochrony 
Powietrza 

   IV KW.  2021  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię zaktualizowanego Programu przyjętego przez 
Ministra Klimatu i Środowiska oraz link do strony 
internetowej, na której dostępny jest Program.  

B4G  B1.1 Czyste 
powietrze i 
efektywność 
energetyczna 

Kamień milowy Wejście w życie 
znowelizowanego 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie norm 
jakościowych dla 
paliw stałych 

Przepis w 
zmienionym 
rozporządzeniu 
w sprawie norm 
jakości dla paliw 
stałych 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący zawiera odniesienie do odpowiednich 
przepisu(ów) wskazujących na wejście w życie oraz do 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia i 
odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

Dokument ten zawiera jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) kopię zaleceń opracowanych przez zespół międzyresortowy 
oraz raport Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyjaśniający, 
w jaki sposób zalecenia te zostały uwzględnione w nowelizacji 
rozporządzenia; 

b) sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z 
organizacjami pozarządowymi i izbami sektora węglowego, 
wraz z kopiami wypowiedzi, wydane przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska; 

B5G B1.1 Czyste 
powietrze i 
efektywność 
energetyczna 

Kamień milowy Wejście w życie 
rozporządzenia 
określającego   
standardy jakości dla 
paliw stałych z 
biomasy 

Przepis w 
rozporządzeniu 
w sprawie norm 
jakości dla paliw 
stałych z 
biomasy 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   III KW. 2023   Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska  

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID.  



B6G B1.1.1 Inwestycje 
w źródła ciepła w 
systemach 
ciepłowniczych 

Wskaźnik W1 – Źródła ciepła 
w systemach 
ciepłowniczych 

 Liczba 0 45 IV KW. 2024 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów wraz z kluczowymi informacjami 
o źródłach ciepła dotyczącymi rodzaju i ilości CO2 na kWh 
wytworzonej energii  

b) wykaz źródeł ciepła zawartych w podpisanych umowach 
wraz z krótkim opisem z określeniem ich rodzaju i lokalizacji  

c) dla każdej wspieranej instalacji wyciąg z odpowiednich 
fragmentów podpisanej umowy lub specyfikacji technicznej 
projektu, potwierdzający nieprzekroczenie progu 250g 
CO2/kWh wytworzonej energii.  

B7G B1.1.1 Inwestycje 
w źródła ciepła w 
systemach 
ciepłowniczych 

Wskaźnik W2 – Źródła ciepła 
w systemach 
ciepłowniczych 

 Liczba 45 90 II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów z kluczowymi informacjami o 
źródłach ciepła dotyczącymi rodzaju i ilości CO2 na kWh 
wytworzonej energii 

b) wykaz źródeł ciepła zawartych w podpisanych umowach, 
wraz z krótkim opisem określającym ich rodzaj i lokalizację. 

c) dla każdej wspieranej instalacji wyciąg z odpowiednich 
części podpisanej umowy lub specyfikacji technicznej 
projektu, potwierdzający, że: 

- próg 250g CO2/kWh wytworzonej energii nie został 
przekroczony.  

B8G B1.1.2 Wymiana 
źródeł ciepła i 
poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
budynkach 
mieszkalnych 

Wskaźnik  W1 – Wymiana 
źródła ciepła w 
budynkach 
jednorodzinnych 

 Liczba 0 250 
000 

III KW.  2023 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) pełny wykaz nowych źródeł ciepła zainstalowanych 
zarówno w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze, jak i Funduszu Termomodernizacji oraz dla 
każdego z nich: 

- numer identyfikacyjny projektu, 

- datę wypłaty dotacji na podstawie zaświadczenia 
wystawionego przez wykonawcę, potwierdzającego 
wykonanie robót lub zaświadczenia wystawionego przez 
niezależny organ, potwierdzającego wykonanie robót, 



- informację o rodzaju źródła ciepła, w tym wskazanie rodzaju 
paliwa, 

- informację o lokalizacji źródła ciepła, 

- informację o źródle finansowania 

- informacje o osiągniętych oszczędnościach energii na 
projekt (w przypadku CAPP na podstawie uproszczonej 
metodologii CAPP).  

B9G B1.1.2 Wymiana 
źródeł ciepła i 
poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
budynkach 
mieszkalnych 

Wskaźnik W2 – Wymiana 
źródła ciepła w 
budynkach 
jednorodzinnych 

 Liczba 250 
000 

791 20
0 

II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe:  

a) pełną listę nowych źródeł ciepła zainstalowanych zarówno 
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, jak i 
Funduszu Termomodernizacji oraz dla każdego z nich:  

- numer identyfikacyjny projektu, 

 - datę wypłatę dotacji na podstawie zaświadczenia 
wystawionego przez wykonawcę, poświadczającego 
wykonanie robót lub zaświadczenia wystawionego przez 
niezależny organ, poświadczającego wykonanie robót,  

- informację o rodzaju źródła ciepła wraz ze wskazaniem 
paliwa, 

 - informacje o lokalizacji źródła ciepła, 

 - informacje o źródle finansowania,  

- informacje o oszczędności energii osiągniętej na projekt (w 
przypadku CAPP na podstawie uproszczonej metodologii 
CAPP). 

B10G B1.1.2 Wymiana 
źródeł ciepła i 
poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
budynkach 
mieszkalnych 

Wskaźnik W1 – 
Termomodernizacja 
i instalacja OZE w 
budynkach 
mieszkalnych 
(jednorodzinnych i 
wielorodzinnych) 

 Liczba 0 244 
952 

III KW. 2023 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska / Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) pełny wykaz termomodernizowanych domów 
jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych oraz dla 
każdego z nich: 

- numer identyfikacyjny projektu,  

- datę wypłaty dotacji na podstawie zaświadczeń 
wystawionych przez wykonawcę, potwierdzających 
wykonanie robót lub zaświadczenia wystawionego przez 
niezależny organ, potwierdzających wykonanie robót,  

- informację o rodzaj budynku  

- informacje o położeniu budynku,  



- informacje o liczbie mieszkań (w przypadku budynków 
wielorodzinnych),  

- informacje o źródle finansowania,  

- informacje o oszczędności energii pierwotnej osiągniętej na 
projekt (w przypadku budynków CAPP, w oparciu o 
uproszczoną metodologię CAPP). 

B11G B1.1.2 Wymiana 
źródeł ciepła i 
poprawa 
efektywności 

Wartość 
docelowa 

W2 –
Termomodernizacja 
i instalacja OZE w 
budynkach 
mieszkalnych 
(jednorodzinnych i 
wielorodzinnych) 

 Liczba 244 
952 

700 
390 

II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska / Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) pełny wykaz termomodernizowanych domów 
jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych oraz dla 
każdego z nich: 

- numer identyfikacyjny projektu, 

- data wypłaty dotacji na podstawie zaświadczenia 
wystawionego przez wykonawcę, potwierdzającego 
wykonanie robót lub zaświadczenia wystawionego przez 
niezależny organ, potwierdzającego wykonanie robót, 

- informacje o rodzaju budynku 

- informacje o lokalizacji budynku, 

- informację o liczbie mieszkań (w przypadku budynków 
wielorodzinnych), 

- informację o źródle finansowania, 

- informacje o osiągniętych oszczędnościach energii 
pierwotnej na projekt (w przypadku CAPP na podstawie 
uproszczonej metodologii CAPP). 

B12G B1.1.3  Wymiana 
źródeł ciepła i 
poprawa 
efektywności 
energetycznej 
szkół 

Wskaźnik Zmodernizowane 
lub wymienione 
źródła ciepła w 
budynkach 
placówek 
oświatowych 
spełniające 
wymagania DNSH  
(na podstawie 
podpisanych umów) 

 Liczba 0  90 II KW.  2026 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów. 

b) wykaz wymienionych lub zmodernizowanych źródeł ciepła 
w budynkach placówek oświatowych i dla każdego źródła 
ciepła: 

- rodzaj wymienionego i zainstalowanego źródła ciepła, w tym 
wskazanie rodzaju paliwa 

- lokalizacja instytucji edukacyjnej; 

- datę i nazwę wystawcy świadectwa ukończenia podpisanego 
przez wykonawcę lub wykonawcę i właściwy organ 



- data i nazwa wystawcy oraz oceny ex ante i ex post 
wyszczególniające oszczędności energii pierwotnej 

B13G B1.1.3  Wymiana 
źródeł ciepła i 
poprawa 
efektywności 
energetycznej 
szkół 

Wskaźnik  Zmodernizowane 
energetycznie 
budynki placówek 
oświatowych (na 
podstawie 
podpisanych umów) 

 Liczba 0 322 II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów. 

b) wykaz wspieranych budynków placówek oświatowych i dla 
każdego z nich  

- rodzaj (zakres) modernizacji,  

- lokalizację placówki;  

- datę i nazwę wystawcy świadectwa ukończenia robót dla 
każdego budynku, podpisanego przez wykonawcę lub 
wykonawcę i właściwy organ,  

- datę i nazwę wystawcy oraz oceny ex ante i ex post 
wskazujące na oszczędność energii. 

B14G B1.1.4. 
Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 
obiektów 
lokalnej 
aktywności 
społecznej 

Wskaźnik Obiekty lokalnej 
aktywności 
społecznej, w 
których wymieniono 
nieefektywne źródła 
ciepła na paliwa 
stałe  na 
nowoczesne źródła 
ciepła  zgodne z 
zasadą DNSH 

 Liczba  0 21 II KW.  2026 Ministerstwo Kultury I 
Dziedzictwa Narodowego 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów ze wskazaniem rodzaju źródła 
ciepła, 

b) wykaz placówek aktywności społecznej oraz dla każdego z 
nich: 

- rodzaj wymienionego i zainstalowanego źródła ciepła, w tym 
wskazanie rodzaju paliwa, 

-lokalizacja ośrodka aktywności społecznej, 

- numer referencyjny świadectwa zakończenia robót każdego 
obiektu, podpisanego przez wykonawcę i właściwy organ, 

- certyfikat energetyczny wyszczególniający oszczędności 
energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczenia powietrza oraz wykazujący zgodność z 
wymaganiami DNSH. 

B15G B1.1.4 
Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 
obiektów 
lokalnej 
aktywności 
społecznej 

Wartość 
docelowa 

Termomodernizowa
ne obiekty 
działalności 
społecznej  

 Liczba 0 85 II KW.   2026 Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
a) kopie podpisanych umów,  

b) wykaz termomodernizowanych obiektów komunalnych 
oraz dla każdego z nich:  

- rodzaj (zakres) termomodernizacji  



- rodzaj i lokalizację obiekt społeczności;  

- data i nazwa wystawcy świadectwa ukończenia inwestycji 
podpisanego przez wykonawcę i właściwy organ  

- data i nazwa wystawcy świadectw energetycznych 
wyszczególniających oszczędności energii i redukcję emisji 
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz 
wykazujących zgodność z wymaganiami DNSH 

B16G B2.1 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju  
technologii 
wodorowych 
oraz innych 
gazów 
zdekarbonizow
anych 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji aktów ów 
legislacyjnych w 
zakresie  
funkcjonowania 
wodoru jako paliwa 
alternatywnego w 
transporcie 

Przepisy w 
zmieniającyc
h aktach 
ustawodawcz
ych 
wskazujące 
na ich 
wejście w 
życie 

   IV KW. 2021 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B17G B2.1 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju i 
technologii 
wodorowych 
oraz innych 
gazów 
zdekarbonizow
anych 

Kamień milowy Wejście w życie 
przepisów 
ustanawiających 
ramy prawne dla 
wodoru 

Przepis w 
ustawie 
wskazujący na 
wejście w życie 

   IV KW. 2023 Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 
Dokument będzie zawierał w załączniku następujące 
dokumenty dowodowe:  

a) wyjaśnienie wydane przez Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska opisujące wpływ reformy na obrót wodorem 
odnawialnym w porównaniu z innymi źródłami wodoru.  

b) wyjaśnienie wydane przez Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska dotyczące dostosowania reformy do unijnej 
strategii wodorowej.  

c) wyciąg z odpowiednich części zawierających postanowienia 
zapewniające zgodność z Wytycznymi technicznymi „Nie 
wyrządzać znaczącej szkody” (2021/C58/01) 

B18G B2.1.1. 
Inwestycje w 
technologie 
wodorowe, 
wytwarzanie, 
magazynowani
e i transport 
wodoru 

Wskaźnik Wydane pozwolenia 
środowiskowe  dla 
stacji tankowania 
wodoru 

 Liczba  0 10 III KW. 2023 Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
kopie pozwoleń środowiskowych wydanych przez właściwy 
organ 

B19G B2.1.1 Inwestycje 
w technologie 
wodorowe, 

Wskaźnik Uruchomienie stacji 
tankowania wodoru 

 Liczba 0 25 II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 



wytwarzanie, 
magazynowanie i 
transport wodoru 

zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
a) wykaz stacji paliw wskazujący dla każdej z nich: 

- rodzaj wodoru, do obsługi którego dana stacja jest 
przystosowana 

- lokalizację stacji (w przypadku stacji ruchomych obszar, na 
którym są ma działać); 

- jego zdolności  

b) kopie oficjalnych dokumentów potwierdzających oddanie 
do eksploatacji podpisane przez wykonawcę i właściwy organ 

B20G B2.1.1 Inwestycje 
w technologie 
wodorowe, 
wytwarzanie, 
magazynowanie i 
transport wodoru 

Wskaźnik Projekty  badawcze i 
innowacyjne 
dotyczące 
innowacyjnych 
jednostek 
transportowych 
napędzanych 
wodorem 

 Liczba 0 3 II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe:  

a) kopię ogłoszenia o naborze, z której wynika, że konkurs jest 
otwarty, a projekty zostały wybrane z uwzględnieniem ich 
gotowości i dojrzałości do realizacji, 

 b) dla każdego projektu kopię oficjalnego dokumentu 
potwierdzającego wykonanie, podpisanego przez wykonawcę 
i właściwy organ, wskazującego: 

- rodzaj projektu,  

- lokalizacja odbiorców.  

B21G B2.1.1 Inwestycje 
w technologie 
wodorowe, 
wytwarzanie, 
magazynowanie i 
transport wodoru 

Wskaźnik Moc instalacji do 
produkcji 
niskoemisyjnego i 
odnawialnego 
wodoru, w tym 
elektrolizerów, wraz 
z infrastrukturą 
towarzyszącą 

 Liczba 0 320 II KW. 2026  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopię ogłoszenia o naborze, z której wynika, że konkurs jest 
otwarty, a projekty zostały wybrane z uwzględnieniem ich 
gotowości i dojrzałości do realizacji, 

b) wykaz projektów i dla każdego z nich: 

- rodzaj projektu 

- moc (w MW) 

- lokalizacja odbiorców 

- numery referencyjne oficjalnych dokumentów 
potwierdzających ukończenie, podpisanych przez wykonawcę 
i właściwy organ 

- numery referencyjne świadectw emisji GHG, obliczone z 
wykorzystaniem metodologii wskazanej w wskaźniku.  



B22G B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji ram 
prawnych dla 
wspólnot 
odnawialnych 
źródeł energii i 
biometanu: 
nowelizacja 
ustawy o OZE, 
nowelizacja 
przepisów 
dotyczących 
rynku energii, 
wejście w życie 
rozporządzenia 
do ustawy o OZE 

Przepisy w 
aktach 
zmieniających i 
w 
rozporządzeniu 
wskazujące na 
wejście w życie 
tych zmian 

   I KW. 2023  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Kopie publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID 

B23G B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o zmianie 
ustawy o 
inwestycjach w 
lądowe  farmy 
wiatrowe 

Przepis w 
ustawie o 
zmianie ustawy 
o inwestycjach 
w zakresie 
lądowych farm 
wiatrowych 
wskazujący na 
jej wejście w 
życie 

   II KW. 2022  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B24G B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Kamień milowy Wejście w życie 
rozporządzenia 
zawierającego plan 
aukcji OZE w latach 
2022-2027  

Przepis w 
rozporządzeniu 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   III KW. 2022  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B25G B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wskaźnik W1 – Łączna moc 
zainstalowana w 
PV i lądowej 
energetyce 
wiatrowej (w 
GW)  

 Liczba  11,2  18  IV KW. 2023  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) dokument Agencji Rynku Energii wskazujący zagregowaną 
całkowitą moc zainstalowaną instalacji wiatrowych na lądzie i 
instalacji fotowoltaicznych na dzień 31.01.2020 r.  

b) dokument wydany przez Agencję Rynku Energii wskazujące 
zagregowaną całkowitą moc zainstalowaną lądowych 
instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych 

B26G B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 

Wskaźnik W2 – Łączna Moc 
zainstalowana w PV 
i lądowej 

 Liczba  18  20  IV KW. 2024  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 



odnawialnych 
źródeł energii 

energetyce 
wiatrowej  ( w GW)  

zawierać zawiera jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) dokument Agencji Rynku Energii wskazujący zagregowaną 
całkowitą moc zainstalowaną lądowych instalacji wiatrowych i 
fotowoltaicznych 

B27G B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wskaźnik W3 – Łączna moc 
zainstalowana w PV 
i lądowej 
energetyce 
wiatrowej ( w GW)  

 Liczba  20  23  IV KW. 2025  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako  załącznik następujące dokumenty dowodowe:  

a) dokument Agencji Rynku Energii wskazujący zagregowaną 
całkowitą moc zainstalowaną lądowych instalacji wiatrowych i 
fotowoltaicznych  

B28G B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wskaźnik W4  -  Łączna  moc 
zainstalowana w PV 
i lądowej 
energetyce 
wiatrowej (w GW)    

 Liczba  23  23,5  II KW. 2026  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe:  

a) dokument Agencji Rynku Energii wskazujący zagregowaną 
całkowitą moc zainstalowaną lądowych instalacji wiatrowych i 
fotowoltaicznych 

B29G  B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Kamień milowy Wejście w życie 
rozporządzenia 
wynikającego z 
ustawy z dnia 17 
grudnia 2020 r. o 
promowaniu 
wytwarzania energii 
elektrycznej w 
morskich farmach 
wiatrowych  

Wejście w życie 
rozporządzenia 
wynikającego z 
ustawy z dnia 
17 grudnia 
2020r. O 
promowaniu 
wytwarzania 
energii 
elektrycznej w 
morskich 
farmach 
wiatrowych 

   II KW. 2022  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy został pomyślnie osiągnięty. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B30G  B2.2 Poprawa 
warunków dla 
rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Kamień milowy Wejście w życie   
rozporządzenia 
wykonawczego w 
następstwie ustawy 
z dnia 17 grudnia 
2020 r. o 
promowaniu 
wytwarzania energii 
elektrycznej w 
morskich farmach 
wiatrowych 

Rozporządzenie 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
rodzajów 
przepływów 
pieniężnych 
uwzględnianych 
przy obliczaniu 
ceny 
skorygowanej 
oraz 
szczegółowego 
sposobu 
kalkulacji ceny 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 



skorygowanej – 
IV KW.2022 

B31G B2.2.1 Rozwój 
sieci 
przesyłowych, 
inteligentna 
infrastruktura 
elektroenergetycz
na 

Wskaźnik W1 - długość  -  
nowo 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci elektro (km)    

 Liczba 0 70 IV KW.  2024 Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) sprawozdanie wskazujące łączną liczbę kilometrów nowo 
wybudowanych lub zmodernizowanych projektów sieci 
przesyłowych elektroenergetycznych wraz z wyjaśnieniem, w 
jaki sposób modernizacja linii przesyłowych przyczynia się do 
zmniejszenia strat energii  

b) wykaz poszczególnych zainstalowanych nowo 
wybudowanych lub zmodernizowanych odcinków a dla 
każdego z nich:  

- krótki opis zawierający wskazanie czy odcinek jest nowy czy 
modernizowany,  

- informację o lokalizacji odcinka  

- numer ewidencyjny świadectwa montażu podpisanego przez 
wykonawcę i właściwy organ  

- informacje o napięciu 

 - długość 

B32G B2.2.1 Rozwój 
sieci 
przesyłowych, 
inteligentna 
infrastruktura 
elektroenergetycz
na 

Wskaźnik W2 – długość  -  
nowo 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci 
elektroenergetyczn
ej (w km)   

 Liczba 70  190  IV KW.  2025  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien  
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe:  

a) raport wskazujący łączną liczbę kilometrów nowo 
wybudowanych lub modernizowanych projektów sieci 
przesyłowych elektroenergetycznych wraz z wyjaśnieniem, w 
jaki sposób modernizacja linii przesyłowych przyczynia się do 
zmniejszenia strat energii  

b ) wykaz poszczególnych odcinków nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych zainstalowanych oraz dla każdego z nich:  

- krótki opis zawierający wskazanie, czy odcinek jest nowy, czy 
też był modernizowany. 

 -informację o lokalizacji odcinka,  

-sygnaturę świadectwa montażu podpisanego przez 
wykonawcę i właściwy organ -informację o napięciu  

-długość 

B33G B2.2.1 Rozwój 
sieci 
przesyłowych, 
inteligentna 
infrastruktura 

Wskaźnik W3 – Długość - 
długość  -  nowo 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci 

 Liczba 190  320 II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w sposób zadowalający. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 



elektroenergetycz
na 

elektroenergetyczn
ej (w km)   

a) raport wskazujący łączną liczbę kilometrów nowo 
wybudowanych lub modernizowanych projektów sieci 
przesyłowych elektroenergetycznych wraz z wyjaśnieniem, w 
jaki sposób modernizacja linii przesyłowych przyczynia się do 
zmniejszenia strat energii  

b) wykaz poszczególnych odcinków nowo wybudowanych lub 
modernizowanych zainstalowanych oraz dla każdego z nich: - 
krótki opis zawierający wskazanie, czy odcinek jest nowy, czy 
też został zmodernizowany.  

- informację o lokalizacji odcinka  

- sygnaturę świadectwa ukończenia podpisaną przez 
wykonawcę i właściwy organ.  

- informacje o napięciu - długość 

B34G B2.2.1 Rozwój 
sieci 
przesyłowych, 
inteligentna 
infrastruktura 
elektroenergetycz
na 

Kamień milowy Wdrożenie 
Centralnego 
Systemu Informacji  
Rynku Energii 
(OIRE/CSIRE)  

Uruchomienie    IV KW. 2024  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe:  

a) zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ poświadczające, że koncentrator 
danych i analizator jakości energii zostały zainstalowane i 
działają oraz łącza do koncentratora danych (linki do portali 
internetowych dedykowanych użytkownikom huba danych i 
dostępnych przez Internet) z uwzględnieniem wybranych 
danych z systemu analizatora jakości energii elektrycznej. 

B35G B2.2.2 Instalacje 
OZE realizowane 
przez społeczności 
energetyczne 

Wskaźnik Podmioty 
wspierane  w 
ramach części przed 
inwestycyjnej    

 Liczba 0 139  I KW. 2025  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopię ogłoszenia o naborze, z której wynika, że w konkursie 
można składać wnioski, 

b) uzasadnienie, że specyfikacje techniczne naboru są w pełni 
zgodne z opisem, kryteriami i warunkami określonymi w celu 
oraz opisem inwestycji w załączniku do CID, 

c) wykaz podpisanych poszczególnych umów o 
dofinansowanie, a dla każdej z nich: 

- numer referencyjny umowy o dofinansowanie,  

- opis projektów objętych odpowiednią umową o 
dofinansowanie ze wskazaniem okresu realizacji, 

 - informację o lokalizacji podmiotów-beneficjentów,  

d) wyjaśnienie, w jaki sposób zrównoważony podział między 
podmiotami w całej kraju, z uwzględnieniem liczby ludności i 
zasięgu geograficznego,  



e) szczegółowe sprawozdanie sporządzone przez podmiot 
odpowiedzialny za nabór, wyjaśniające ocenę złożonych 
wniosków pod kątem kryteriów wyboru, w tym informacje o 
liczbie i rodzaju otrzymanych wniosków. 

B36G B2.2.2 Instalacje 
OZE realizowane 
przez społeczności 
energetyczne 

Wskaźnik Społeczności 
energetyczne 
wspierane w 
ramach części 
inwestycyjnej   

 Liczba  0 10 IV KW. 2025 Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopię ogłoszenia o naborze, z której wynika, że w konkursie 
można składać wnioski, 

b) uzasadnienie, że specyfikacja techniczna konkursu jest w 
pełni zgodna z opisem, kryteriami i warunkami określonymi w 
wskaźniku oraz w opisie inwestycji w załączniku do CID  

c) kopie podpisanych indywidualnych umów o 
dofinansowanie, a dla każdego z im:  

- opis projektów objętych odpowiednią umową o 
dofinansowanie wraz z terminem realizacji,  

- wielkość i lokalizacja podmiotów-beneficjentów,  

d) szczegółowy raport organu odpowiedzialnego za nabór, 
wyjaśniający ocenę złożonych wniosków pod kątem kryteriów 
wyboru, w tym informacje o liczbie i rodzaju otrzymanych 
wniosków.  

e) nota wyjaśniająca Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 
jaki sposób osiągnięto zrównoważoną dystrybucję między 
podmiotami w całym kraju, biorąc pod uwagę populację i 
zasięg geograficzny 

B37G B2.2.3 Budowa 
infrastruktury 
terminalowej 
offshore 

Kamień milowy Budowa morskiego 
terminalu 
instalacyjnego   

oddanie do 
użytku 

   II KW.  2025  Ministerstwo 
Infrastruktury  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenie o zakończeniu i oddaniu do eksploatacji 
podpisane przez wykonawcę i właściwy organ, określające 
m.in. datę oddania projektu do eksploatacji. 

B38G B2.2.3 Budowa 
infrastruktury 
terminalowej 
offshore 

Wskaźnik Budowa morskiego 
terminalu 
serwisowego w 
Łebie i Ustce 

 Liczba 0 2 II KW. 2026 Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenia o ukończeniu budowy dwóch morskich 
terminali usługowych podpisane przez wykonawcę i właściwy 
organ, określające datę rozpoczęcia eksploatacji projektów.  

b) raport Ministerstwa Infrastruktury uzasadniający pełną 
zgodność specyfikacji technicznych projektów z opisem celu i 
opisem inwestycji w załączniku do CID,  



c) kopię ekspertyzy stanu obiektów wzdłuż toru przy 
terminalu obsługowym Łeba 

B39G B3.1 
Wsparcie 
zrównoważo
nej 
gospodarki 
wodno-
ściekowej na 
obszarach 
wiejskich 

Kamień milowy Opracowanie zasad 
terytorializacji 
wsparcia inwestycji 
wodociągowo 
kanalizacyjnych w 
ramach KPO na 
obszarach wiejskich  

Przyjęcie 
wytycznych 
Ministra 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

   IV KW. 2021 Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię wytycznych przyjętych przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz link do strony internetowej, na której 
można zapoznać się z wytycznymi. 

b) wyjaśnienie, w jaki sposób kryteria wyboru wytycznych 
mierzą zdolność gmin do finansowania inwestycji ze środków 
własnych oraz w jaki sposób priorytetowo traktowane są 
gminy o najniższych zdolnościach 

c) nota wyjaśniająca szczegółowo określająca zaangażowanie 
samorządów wojewódzkich (regionalnych) oraz kopie ich 
składek. 

B40G B3.1 Wsparcie 
zrównoważonej 
gospodarki 
wodno- ściekowej 
na terenach 
wiejskich 

Kamień milowy Wejście w życie 
aktu prawnego 
ustanawiającego 
obowiązek 
zapewnienia 
regularnego 
monitoringu  i 
kontroli 
indywidualnych 
systemów 
oczyszczania 
ścieków   

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   II KW. 2022 Ministerstwo 
Infrastruktury  

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących na wejście w życie oraz do przepisów, które 
spełniają odpowiednie elementy kamienia milowego, jak 
wymieniono w opisie tego kamienia milowego i 
odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B41G B3.1.1 Inwestycje 
w zrównoważoną 
gospodarkę 
wodno- ściekową 
na terenach 
wiejskich 

Wskaźnik Liczba nowych 
przyłączy w 
zakresie 
infrastruktury 
wodociągowej  

 Liczba 0 33 990 IV KW. 2025 Ministerstwo Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) kopię ogłoszenia o naborze projektów, z której wynika, że 
konkurs ma charakter otwarty i przejrzysty. 

b) uzasadnienie, że specyfikacje techniczne i kryteria wyboru 
naboru są w pełni zgodne z opisem, kryteriami i warunkami 
określonymi w wskaźniku oraz w opisie inwestycji w 
załączniku do CID, 

c) dokumentacja dowodowa (taka jak pozwolenia 
wodnoprawne lub decyzje środowiskowe dla nowych ujęć 
wody) wykazująca, że unika się poboru wody, gdy stan lub 
potencjał przedmiotowych części wód jest/są mniej niż dobry 

d) wykaz wspieranych gmin oraz, w przypadku dla każdego z 
nich: 



- liczba dodatkowych połączeń  

- lokalizacja każdego połączenia; 

 - datę i numer referencyjny świadectwa ukończenia dla 
każdej lokalizacji podpisanego przez wykonawcę i właściwy 
organ  

- datę oddania do eksploatacji dodatkowych połączeń  

- informację o sposobie rozważenia rozwiązań alternatywnych 

e) dokumenty potwierdzające spełnianie przez gminy objęte 
wsparciem zmienione przepisy dotyczące odprowadzania 
ścieków. 

  



Część pożyczkowa 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 
jakościowe 
(dla kamieni 
milowych) 

Wskaźniki ilościowe 
(dla wskaźników)  

Orientacyjny 
harmonogram 
zakończenia 
działania 

Instytucja 
odpowiedzialna za 
wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno
stka 
miary 

Pozi
om 
baz
owy 

Cel Kwartał Rok 

B1L B1.2 Ułatwienie 
przedsiębiorstwo
m energetycznym 
realizacji 
obowiązku 
oszczędności 
energii  

Kamień milowy Wejście w życie 
rozporządzenia 
wykonawczego do 
ustawy o 
efektywności 
energetycznej 

Przepis w 
rozporządzeniu 
wykonawczym 
do ustawy o 
efektywności 
energetycznej 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   II KW. 2022  Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B2L B1.2.1 
Efektywność 
energetyczna i 
OZE w 
przedsiębiorstwa
ch – inwestycje o 
największym 
potencjale 
redukcji gazów 
cieplarnianych 

Kamień milowy Instrukcje  
finansowania (w 
tym kryteria 
kwalifikowalności i 
wyboru) dla 
systemu wsparcia 
ukierunkowanego 
na efektywność 
energetyczną i OZE 
w 
przedsiębiorstwach, 
w tym  objętych 
unijnym systemem 
handlu 
uprawnieniami do 
emisji 

Publikacja 
programu 
wsparcia 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Aktywów 
Państwowych 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię Instrukcji Finansowania przyjętej i opublikowanej 
przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, ustanawiającej 
program wsparcia, wykazującej, w jaki sposób program 
wsparcia spełnia warunki i kryteria wymienione w opisie 
kamieni milowych oraz odpowiedniego działania w załączniku 
do CID oraz link do strony internetowej, na której 
zamieszczona jest Instrukcja Finansowania. 

B3L B1.2.1 
Efektywność 
energetyczna i 
OZE w 
przedsiębiorstwa
ch – inwestycje o 
największym 
potencjale 
redukcji gazów 
cieplarnianych 

Wskaźnik Liczba umów o 
objęcie 
wsparciem w 
zakresie 
efektywności 
energetycznej i 
OZE w 
przedsiębiorstwa
ch 

 Licz
ba 

0 43 IV KW. 2023  Ministerstwo Aktywów 
Państwowych  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wykaz udzielonych zamówień oraz, dla każdego 
udzielonego zamówienia, krótki opis projektu, w tym 
informacje o jego głównym celu. W przypadku projektów 
w ramach EU ETS, niepowtarzalny identyfikator, nazwa, 
lokalizacja, identyfikator instalacji/identyfikator operatora 
statku powietrznego w dzienniku transakcji Unii 
Europejskiej (EUTL, zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 389/2013)  



b) kopie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia  

c) uzasadnienie, że specyfikacje techniczne projektów, na 
które udzielono zamówienia, są w pełni zgodne z opisem, 
kryteriami i warunkami określonymi w celu oraz w opisie 
reformy w Załącznik do CID  

d) kopia dokumentów przyjętych do wdrożenia systemu 
wsparcia, wykazujących, że program został wdrożony 
zgodnie z instrukcjami finansowymi opisanymi w B2L i 
wdrożony w ramach niedyskryminacyjnego, przejrzystego i 
otwartego procesu, otwartego dla wszystkie gałęzie 
przemysłu 

B4L B2.3 Wsparcie 
inwestycji w 
obszarze 
morskich farm 
wiatrowych 

Kamień milowy Wejście w życie 
przepisów 
wykonawczych 
wynikających z 
ustawy o 
promocji 
wytwarzania 
energii 
elektrycznej w 
morskich 
farmach 
wiatrowych 

Przepis w 
rozporządze
niach 
wskazujący 
na ich 
wejście w 
życie 

   II KW. 2024  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska  

Kopie publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w 
życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie 
tego kamienia milowego i odpowiedniego działania w 
załączniku do CID. 

B5L B2.3 Wsparcie 
inwestycji w 
obszarze 
morskich farm 

wiatrowych 

Kamień milowy Organizacja 
aukcji na energię 
elektryczną z 
morskich farm 
wiatrowych 

Publikacja 
wyników 
aukcji 

   IV KW. 2025  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) Kopia zaproszenia do aukcji, która jest w pełni zgodna z 
kryteriami opisu i warunkami określonymi w kamieniu 
milowym oraz w opisie reformy w załączniku do CID 

b) kopię opublikowanego przez Prezesa URE dokumentu 
zawierającego wyniki aukcji c) wykaz morskich farm 
wiatrowych, dla których planowana jest instalacja, które 
mają prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w 
2025 r. oraz dla każdego odpowiedniej farmy wiatrowej: 

 - ich moc w MW 

 - moc, której przyznano prawo do pokrycia ujemnego 
salda 

B6L B2.3 Wsparcie 
inwestycji w 
obszarze 
morskich farm 
wiatrowych 

Kamień milowy Wejście w życie  
nowelizacji 
rozporządzenia 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu 

Przepis w 
zmianie 
rozporządze
nia 
wskazujący 
na jej 
wejście w 
życie 

   IV KW.  2023  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Kopie publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w 
życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie 



elektroenergetyc
znego 
zmieniającej  
krajowe zasady 
bilansowania w 
celu 
maksymalnego 
ograniczenia 
wpływu 
ograniczeń 
alokacyjnych  

tego kamienia milowego i odpowiedniego środka w 
załączniku do CID. 

Ten skrócony dokument zawiera również jako załącznik 
następujące dokumenty dowodowe: 

a) zakres wymagań i wymagań badania dotyczącego 
optymalizacji proponowanych działań w celu ograniczenia 
ograniczeń alokacyjnych w polskim systemie 
elektroenergetycznym prowadzonego przez regulatora. 
Zakres zadań i obowiązków powinien określać cele, zakres 
i rezultaty badania, przydzielone zasoby, a także strukturę 
podziału prac i harmonogram. 

B7L B2.3.1 Budowa 
morskich farm 
wiatrowych 

Kamień milowy Konkurs  na 
wybrane 
projekty 
morskich farm 
wiatrowych (w 
MW)  

Publikacja 
wyników 
procesu 
wyboru 

   III KW.  2022  Ministerstwo Aktywów 
Państwowych  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument ten powinien zawierać jako załącznik 
następujące dokumenty i elementy dowodowe: 

a) kopię ogłoszenia o naborze, z której wynika, że w 
konkursie mogą brać udział wszystkie projekty biorące 
udział w I etapie. 

b) uzasadnienie, że specyfikacje techniczne naboru, w tym 
kryteria wyboru, są w pełni zgodne z opisem, kryteriami i 
warunkami określonymi w kamieniu milowym oraz opisem 
inwestycji w załączniku do CID. 

c) Kopia dokumentu opublikowanego przez właściwy 
organ z wynikami procesu selekcji wymieniającymi 
odbiorców wsparcia. 

d) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru, 
zawierające informację o liczbie i rodzaju otrzymanych 
wniosków. 

e) informacje o lokalizacji projektów odbiorców wsparcia. 

B8L B2.3.1 Budowa 
morskich farm 
wiatrowych 

Kamień milowy Rozpoczęcie prac 
budowlanych 

Zakończenie    IV KW. 2024  Ministerstwo Aktywów 
Państwowych  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument ten zawiera jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wykaz morskich farm wiatrowych zawierający: 

i. kopię dziennika budowy, w której rozpoczęcie robót 
zostało potwierdzone przez uprawniony podmiot, np. 
kierownik budowy / inspektor nadzoru budowlanego 

II. kopie ostatecznych decyzji inwestycyjnych wybranych 
odbiorców 

iii. kopie niezbędnych zezwoleń 

iv. kopie umów z kontrahentami 



v. kopie zleceń rozpoczęcia pracy (NTP) 

b) informacje o lokalizacji każdego miejsca robót. 

B9L B2.3.1 Budowa 
morskich farm 
wiatrowych 

Wskaźnik Moc 
zainstalowana 
morskich farm 
wiatrowych (w 
MW) 

 Licz
ba 

0 1 500 II KW.  2026 Ministerstwo Aktywów 
Państwowych 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) Kopia Tymczasowego Powiadomienia Operacyjnego 
(ION) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 2016/631, 
wskazującego zagregowaną całkowitą znamionową moc 
zainstalowaną morskich farm wiatrowych (w MW);  

b) wykaz zainstalowanych poszczególnych morskich farm 
wiatrowych oraz dla każdej z nich: 

 - informację o lokalizacji  

- numer referencyjny świadectwa instalacji podpisanego 
przez wykonawcę  

- datę oddania farmy do eksploatacji. 

B10L B2.4 Ramy 
Prawne dla 
rozwoju 
magazynów 
energii  

Kamień milowy Wejście w życie 
zmian ustawy – 
Prawo 
energetyczne w 
zakresie 
magazynowania 
energii 

Przepis w 
zmianach 
ustawy – 
Prawo 
energetyczn
e wskazujący 
na jej 
wejście w 
życie 

   II KW. 2021  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument  podsumowujący powinien zawierać 
odniesienie do odpowiednich przepisów wskazujących na 
wejście w życie oraz do przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego, jak 
wymieniono w opisie tego kamienia milowego i 
odpowiedniego działania w załączniku do CID. 

B11L B2.4.1 Systemy 
magazynowani
a energii  

Wskaźnik W1 – 
Przydomowe 
magazyny energii 
dla 
prosumentów 
energii 

 Licz
ba 

0 10 000 II KW. 2024 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska   

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) sprawozdanie potwierdzające, że mieszkalne instalacje 
magazynowania energii spełniają odpowiednie elementy 
wskaźnika, jak wymieniono w opisie wskaźnika i 
odpowiedniego działania w załączniku do CID; 

b) wykaz poszczególnych zainstalowanych mieszkaniowych 
magazynów energii oraz dla każdego z nich:  

- informację o jego lokalizacji 

 - informację o jego rodzaju  

- datę wystawienia dokumentu potwierdzającego 
zainstalowanie magazynu energii o pojemności min. 4kWh 
podana lokalizacja 



B12L B2.4.1 Układy 
magazynowani
a energii 

Wartość 
docelowa 

W2  -   
przydomowe  
magazyny energii 
dla 
prosumentów 
energii 

 Licz
ba 

10 
000 

28 000 II KW. 2026 Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) sprawozdanie potwierdzające, że mieszkalne instalacje 
magazynowania energii spełniają odpowiednie elementy 
celu, jak wymieniono w opisie wskaźnika i odpowiedniego 
działania w załączniku do CID; 

b) wykaz zainstalowanych poszczególnych mieszkaniowych 
magazynów energii oraz dla każdego z nich: 

- informacje o jego lokalizacji 

- informacje o jego rodzaju 

- data wystawienia dokumentu potwierdzającego 
zainstalowanie w danej lokalizacji magazynu energii o 
pojemności min. 4 kWh. 

B13L  B2.4.1 Układy 
magazynowani
a energii 

Kamień milowy Modernizacja 
magazynu 
energii 
elektrycznej 
(elektrowni 
szczytowo-
pompowej) 

Ukończenie 
modernizacji 

   II KW. 2026  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) raport uzasadniający, że projekt spełnia odpowiednie 
elementy kamienia milowego, wymienione w opisie 
kamienia milowego i odpowiedniego środka w załączniku 
do CID, wskazujący w szczególności: 

- zmodernizowaną pojemność magazynowania energii 
elektrycznej w MWh  

- pojemność w MW 

 - poziom wzrostu dyspozycyjności i sprawności elektrowni 
w trybie wytwórczym i pompowym  

- data oddania projektu do eksploatacji. 

 b) kopie świadectw ukończenia podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ 

B14L B3.2 Wsparcie 
rekultywacji 
środowiska i 
ochrony  przed 
substancjami 
niebezpieczny
mi 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy 
umożliwiającej 
kompleksowe 
eliminowanie 
negatywnego 
wpływu  na 
środowisko na 
wielkoobszarowy
ch terenach 
poprzemysłowyc

Przepis w 
ustawie 
wskazujący 
na wejście w 
życie 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w 
życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie 
tego kamienia milowego i odpowiedniego działania w 
załączniku do CID. 



h 

B15L B3.2 Wsparcie 
rekultywacji 
środowiska i 
ochrony przed 
substancjami 
niebezpieczny
mi 

Kamień milowy Wejście w życie 
aktu prawnego 
dedykowanego 
likwidacji 
materiałów 
niebezpiecznych 
zatopionych w 
Morzu Bałtyckim 

Przepis w 
akcie 
prawnym 
wskazujący 
na jego 
wejście w 
życie 

   III KW. 2022  Ministerstwo 
Infrastruktury  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym należycie 
uzasadniającym, w jaki sposób cel pośredni (w tym 
wszystkie elementy konstytutywne) został osiągnięty w 
zadowalający sposób. Dokument powinien zawierać 
odniesienie do odpowiednich przepisów wskazujących na 
wejście w życie oraz do przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego wymieniony w 
opisie kamienia milowego i odpowiedniego działania w 
załączniku do CID.  

B16L B3.2.1 
Inwestycje w 
neutralizację 
ryzyka i  
rekultywację 
wielkoobszaro
wych terenów 
poprzemysłow
ych i Morza 
Bałtyckiego 

Wskaźnik Zbiory 
dokumentacji 
przygotowane 
dla inwestycji 
związanych z 
negatywnym 
oddziaływaniem 
na środowisko 
wybranych 
wielkoskalowych 
terenów 
poprzemysłowyc
h oraz 
materiałów 
niebezpiecznych 
zatopionych na 
dnie Morza 
Bałtyckiego 

 Licz
ba 

0 9 II KW. 2026  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska, 
Ministerstwo 
Infrastruktury, 
Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty i elementy dowodowe: 

a) kopie kompletów pełnej dokumentacji inwestycyjnej dla 
dziewięciu z góry określonych lokalizacji; 

b) dla każdej lokalizacji raport wydany przez właściwy 
organ ds. ochrony środowiska, opisujący istotne problemy 
związane z obecnością zanieczyszczeń lub substancji 
niebezpiecznych, z jakimi boryka się dany obszar 
wielkopowierzchniowy  

B17L B3.2.1 
Inwestycje w 
neutralizację 
ryzyka i 
rekultywację  
wielkoobszaro
wych terenów 
poprzemysłow
ych i Morza 
Bałtyckiego 

Wskaźnik Obszary lądowe, 
dla których 
przeprowadzono 
badania 
terenowe 
związane z 
występowaniem 
zanieczyszczeń I  
materiałów 
niebezpiecznych 

 Licz
ba 

0 5 IV KW. 2024  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska, 
Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty i elementy dowodowe: 

a) kopie przeprowadzonych badań terenowych, studiów i 
inwentaryzacji gruntów. 

B18L B3.2.1 
Inwestycje w 
neutralizację 
ryzyka i 
rekultywację  
wielkoobszaro
wych terenów 
poprzemysłow
ych i Morza 
Bałtyckiego 

Wskaźnik Lokalizacje w 
polskich 
obszarach 
morskich (w tym 
wraki), z 
przeprowadzoną 
inwentaryzacją i 
badaniami 
terenowymi na 
obecność 
materiałów 

 Licz
ba 

0 4 IV KW. 2025 Ministerstwo 
Infrastruktury  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty i elementy dowodowe: 

a) wykaz kampanii rozpoznawczych i pomiarowych na 
morzu wraz z datami ich rozpoczęcia i zakończenia 

b) dokumentację dowodową kampanii 

c) kopię analizy uzyskanych danych. 



niebezpiecznych 

B19L B3.2.1 
Inwestycje w 
neutralizację 
ryzyka i 
rekultywację 
wielkoobszaro
wych terenów 
poprzemysłow
ych i Morza 
Bałtyckiego 

Wskaźnik Powierzchnia 
terenów 
rekultywowanyc
h (w hektarach) 

 Licz
ba 

0 160 IV KW. 2025 Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenie(a) o zakończeniu rekultywacji terenu, 
unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych oraz 
przygotowania gruntów pod inwestycje poprzez 
modernizację infrastruktury twardej (komunikacyjnej, 
drogowej i torowej), wydane zgodnie z przepisami prawa 
krajowego; każde świadectwo wskazuje powierzchnię 
gruntów poddanych rekultywacji (w hektarach), 

b) kopię planu lub strategii inwestycji na terenie, 
przyjętych przez operatora terenu 

B20L B3.2.1 
Inwestycje w 
neutralizację 
ryzyka i 
rekultywację 
wielkoobszaro
wych terenów 
poprzemysłow
ych i Morza 
Bałtyckiego 

Wskaźnik Powierzchnia 
zrewitalizowanyc
h budynków (w 
metrach 
kwadratowych) 

 Licz
ba 

0 17 000 IV KW. 2025  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) świadectwo(a) ukończenia robót wydane zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym; każdy certyfikat wskazuje 
powierzchnię rewitalizowanych budynków (w metrach 
kwadratowych). 

B21L B3.3 Wsparcie 
dla 
zrównoważone
go 
gospodarowan
ia zasobami 
wodnymi w 
rolnictwie i na 
obszarach 
wiejskich 

Kamień milowy Wejście w życie 
zmian w 
ustawodawstwie 
krajowym, 
koniecznych e do 
poprawy 
warunków 
odnoszących się 
do odpornej 
gospodarki 
wodnej w 
rolnictwie i na 
obszarach 
wiejskich. 

Przepis w 
zmianach 
wskazujący 
na wejście w 
życie 

   II KW.  2022  Ministerstwo Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi  

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w 
życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie 
tego kamienia milowego i odpowiedniego działania w 
załączniku do CID. 

B22L B3.3.1 
Inwestycje w 
zwiększanie 
potencjału 
zrównoważone
j gospodarki 
wodnej na 
obszarach 

Kamień milowy Przyjęcie 
kryteriów naboru 
wniosków  

Przyjęcie 
kryteriów 
przez 
Ministerstw
o Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

   II KW.  2022  Ministerstwo Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) link do strony internetowej z informacją o programie 
wsparcia 

b) kopię przyjętych kryteriów oraz link do strony 



wiejskich internetowej, na której można je znaleźć. 

B23L B3.3.1 
Inwestycje w 
zwiększanie 
potencjału 
zrównoważone
j gospodarki 
wodnej na 
obszarach 
wiejskich 

Wskaźnik Obszar gruntów 
rolnych/leśnych 
(w hektarach) 
korzystających z 
ulepszonej 
retencji wody  

 Licz
ba 

0 2 500 
000  

IV KW. 2025 Ministerstwo Rolnictwa 
I Rozwoju Wsi 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wykaz projektów i dla każdego z nich: 

- informacje o jego rodzaju 

- informacje o jego położeniu, oznaczeniu geograficznym 
(nazwa gminy) oraz rodzaju gruntu (leśne lub rolne) 
korzystającego z poprawy retencji wody 

- informacje o powierzchni gruntów korzystających z 
poprawy retencji wody 

- informacje o tym, czy jest to projekt oparty na przyrodzie 
lub odporny na inne zmiany klimatu, a w przypadku 
projektów, które nie są, odpowiednie uzasadnienie ich 
pozytywnego wpływu na retencję wody.  

- numery referencyjne świadectwa ukończenia robót 
wydanego zgodnie z przepisami krajowymi. 

- numery referencyjne odpowiedniego pozwolenia oraz, w 
stosownych przypadkach, dodatkowych dokumentów 
dowodowych wykazujących, że pozwolenie zostało 
wydane zgodnie z Wytycznymi w sprawie działań 
naprawczych dla projektów współfinansowanych z 
Funduszy Europejskich, których dotyczy naruszenie 
2016/2046  

- numery referencyjne decyzji środowiskowej ocena 
oddziaływania lub alternatywna weryfikacja oddziaływania 
na środowisko dla projektów, dla których ocena 
oddziaływania na środowisko nie jest wymagana  

b) niezależna ocena ekspercka łącznego wpływu 
wspieranych projektów na retencję wodną, stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz ich wpływu na 
potencjalne przyszłej poprawy stanu lub potencjału 
ekologicznego dotkniętych zbiorników wodnych. 

B24L B3.4 Ramowe 
warunki  dla 
inwestycji  w 
zieloną 
transformację 
na obszarach 
miejskich  

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o 
zrównoważonym 
rozwoju miast  
wyznaczającej 
cele i kierunki 
zasady realizacji 
oraz mechanizmy 
koordynacji dla 
zielonej 
transformacji 

Przepis w 
ustawie 
wskazujący 
na wejście w 
życie 

   IV KW. 2023  Ministerstwo Funduszy 
I Polityki Regionalnej  

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w 
życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie 
tego kamienia milowego i odpowiedniego działania w 
załączniku do CID. 



miast 

B25L B3.4 Ramowe 
warunki  dla 
inwestycji  w 
zieloną 
transformację 
na obszarach 
miejskich 

Kamień milowy Instrument  
Zielonej 
Transformacji 
Miejskiej  

Utworzenie 
Instrumentu 
Zielonej 
Transformacj
i Miejskiej i 
jego 
szczegółowe
go 
regulaminu i 
procedur w 
porozumieni
u ze 
wszystkimi 
zainteresow
anymi 
stronami 

   II KW.  2022  Ministerstwo Funduszy 
I Polityki Regionalnej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument ten zawiera jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię dokumentów przyjętych przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej ustanawiających 
Instrument Zielonej Transformacji Miejskiej i jego 
szczegółowe zasady, w tym zasady ustalania uprawnień do 
umorzenia kredytów, korzystania ze zwrotów, wykaz 
czynności wyłączonych, oraz link do strony Instrumentu 

B26L B3.4.1 
Inwestycje na 
rzecz zielonej 
transformacji 
miast 

Wskaźnik W1 – Podpisanie 
wszystkich umów 
dla inwestycji z 
zakresu zielonej 
transformacji 
miast (obliczany 
kumulatywnie) 

 Licz
ba  

0 120 II KW. 2024  Ministerstwo Funduszy 
I Polityki Regionalnej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie publikacji naborów, z których wynika, że konkursy 
są otwarte dla zgłoszeń ze wszystkich miast oraz są 
przejrzyste i konkurencyjne 

b) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru 
określonych w opisie wskaźnika oraz w opisie inwestycji, 
zawierające informacje o liczbie i rodzaju otrzymanych 
wniosków oraz o tym, w jaki sposób wyważona osiągnięto 
dystrybucję między podmiotami w całym kraju z 
uwzględnieniem liczby ludności i zasięgu geograficznego  

c) zestawienie umów podpisanych z odbiorcami, 
określające dla każdej umowy:  

- rodzaj odbiorcy (firma, jednostka samorządu 
terytorialnego itp.),  

- jego lokalizację 

- rodzaj projektu  

- numer referencyjny umowy  

- informacja, czy projekt kwalifikuje się do umorzenia 
kredytu i w jakiej wysokości  

- koszt projektu, jeśli dotyczy edukacji lub uświadamiania 
obywateli o potrzebie transformacji miast w kierunku 
neutralności klimatycznej w dostosowaniu do zmiana 
klimatu. 



B27L B3.4.1 
Inwestycje na 
rzecz  zielonej 
transformacji 
miast 

Wartość 
docelowa 

W2- Podpisanie 
wszystkich umów 
dla inwestycji z 
zakresu zielonej 
transformacji 
miast (obliczany 
kumulatywnie)  

 Licz
ba 

120 344 IV KW. 2025 Ministerstwo Funduszy 
I Polityki Regionalnej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie publikacji naborów, z których wynika, że konkursy 
są otwarte dla zgłoszeń ze wszystkich miast oraz że są 
przejrzyste i konkurencyjne 

b) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru 
określonych w opisie celu oraz w opisie inwestycji, w tym 
informacja o liczbie i rodzaju otrzymanych wniosków, o 
tym, jak zrównoważony rozkład między podmiotami w 
całym kraju, z uwzględnieniem populacji i zasięgu 
geograficznego, 

c) wykaz umów podpisanych z odbiorcami, określający dla 
każdego kontraktu:  

- rodzaj odbiorcy (firma, jednostka samorządu 
terytorialnego itp.),  

- jego lokalizację,  

- rodzaj projektu  

- powołanie się na podpisaną umowę  

- informację, czy projekt kwalifikuje się do umorzenia 
kredytu iw jakiej wysokości  

- koszt projektu, jeśli dotyczy edukacji lub uświadamiania 
obywateli o potrzebie transformacji miast w kierunku 
neutralności klimatycznej w adaptacji do zmian klimatu. 

B28L B3.5 Reforma 
budownictwa 
mieszkanioweg
o dla  
gospodarstw 
domowych  o 
niskich i 
średnich 
dochodach, 
uwzględniająca  
wyższą 
efektywność 
energetyczną  
budynków 

Kamień milowy Wejście w życie 
nowelizacji  
ustawy z dnia 8 
grudnia 2006 r. o 
finansowym 
wsparciu 
tworzenia lokali 
mieszkalnych na 
wynajem, 
mieszkań 
chronionych, 
noclegowni, 
schronisk dla 
bezdomnych, 
ogrzewalni  i 
tymczasowych 
pomieszczeń 
oraz wynikające z 
niej zmiany w 

Zawarcie w 
ustawie o 
zmianie 
ustawy z 
dnia 8 
grudnia 2006 
r. o 
finansowym 
wsparciu 
tworzenia 
lokali 
mieszkalnyc
h na 
wynajem, 
mieszkań 
chronionych, 
noclegowni, 
schronisk 

   II KW. 2022  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii  

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie 
do odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w 
życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie 
tego kamienia milowego i odpowiedniego działania w 
załączniku do CID. 



innych ustawach 

B29L B3.5.1 
Inwestycje w 
energooszczęd
ne 
budownictwo 
mieszkaniowe 
dla 
gospodarstw 
domowych o 
średnich i 
niskich 
dochodach 

Wskaźnik W1 – 
Zakończona 
budowa 
pierwszej puli 
energooszczędne
go budownictwa 
mieszkaniowego 
dla gospodarstw 
domowych o 
niskich i średnich 
dochodach  

 Licz
ba  

0 1544 II KW. 2024  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wykaz zrealizowanych mieszkań przystępnych cenowo 
(dla gospodarstw domowych o niskich i średnich 
dochodach) z wyszczególnieniem dla każdego z nich: 

- konkretny organ samorządu terytorialnego lub 
towarzystwo budownictwa społecznego, które 
zrealizowało inwestycję 

- kopię umowy podpisanej z gminą lub towarzystwem 
budownictwa społecznego, na podstawie której inwestycja 
została zrealizowana, 

- informacje o lokalizacji 

- numer referencyjny świadectwa ukończenia 
wydawanego zgodnie z ustawodawstwem krajowym 

- numer referencyjny świadectw efektywności 
energetycznej dla mieszkań wydanych zgodnie z 
przepisami krajowymi 

b) dokumenty potwierdzające, w jaki sposób osiągnięto 
zrównoważony podział projektów wśród władz lokalnych i 
towarzystw budownictwa społecznego w całym kraju, 
biorąc pod uwagę populację i zasięg geograficzny 

c) wyciąg z odpowiednich fragmentów dokumentacji 
przetargowej zawierający kryteria wyboru zapewniające 
spełnienie wymogów DNSH i uwzględniające potrzebę 
zwiększenia podaży przystępnych cenowo mieszkań 
energooszczędnych dla gospodarstw domowych o niskich i 
średnich dochodach  

d) dokument opisujący procedury i kryteria przydziału 
mieszkań beneficjentom końcowym  

e) szczegółowy raport oceniający wnioski złożone przez 
władze lokalne i towarzystwa budownictwa społecznego 
na podstawie kryteriów wyboru określonych w opisie celu 
oraz w opisie inwestycji  

f) dokumenty dowodowe, takie jak budowa pozwolenia 
lub decyzje środowiskowe, wykazujące zgodność 
zrealizowanych mieszkań z wymaganiami DNSH  

g) kopie umów podpisanych z władzami lokalnymi i 
towarzystwami budownictwa społecznego  

h) kopie publikacji naborów, z których wynika, że można 



na nie składać wnioski 

B30L  B3.5.1 
Inwestycje w 
energooszczęd
ne 
budownictwo 
mieszkaniowe 
dla 
gospodarstw 
domowych o 
średnich i 
niskich 
dochodach 

Wskaźnik W2– Zakończona 
budowa 
pierwszej puli 
energooszczędne
go budownictwa 
mieszkaniowego 
dla gospodarstw 
domowych o 
niskich i średnich 
dochodach 

 Licz
ba 

1544 6485 II KW. 2025 Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wykaz zrealizowanych mieszkań przystępnych cenowo 
(dla gospodarstw domowych o niskich i średnich 
dochodach) z podaniem dla każdego z nich:  

- konkretnej jednostki samorządu terytorialnego lub 
towarzystwa budownictwa społecznego, które 
zrealizowało inwestycję spółdzielnia mieszkaniowa, na 
podstawie której inwestycja została zrealizowana, 
wykazując, że co najmniej 75% tych mieszkań zostanie 
przydzielonych tym wnioskodawcom, którzy znajdują się w 
dolnej połowie listy wnioskodawców sporządzonej na 
podstawie dochodów wnioskodawcy w kolejności 
malejącej  

- informacja o lokalizacji 

 - sygnatura świadectwa ukończenia budowy wydanego 
zgodnie z przepisami krajowymi  

- sygnatura świadectw efektywności energetycznej dla 
mieszkań wydanych zgodnie z przepisami krajowymi 

b) dokumenty potwierdzające, w jaki sposób osiągnięto 
zrównoważony podział projektów wśród władz lokalnych i 
towarzystw budownictwa społecznego w całym kraju, 
biorąc pod uwagę populację i zasięg geograficzny 

c) wyciąg z odpowiednich fragmentów dokumentacji 
przetargowej zawierającej kryteria wyboru zapewniające 
spełnienie wymogów DNSH oraz uwzględniające potrzebę 
zwiększenia podaży mieszkań energooszczędnych w 
przystępnej cenie dla gospodarstw domowych o niskich i 
średnich dochodach 

d) dokument opisujący procedury i kryteria przydziału 
mieszkań beneficjentom końcowym  

e) szczegółowy raport oceniający wnioski złożone przez 
władze samorządowe i towarzystwa budownictwa 
społecznego na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w opisie celu oraz w opisie inwestycji 

f) dokumenty dowodowe, takie jak pozwolenia na budowę 
lub decyzje środowiskowe, wykazujące zgodność 
zrealizowanych mieszkań z wymogami DNSH i innymi 
przepisami środowiskowymi z opisu celu.  

g) kopie umów podpisanych z władzami lokalnymi i 



towarzystwami mieszkalnictwa socjalnego  

h) kopie publikacji naborów, z których wynika, że są 
otwarte dla wniosków 

B31L  B3.5.1 
Inwestycje w 
energooszczęd
ne 
budownictwo 
mieszkaniowe 
dla 
gospodarstw 
domowych o 
średnich i 
niskich 
dochodach  

Wskaźnik W3 - zakończona 
budowa 
pierwszej puli 
energooszczędne
go budownictwa 
mieszkaniowego 
dla gospodarstw 
domowych o 
niskich i średnich 
dochodach s  

 Licz
ba 

6485 12 355 II KW.  2026  Ministerstwo Rozwoju I 
Technologii  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wykaz zrealizowanych mieszkań przystępnych cenowo (dla 
gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach) z 
wyszczególnieniem dla każdego z nich: 

- właściwy organ samorządu terytorialnego lub towarzystwo 
budownictwa społecznego, które zrealizowało inwestycję  

- kopia umowy podpisanej z samorządem terytorialnym lub 
towarzystwem budownictwa społecznego, na podstawie 
którego inwestycja została zrealizowana, z której wynika, że 
co najmniej 75% tych mieszkań zostanie przydzielone osobom 
ubiegającym się o mieszkanie, które znajdują się w dolnej 
połowie listy wnioskodawców sporządzonej na podstawie 
dochodów wnioskodawców w kolejności malejącej 

 - informacja o lokalizacji  

- numer referencyjny świadectwa ukończenia wydawanego 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 

 - numer referencyjny świadectw efektywności energetycznej 
dla mieszkań wydanych zgodnie z przepisami krajowymi 

b) dokumenty potwierdzające, w jaki sposób osiągnięto 
zrównoważony podział projektów wśród władz lokalnych i 
towarzystw budownictwa społecznego w całym kraju, biorąc 
pod uwagę populację i zasięg geograficzny  

c) wyciąg odpowiednich części dokumentacji wezwań 
zawierających kryteria selekcji zapewniające spełnienie 
wymogów DNSH i odpowiadające na potrzebę zwiększenia 
podaży mieszkań energooszczędnych w przystępnej cenie dla 
gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach  

d) dokument szczegółowo opisujący procedury i kryteria 
przydziału mieszkań beneficjentom końcowym  

e) szczegółowy raport opiniowanie wniosków składanych 
przez samorządy i towarzystwa budownictwa społecznego 
pod kątem kryteriów wyboru określonych w opisie celu oraz 
w opisie inwestycji  

f) dokumenty dowodowe, takie jak pozwolenia na budowę 
lub decyzje środowiskowe, wykazujące zgodność 
zrealizowanych mieszkań z Wymagania DNSH i inne przepisy 
środowiskowe z opisu celu. 



g) kopie umów podpisanych z władzami lokalnymi i 
towarzystwami mieszkalnictwa socjalnego  

h) kopie publikacji naborów, z których wynika, że są otwarte 
dla wniosków 

 

  



C. KOMPONENT C: „TRANSFORMACJA CYFROWA” 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 
 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy/wskaź

nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjn

y 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno

stka 

miary 

Pozi

om 

baz

owy 

Cel Kwart

ał 

Rok 

C1G C1.1. Ułatwienie 
rozwoju 
infrastruktury 
sieciowej w celu 
zapewnienia 
powszechnego 
dostępu do 
szybkiego 
internetu 

Kamień milowy Przygotowane 
przez Kancelarię 
Prezesa Rady 
Ministrów ramy 
dofinansowania 
projektów 
szerokopasmowy
ch na białych 
obszarach 
Dostępu Nowej 
Generacji (DNG), 
na których 
obecnie nie ma 
sieci DNG 

Publikacja ram 
na stronach 
internetowych 
Kancelarii 
Prezesa Rady 
Ministrów i 
Centrum 
Projektów 
Polska Cyfrowa 

   II KW.  2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię opublikowanych ram oraz linki do stron 
internetowych, na których można uzyskać dostęp do ram 

C2G C1.1. Ułatwienie 
rozwoju 
infrastruktury 
sieciowej w celu 
zapewnienia 
powszechnego 
dostępu do 
szybkiego 
internetu 

Kamień milowy Nowelizacja 
rozporządzenia 
Ministra Cyfryzacji 
w sprawie corocznej 
inwentaryzacji 
infrastruktury i 
usług 
telekomunikacyjnyc
h 

Przepis w 
nowelizacji 
rozporządzenia 
wskazujący na 
wejście w życie 

   I KW. 2023  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy(w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

C3G C1.1. Ułatwienie 
rozwoju 
infrastruktury 
sieciowej w celu 
zapewnienia 
powszechnego 
dostępu do 
szybkiego 
internetu 

Kamień milowy Nowelizacja 
rozporządzenia w 
sprawie Jednolitego 
Punktu 
Informacyjnego 
przez Prezesa Rady 
Ministrów 

Przepis w 
nowelizacji 
rozporządzenia 
wskazujący na 
wejście w życie 

   IV KW. 2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 



C4G C1.1.1 
Zapewnienie 
dostępu do 
bardzo szybkiego 
internetu na 
obszarach białych 
plam 

Wskaźnik T1 – Dodatkowe 
gospodarstwa 
domowe (lokale 
mieszkalne) z 
szerokopasmowy
m dostępem do 
internetu o 
przepustowości co 
najmniej 100 Mb/s 
(z możliwością jej 
zwiększenia do 
prędkości 
mierzonych w 
Gb/s) 

 Liczba 0 100 
000 

IV KW.  2024 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 
dowodowe: 

a) wykaz zaświadczeń o zakończeniu robót podpisanych przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujących zgodność z: (i) 
celami Narodowego  Planu Szerokopasmowego oraz 
Komunikatem Komisji w sprawie Europejskiego 
Społeczeństwa Gigabitowego 

(ii) wytyczne techniczne „Nie wyrządzaj znaczącej szkody” 
(2021/C58/01) 

b) sprawozdanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 
wyraźnym i dokładnym mapowaniem terenów, na których 
zakończono prace, z podaniem danych o: 

(i) liczbę dodatkowych gospodarstw domowych, które zyskały 
dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 

(ii) prędkość/przepustowość wynikająca z zainstalowanej i 
wdrożonej infrastruktury 

C5G C1.1.1 
Zapewnienie 
dostępu do 
bardzo szybkiego 
internetu na 
obszarach białych 
plam 

Wskaźnik T2 – Dodatkowe 
gospodarstwa 
domowe (lokale 
mieszkalne) z 
szerokopasmowy
m dostępem do 
internetu o 
przepustowości co 
najmniej 100 Mb/s 
(z możliwością jej 
zwiększenia do 
prędkości 
mierzonych w 
Gb/s) 

 Liczba 100 
000  

500 
000 

IV KW. 2025 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 
dowodowe: 

a) wykaz świadectw ukończenia robót podpisanych przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujących zgodność z: 

(i) celami Narodowego  Planu szerokopasmowego i 
komunikatu Komisji w sprawie europejskiego społeczeństwa 
gigabitowego 

(ii) wytycznymi technicznymi „Nie wyrządzaj znaczącej 
szkody” (2021/C58/01) 

b) raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wyraźnym i 
dokładnym mapowaniem obszarów, na których zakończono 
prace, z podaniem danych o:  

(i) liczbie dodatkowych gospodarstw domowych, które zyskały 
dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 

(ii) prędkości/przepustowości wynikające z zainstalowanej i 
wdrożonej infrastruktury 

C6G C1.1.1 
Zapewnienie 
dostępu do 
bardzo szybkiego 
internetu na 

Wskaźnik T3 – Dodatkowe 
gospodarstwa 
domowe (lokale 
mieszkalne) z 
szerokopasmowy
m dostępem do 
internetu o 

 Liczba 500 
000 

931 
000 

II KW.  2026 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 
dowodowe: 



obszarach białych 
plam 

przepustowości 
co najmniej 100 
Mb/s (z 
możliwością jej 
zwiększenia do 
prędkości 
mierzonych w 
Gb/s) 

a) wykaz zaświadczeń o zakończeniu robót podpisanych przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujących zgodność z: 

(i) celami NarodowegoPlanu Szerokopasmowego oraz 
Komunikatem Komisji w sprawie Europejskiego 
Społeczeństwa Gigabitowego 

(ii) wytycznymi technicznymi „Nie wyrządzaj znaczącej 
szkody” (2021/C58/01) 

b) sprawozdanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 
wyraźnym i dokładnym mapowaniem terenów, na których 
zakończono prace, z podaniem danych o: 

(i) liczbę dodatkowych gospodarstw domowych, które zyskały 
dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s  

(ii) prędkość/przepustowość wynikająca z zainstalowanej i 
wdrożonej infrastruktury 

C7G C2.1 Zwiększenie 
skali zastosowań 
rozwiązań 
cyfrowych w 
sferze publicznej, 
gospodarce i 
społeczeństwie 

Kamień milowy Zmiana ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji 
działalności 
podmiotów 
realizujących 
zadania publiczne - 
wprowadzenie 
domyślnej cyfrowej 
formy dokumentów 
i elektronicznej 
formy usług oraz 
cyfryzacja procesów 
administracyjnych. 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy 
wskazujący na 
wejście w życie 

   IV KW. 2023  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

C8G C2.1 Zwiększenie 
skali zastosowań 
rozwiązań 
cyfrowych w 
sferze publicznej, 
gospodarce i 
społeczeństwie 

Kamień milowy Zmiana ustawy z 
dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od 
towarów i usług 
(stosowanie faktur 
ustrukturyzowanych
) - wprowadzenie do 
obrotu 
gospodarczego 
ustrukturyzowanych 
faktur 
elektronicznych oraz 
obowiązku ich 
wystawiania i 
otrzymywania za 
pośrednictwem 
Krajowego Systemu 
e-faktur. 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy 
wskazujący na 
wejście w życie 

   II KW.  2024  Ministerstwo Finansów Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 



C9G C2.1 Zwiększenie 
skali zastosowań 
rozwiązań 
cyfrowych w 
sferze publicznej, 
gospodarce i 
społeczeństwie 

Kamień milowy Minimalne 
obowiązujące 
standardy 
wyposażenia 
wszystkich szkół w 
infrastrukturę 
cyfrową 
umożliwiającą 
wykorzystanie 
technologii 
cyfrowych w nauce 
na równym 
poziomie w każdej 
szkole. 

Przyjęcie 
standardów 
przez 
Ministerstw
o Edukacji i 
Nauki 
(MEiN) 

   III KW. 2022  Ministerstwo Edukacji i 
Nauki 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 
Dokument ten zawiera jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe:  

a) kopię raportu z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, wymieniającego uczestników  
konsultacji wraz z zestawieniem ich uwag oraz określającego, 
w jaki sposób zostały one uwzględnione, jak również link do 
strony internetowej, na której udostępniono dokumenty 
poddane konsultacjom 

C10G C2.1 Zwiększenie 
skali zastosowań 
rozwiązań 
cyfrowych w 
sferze publicznej, 
gospodarce i 
społeczeństwie 

Kamień milowy Wejście w życie 
uchwały Rady 
Ministrów 
przyjmującej 
Program Rozwoju 
Kompetencji 
Cyfrowych do 
zarządzania 
rozwojem 
kompetencji 
cyfrowych oraz 
edukacji cyfrowej 
obywateli i 
pracowników w 
różnych sektorach. 
Zawiera to 
utworzenie Centrum 
Rozwoju 
Kompetencji 
Cyfrowych (CRKC) 

Przepis w 
uchwale Rady 
Ministrów 
przyjmującej 
PRKC 
wskazujący na 
wejście jej w 
życie 

   III KW. 2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. Ten 
dokument powinien zawierać również jako załącznik: 

a) kopię raportu z konsultacji sporządzonego przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów, wymieniającego uczestników 
konsultacji wraz z zestawieniem ich uwag oraz sposób ich 
uwzględnienia, wraz z linkiem do strony internetowej, na 
której udostępniono dokumenty poddane konsultacjom. 

C11G C2.1.1 E-usługi 
publiczne, 
rozwiązania IT 
usprawniające 
funkcjonowanie 
administracji i 
sektorów 
gospodarki oraz 
technologie 
przełomowe     w  
sektorze 
publicznym, 

Wskaźnik W1 –– Projekty 
polegające na 
tworzeniu nowych i 
modernizacji 
istniejących e- 
usług, 
usprawniające 
proces ich 
tworzenia lub 
usprawniające 
obsługę procesów z 
pomocą digitalizacji 

 Liczba  0  6  III KW. 2024  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik: 

a) raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniający dla 
każdego projektu rodzaj projektu, cel projektu oraz jego 
ostateczny cel, zgodnie z opisem w załączniku do CID 

b) linki do strony internetowej lub platformy/aplikacji (z 
użytkownikiem testowym), jeśli dotyczy 

c) zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujące zgodność z opisem 
miernika i załącznikiem do CID 



gospodarce i 
społeczeństwie 

C12G C2.1.1 E-usługi 
publiczne, 
rozwiązania IT 
usprawniające 
funkcjonowanie 
administracji i 
sektorów 
gospodarki oraz 
technologie 
przełomowe w 
sektorze 
publicznym, 
gospodarce i 
społeczeństwie 

Wskaźnik W2 – Projekty 
polegające na 
tworzeniu nowych i 
modernizacji 
istniejących e- 
usług, 
usprawniające 
proces ich 
tworzenia lub 
usprawniające 
obsługę procesów z 
pomocą digitalizacji 

 Liczba  6 39  II KW. 2026 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik: 

a) raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniający dla 
każdego projektu rodzaj projektu, cel projektu oraz jego 
ostateczny cel, zgodnie z opisem w załączniku do CID 

b) linki do strony internetowej lub platformy/aplikacji (z 
użytkownikiem testowym) w stosownych przypadkach  

c) zaświadczenia o zakończeniu prac podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ wykazujące zgodność z opisem 
miernika i załącznikiem do CID 

C13G C2.1.1 E-usługi 
publiczne, 
rozwiązania IT 
usprawniające 
funkcjonowanie 
administracji i 
sektorów 
gospodarki oraz 
technologie 
przełomowe w 
sektorze 
publicznym, 
gospodarce i 
społeczeństwie 

Wskaźnik Uwierzytelnienia 
przez węzeł krajowy 
https://login.gov.pl 
(średnio miesięcznie 
w danym roku) 

 Liczba 0  8 500 
000 

IV KW. 2025 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) miesięczne wyciągi z oficjalnymi danymi o liczbie 
uwierzytelnień dokonanych przez krajowy węzeł w danym 
roku (okres 12 kolejnych miesięcy). 

b) raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów należycie 
wykazujący średnią miesięczną liczbę uwierzytelnień 
dokonywanych przez krajowy węzeł w okresie jednego roku 

C14G C2.1.2 
Wyrównanie 
poziomu 
wyposażenia szkół 
w przenośne 
urządzenia 
multimedialne – 
inwestycje 
związane ze 
spełnieniem 
minimalnych 
standardów 
wyposażenia 

Wskaźnik Nowe komputery 
przenośne do 
dyspozycji 
nauczycieli 

 Liczba  0  465 
000  

III KW.  2023  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) link do dokumentu opublikowanego na stronie 
internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, ustanawiającego 
sprawiedliwą i przejrzystą procedurę przydziału komputerów 
przenośnych, ustalaną we współpracy z samorządami 
lokalnymi i zapewniającą równe traktowanie wszystkich szkół 
i placówek oświatowych. 

b) kopię sprawozdania z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, wymieniającego ich 
uczestników wraz z podsumowaniem uwag streszczenia opinii 
oraz sposobem ich uwzględnienia, a także link do strony 
internetowej, na której udostępniono dokumenty do 
konsultacji c) szczegółowy wykaz zawierający:  



(i) niepowtarzalny identyfikator każdego komputera 
przenośnego,  

(ii) nazwę szkoły, w której komputer przenośny był 
dystrybuowany,  

d) numer referencyjny umów pomiędzy organami 
prowadzącymi szkoły a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
zapewniającej, że komputery przenośne:  

- będą wykorzystywane przez nauczycieli  

- będą wyposażone w niezbędne oprogramowanie określone 
w obowiązujących minimalnych standardach. 

C15G  C2.1.2 
Wyrównanie 
poziomu 
wyposażenia szkół 
w przenośne 
urządzenia 
multimedialne – 
inwestycje 
związane ze 
spełnieniem 
minimalnych 
standardów 
wyposażenia 

Wskaźnik Nowe komputery 
przenośne do 
dyspozycji uczniów 

 Liczba  0  735 
000  

III KW. 2025  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) link do dokumentu opublikowanego na stronie 
internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ustanawiającego 
sprawiedliwą i przejrzystą procedurę przydziału komputerów 
przenośnych, ustaloną we współpracy z samorządami 
lokalnymi i zapewniającą równe traktowanie wszystkich szkół 
i placówek oświatowych. 

b) kopię raporty z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, wymieniającego ich 
uczestników wraz z podsumowaniem uwago raz sposobem 
ich uwzględnienia, a także link do strony internetowej, na 
której udostępniono dokumenty do konsultacji  

c) szczegółowy wykaz zawierający: 

(i) niepowtarzalny identyfikator każdego komputera 
przenośnego,  

(ii) nazwę szkoły, w której komputer przenośny był 
dystrybuowany,  

d) numer referencyjny umów pomiędzy organami 
prowadzącymi szkoły a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
zapewniającej, że komputery przenośne:  

- będą wykorzystywane przez uczniów  

- będą wyposażone w niezbędne oprogramowanie określone 
w obowiązujących minimalnych standardach 

C16G C2.1.3 E-
kompetencje 

Kamień milowy Utworzenie 
Centrum Rozwoju 
Kompetencji 
Cyfrowych (CRKC) 

Sprawozdanie 
na temat 
struktury 
organizacyjnej  i 
funkcjonowania 
CRKC 

   IV KW.  2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wydany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i 
podpisany przez Prezesa Rady Ministrów regulamin 
powołujący Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych oraz 



określający strukturę organizacyjną i sposób funkcjonowania 
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, opisany w 
załączniku do CID. 

C17G  C2.1.3 E-
kompetencje 

Wskaźnik W1- Koordynatorzy 
cyfrowi, średnio 
jeden w każdej 
gminie w Polsce 

 Liczba  0  1 500  II KW.  2023  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) listę zatrudnionych koordynatorów cyfrowych i dla każdego 
z nich: 

- unikalny identyfikator 

- nazwę i położenie gminy, w której ulokowani zostali 
koordynatorzy 

- numer referencyjny umowy, na podstawie której 
zatrudniono koordynatorów cyfrowych 

b) raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazujący, że 
liczba koordynatorów cyfrowych w gminie została określona 
przez takie elementy jak: 

- wielkość gminy 

- Liczba mieszkańców 

- poziom umiejętności cyfrowych 

- zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy 

c) plan działania wydany przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów wyjaśniający zadania koordynatorów cyfrowych i 
pokazujący, w jaki sposób wspierają oni gminy i instytucje na 
swoim terenie oraz odpowiadają na rzeczywiste potrzeby 
mieszkańców 

C18G C2.1.3 E-
kompetencje 

Wskaźnik W2- Nowi 
koordynatorzy 
cyfrowi, średnio co 
najmniej jeden w 
każdej gminie w 
Polsce 

 Liczba 1 
500  

2 477  III KW.  2025  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) listę zatrudnionych koordynatorów cyfrowych oraz dla 
każdego z nich: 

 - unikalny identyfikator  

- nazwę i położenie gminy, w której zostali umieszczeni 
koordynatorzy 

 - numer referencyjny umowy, na podstawie której zostali 
zatrudnieni koordynatorzy cyfrowi  

b) raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazujący, że o 
liczbie koordynatorów cyfrowych w gminie decydują takie 
elementy jak:  



- wielkość gminy  

- liczba mieszkańców  

- poziom umiejętności cyfrowych  

- zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy  

c) plan działania wydany przez KPRM wyjaśniający zadania 
koordynatorów cyfrowych i pokazujący, w jaki sposób 
wspierają oni gminy i instytucje na swoim terenie oraz 
odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mieszkańców 

C19G C2.1.3 E-
kompetencje 

Wskaźnik W1 – Dodatkowe 
osoby przeszkolone 
w zakresie 
kompetencji 
cyfrowych, w tym 
umiejętności 
cyfrowych 

 Liczba  0  190 
000  

III KW. 2024  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 
dowodowe: 

a) wykaz osób, które ukończyły szkolenie z kompetencji 
cyfrowych i dla każdej z nich: 

- unikalny identyfikator 

- kategoria, do której należy dana osoba, zgodnie z opisem 
wskaźnika 

- odniesienie do poszczególnych zaświadczeń 
potwierdzających pełne odbycie szkolenia  

b) program szkolenia określający treść szkolenia z 
kompetencji cyfrowych, w tym tematykę objętą szkoleniem 

C20G C2.1.3 E-
kompetencje 

Wskaźnik W2 – Dodatkowe 
osoby przeszkolone 
w zakresie 
kompetencji 
cyfrowych, w tym 
umiejętności 
cyfrowych 

 Liczba  190 
000  

380 
000  

II KW.  2026  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty i elementy 
dowodowe: 

a) wykaz osób, które ukończyły szkolenie z kompetencji 
cyfrowych i dla każdej z nich: 

- unikalny identyfikator 

- kategoria, do której należy dana osoba, zgodnie z opisem 
wskaźnika 

- odniesienie do poszczególnych certyfikatów 
potwierdzających pełne ukończenie szkolenia 

b) program szkolenia określający treść szkolenia z 
kompetencji cyfrowych, w tym tematykę szkolenia 

C21G C3.1   Zwiększenie 
cyberbezpieczeńst
wa systemów 
informacyjnych, 
wzmocnienie 
infrastruktury 

Kamień milowy Nowelizacja ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. 
o krajowym 
systemie 
cyberbezpieczeństw
a, wdrażająca 

Przepis 
nowelizacji 
ustawy 
wskazujący na 
wejście w życie 

   IV KW.  2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących na wejście w życie oraz do przepisów, które 



przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

dyrektywę NIS oraz 
ustanawiająca 
kompleksowe 
podstawy prawne i 
organizacyjne 
cyberbezpieczeństw
a dla krajowego 
systemu 
cyberbezpieczeństw
a 

spełniają odpowiednie elementy kamienia milowego, jak 
wymieniono w opisie tego kamienia milowego i odpowiedniej 
reformy w załączniku do CID. 

C22G C3.1   Zwiększenie 
cyberbezpieczeńst
wa systemów 
informacyjnych, 
wzmocnienie 
infrastruktury 
przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

Kamień milowy Zmiana 
rozporządzenia 
Rady Ministrów z 
dnia 11 września 
2018 r. w sprawie 
wykazu usług 
podstawowych oraz 
progów istotności 
skutku 
zakłócającego 
incydentu dla 
świadczenia usług 
kluczowych 

Przepis w 
zmianie 
rozporządzenia 
wskazujący na 
wejście w życie 

   IV KW. 2023  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących na wejście w życie oraz do przepisów, które 
spełniają odpowiednie elementy kamienia milowego, jak 
wymieniono w opisie tego kamienia milowego i odpowiedniej 
reformy w załączniku do CID. 

C23G C3.1.1 
Cyberbezpieczeńs
two – CyberPL, 
infrastruktura 
przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

Wskaźnik Projekty z zakresu 
cyberbezpieczeństw
a (CyberPL) w 
ramach dwóch 
obszarów 
interwencji: 1) 
Program Poprawy 
Efektywności 
Krajowego Systemu 
Cyberbezpieczeństw
a (KSC-PL) oraz 

2) Utworzenie i 
rozwój 
operacyjnych 
centrów 
cyberbezpieczeństw
a (SOC-DEV-PL) 

 Liczba  0  8  II KW.  2026  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz zrealizowanych projektów pod parasolem 
cyberbezpieczeństwa i dla każdego z nich 

- opis typu projektu 

- informacja o obszarze interwencji (KSC-PL lub SOC-DEV-PL) 

Ponadto przedkłada się następujące dokumenty dowodowe: 

1. Dla regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa 
(RegioSOC): 

- zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ. 

2. Dla sektorowych zespołów reagowania na incydenty 
bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT):  

- zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ. 

3. Dla zintegrowanego systemu zarządzania 
cyberbezpieczeństwem:  



( i) zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ;  

(ii) szczegółowy raport KPRM wyjaśniający, ile podmiotów 
zostało podłączonych i jak działa system.  

4. Dla centrów operacji bezpieczeństwa (SOC): - 
zaświadczenia o zakończeniu prac podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ  

5. W przypadku programu przekwalifikowania w zakresie 
cyberbezpieczeństwa:  

(i) kopia programu szkolenia, w tym tematyki objętej 
programem  

(ii) wykaz osób, które ukończyły program, ze wskazaniem dla 
każdej osoby jej statusu (aktualny pracownik lub inne), 
niepowtarzalny identyfikator, numer referencyjny 
indywidualnego certyfikatu potwierdzającego pełne 
ukończenie programu.  

6. Na realizację programu dla podmiotów stosujących 
technologię eksploatacji  systemów sterowania 
przemysłowego (ICS):  

(i) zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ  

(ii) szczegółowy raport wydany przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów wyjaśniający, ile podmiotów zostało podłączonych 
i jak działa system. 

7. Dla rozbudowy infrastruktury cyberbezpieczeństwa: - 
wykaz podmiotów, które otrzymały wsparcie oraz dla każdego 
z nich:  

(i) informacje o rodzaju otrzymanego wsparcia  

(ii) numer referencyjny umowy kupna, w stosownych 
przypadkach.  

8. W przypadku sieci wojewódzkich ratowników 
cyberbezpieczeństwa:  

(i) kopia programu szkolenia, w tym tematy objęte 
programem  

(ii) lista osób, które ukończyły program, ze wskazaniem, dla 
każdej osoby niepowtarzalnego identyfikatora oraz numeru 
referencyjnego indywidualnego certyfikatu potwierdzającego 
pełne ukończenie programu;  

(iii) raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniający, w 
jaki sposób sieć została utworzona. 



C24G  C3.1.1 
Cyberbezpieczeńs
two – CyberPL, 
infrastruktura 
przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

Kamień milowy Podpisanie umów 
na budowę centrów 
przetwarzania 
danych 

Podpisanie 
umów na 
budowę 
centrów 
przetwarzania 
danych 

   I KW.  2024  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów 

C25G  C3.1.1 
Cyberbezpieczeńs
two – CyberPL, 
infrastruktura 
przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

Wskaźnik Stworzenie 
standardowych 
centrów 
przetwarzania 
danych, 
zapewniających 
energooszczędną 
infrastrukturę 

 Liczba  0  3  II KW. 2026  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
a) zaświadczenie o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ, potwierdzające utworzenie i 
funkcjonowanie trzech znormalizowanych centrów danych 

 

C26G C3.1.1 
Cyberbezpieczeńs
two – CyberPL, 
infrastruktura 
przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

Wskaźnik Infrastruktura 
mobilna systemu 
zarządzania 
kryzysowego 

 Numbe
r  

0  17 721  IV KW. 2025  Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz projektów i dla każdego z nich: 

- nazwa i opis projektu 

- informacje o celach projektu 

- numer referencyjny świadectwa ukończenia robót 
podpisanego przez wykonawcę i właściwy organ 

- numery referencyjne umów kupna obejmujących wszystkie 
pozycje wymienione w w opisie wskaźnika w CID 

Ponadto w przypadku samowystarczalnego mobilnego punktu 
medycznego należy przedłożyć następujące dodatkowe 
dokumenty dowodowe: 

(i) sprawozdanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z jego funkcjonowania 



C27G C3.1.1 
Cyberbezpieczeńs
two – CyberPL, 
infrastruktura 
przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

Kamień milowy Important Project of 
Common European 
Interest (IPCEI): 
wybór projektów 
rozwiązań 
chmurowych nowej 
generacji i 
podpisanie umów 

Podpisanie 
umów z 
wybranymi 
podmiotami 

   III KW. 2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie podpisanych umów 

b) kopię ogłoszenia o naborze projektów wspierających 
rozwój rozwiązań Chmury Nowej Generacji w Polsce z 
informacją o naborze wniosków 

C28G C3.1.1 
Cyberbezpieczeńs
two – CyberPL, 
infrastruktura 
przetwarzania 
danych oraz 
optymalizacja 
infrastruktury 
służb 
państwowych 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 

Wartość 
docelowa 

Important Project of 
Common European 
Interest (IPCEI): 
opracowanie 
krajowych 
rozwiązań w 
zakresie 
przetwarzania 
danych dotyczących 
infrastruktury/usług 

 Liczba  0  5  II KW. 2024  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenia o zakończeniu prac podpisane przez 
przedsiębiorstwa i właściwe organy, potwierdzające, że 
opracowano i działa co najmniej pięć nowych krajowych 
rozwiązań w zakresie infrastruktury/usług przetwarzania 
danych zostało wdrożonych i są operacyjne. 

 

  



Część pożyczkowa 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 
jakościowe 
(dla kamieni 
milowych) 

Wskaźniki ilościowe 
(dla wskaźników)  

Orientacyjn
y 
harmonogra
m 
zakończenia 
działania 

Instytucja 
odpowiedzialna za 
wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno
stka 
miary 

Pozi
om 
baz
owy 

Cel Kwart
ał 

Rok 

C1L C1.2 Podniesienie 
poziomu 
dostępności i 
wykorzystania 
nowoczesnej 
łączności 
przewodowej i 
bezprzewodowej 
na potrzeby 
społeczne i 
gospodarcze 

Kamień milowy Zmiana 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu z 
dnia 17 lutego 2020 
r. w sprawie 
monitorowania 
emisji pól 
elektromagnetyczn
ych w środowisku 

Przepis w 
nowelizacji 
rozporządzenia 
wskazujące na 
wejście w życie 

   I KW. 2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

C2L C1.2 Podniesienie 
poziomu 
dostępności i 
wykorzystania 
nowoczesnej 
łączności 
przewodowej i 
bezprzewodowej 
na potrzeby 
społeczne i 
gospodarcze 

Kamień milowy Nowelizacja 
rozporządzenia 
Rady Ministrów z 
dnia 10 września 
2019 r. w sprawie 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Przepis w 
nowelizacji 
rozporządzenia 
wskazujące na 
wejście w życie 

   I KW. 2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

C3L C1.2 Podniesienie 
poziomu 
dostępności i 
wykorzystania 
nowoczesnej 
łączności 
przewodowej i 
bezprzewodowej 
na potrzeby 
społeczne i 
gospodarcze 

Kamień milowy Nowy akt prawny 
likwidujący bariery 
we wdrażaniu sieci 
5G przez branże 
wertykalne 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   IV KW. 2023  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

C4L C1.2.1 
Wzmocnienie 
potencjału 
komercyjnych 

Kamień milowy Ramy dla 
produktów 
finansowych w celu 
wzmocnienia 

    IV KW. 2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 



inwestycji w 
nowoczesne sieci 
łączności 
elektronicznej 

komercyjnych 
inwestycji w 
nowoczesną sieć 
komunikacji 
elektronicznej 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię ram opublikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów oraz link do strony internetowej, na której można 
uzyskać dostęp do ram.  

b) kopię specyfikacji  warunków  dla nadchodzących naborów 
projektów 

C5L C1.2.1 
Wzmocnienie 
potencjału 
komercyjnych 
inwestycji w 
nowoczesne sieci 
łączności 
elektronicznej 

Kamień milowy Kontrakty 
przyznane na 
budowę stacji 
bazowych 5G 

Powiadomienie 
o przyznanych 
kontraktach 

   IV KW. 2023  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopie umów, które otrzymały notyfikację pomocy 
publicznej 

b) kopię ogłoszenia o przetargu na budowę stacji bazowych 
5G na terenach wiejskich 

C6L  C1.2.1 
Wzmocnienie 
potencjału 
komercyjnych 
inwestycji w 
nowoczesne sieci 
łączności 
elektronicznej  

Wskaźnik Budowa stacji 
bazowych 5G na 
terenach wiejskich 

 Liczba 0 4 200 II KW. 2026 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawcę i właściwy organ potwierdzające, że na obszarach 
wiejskich wdrożono co najmniej 4 200 stacji bazowych 
świadczących usługi 5G 

b) kopię wytycznych dotyczących finansowania, w tym 
wymogu zgodności z Wytycznymi technicznymi DNSH 

C7L  C1.2.1 
Wzmocnienie 
potencjału 
komercyjnych 
inwestycji w 
nowoczesne sieci 
łączności 
elektronicznej  

Wskaźnik Miasta objęte 
nowym 
stacjonarnym 
systemem 
monitorowania 
emisji pól 
elektromagnetyczn
ych z instalacji 
radiokomunikacyjn
ych 

 Liczba 0 50  II KW. 2024  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) zaświadczenia o zakończeniu robót podpisane przez 
wykonawców i właściwe organy potwierdzające 
wybudowanie instalacji do ciągłego monitoringu emisji pól 
elektromagnetycznych 

b) kopię wytycznych dotyczących finansowania, w tym 
wymogu zgodności z Wytycznymi technicznymi DNSH 

C8L  C2.2 Reforma 
podstaw cyfryzacji 
systemów oświaty 
i wychowania 

Kamień milowy Przyjęcie nowej 
polityki cyfryzacji 
edukacji, 
stanowiącej 
podstawę zmian w 
systemie edukacji i 
realizacji inwestycji 
w ICT oraz 

Przyjęcie 
polityki 

   III KW.  2022  Ministerstwo Edukacji i 
Nauki  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument ten zawiera jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 



określającej 
kierunki procesu 
cyfryzacji  systemu 
edukacji w 
perspektywie 
krótko- i 
długoterminowej 

a) kopię uchwały Rady Ministrów w sprawie polityki cyfryzacji 
obszaru oświaty wraz z linkiem do strony internetowej, na 
której treść uchwały jest dostępna. 

b) kopię sprawozdania z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, wymieniającego ich  
uczestników wraz z podsumowaniem uwag oraz sposobem 
ich uwzględnienia, a także link do strony internetowej, na 
której udostępniono dokumenty do konsultacji 

C9L  C2.2.1 
Wyposażenie 
szkół/instytucji w 
odpowiednie 
urządzenia i 
infrastrukturę ICT 
w celu poprawy 
ogólnych 
wyników 
systemów 
edukacji  

Kamień milowy  Konsultacje 
społeczne w 
sprawie ram 
określających 
procedury 
dystrybucji 
urządzeń 
teleinformatycznyc
h oraz 
udostępniania 
infrastruktury 
szkołom i innym 
placówkom 
oświatowym 

Raport 
podsumowując
y wyniki 
konsultacji 
społecznych 
wraz opisem 
uwzględnienia 
ich wyniku 
przez MEiN 

   III KW.  2022  Ministerstwo Edukacji i 
Nauki 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię sprawozdania z konsultacji sporządzonego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, wymieniającego ich 
uczestników wraz z  podsumowaniem uwag oraz sposobem 
ich uwzględnienia, a także link do strony internetowej, na 
której udostępniono dokumenty do konsultacji 

C10L C2.2.1 
Wyposażenie 
szkół/instytucji w 
odpowiednie 
urządzenia i 
infrastrukturę ICT 
w celu poprawy 
ogólnych 
wyników 
systemów 
edukacji 

Kamień milowy Ramy określające 
procedury 
dystrybucji 
urządzeń 
teleinformatycznyc
h i udostępniania 
infrastruktury 
szkołom 

Przyjęcie ram 
przez 
Ministerstwo 
Edukacji i Nauki 

   III KW.  2023  Ministerstwo Edukacji i 
Nauki 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię opublikowanych ram przyjętych przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, które będą zawierać postanowienia 
dotyczące poniższego zaproszenia do składania ofert zgodnie 
z opisem w załączniku do CID oraz link do strony 
internetowej, na której można uzyskać dostęp do ram  

C11L C2.2.1 
Wyposażenie 
szkół/instytucji w 
odpowiednie 
urządzenia i 
infrastrukturę ICT 
w celu poprawy 
ogólnych 
wyników 
systemów 
edukacji 

Wskaźnik Sale lekcyjne w 
szkołach 
wyposażone w 
połączenie LAN 

 Liczba  0  100 
000  

III KW. 2025 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz szkół zawodowych i placówek ogólnokształcących, w 
których sale dydaktyczne zostały wyposażone w łącze LAN, z 
dostępem do Internetu przekraczającym minimalne 
standardy 100 Mb/s, w tym dla każdej szkoły zawodowej i 
każdej placówki kształcenia ogólnokształcącego: 

 - jej nazwę 

 - wskazanie, czy podmiot jest szkołą zawodową lub placówką 
ogólnokształcącą - liczbę sal lekcyjnych, które zostały 
wyposażone w łącze LAN, z dostępem do Internetu 
przekraczającym minimalne standardy 100 Mb/s 



- numery referencyjne świadectw ukończenia robót 
podpisanych przez wykonawcę i właściwy organ  

b) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru  

c) kopię regulaminu konkursu stanowiącego, że ani ostateczni 
odbiorcy, ani samorządy terytorialne nie zwrócą rządowi RP 
udzielonego wsparcia w jakiejkolwiek formie 

C12L C2.2.1 
Wyposażenie 
szkół/instytucji w 
odpowiednie 
urządzenia i 
infrastrukturę ICT 
w celu poprawy 
ogólnych 
wyników 
systemów 
edukacji 

Wskaźnik Sale lekcyjne w 
szkołach 
zawodowych oraz 
instytucjach 
kształcenia 
ogólnego 
wyposażone w 
narzędzia 
informatyczne w 
celu umożliwienia 
nauczania zdalnego 

 Liczba  0  100 
000  

I KW. 2025 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument ten 
zawiera jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz szkół zawodowych i placówek ogólnokształcących, w 
których sale dydaktyczne zostały wyposażone w narzędzia 
informatyczne umożliwiające nauczycielom prowadzenie 
zajęć zdalnych z lokalu, w tym dla każdej szkoły zawodowej i 
każdej placówki kształcenia ogólnokształcącego:  

- jej nazwę  

- wskazanie, czy podmiot jest szkołą zawodową lub placówką 
o profilu ogólnokształcącym  

- liczbę sal lekcyjnych, które zostały wyposażone w narzędzia 
informatyczne umożliwiające prowadzenie przez nauczycieli 
zajęć zdalnych z lokalu  

- szczegółowy wykaz zakupionych i zainstalowanych 
elementów wyposażenia  

- kopie umów zakupu obejmujących wszystkie wymienione 
pozycje w opisie wskaźnika zawartym w CID  

b) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru  

C13L C2.2.1 
Wyposażenie 
szkół/instytucji w 
odpowiednie 
urządzenia i 
infrastrukturę ICT 
w celu poprawy 
ogólnych 
wyników 
systemów 
edukacji 

Wartość 
docelowa 

Utworzenie 
laboratoriów 
sztucznej 
inteligencji (AI) oraz 
laboratoriów nauk 
przyrodniczych, 
technologii, 
inżynierii i 
matematyki (STEM) 
w szkołach 

 Liczba 0 16 000 III KW. 2025  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) szczegółowy wykaz szkół wyposażonych w laboratoria 
sztucznej inteligencji (AI) i/lub nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki (STEM), w tym dla każdej szkoły: 

- jej nazwę  

- oznaczenie typu szkoły: podstawowa lub ponadpodstawowa  

- informację o rodzaju pracowni lub pracowni, w jakie szkoła 
została wyposażona (laboratorium AI lub STEM)  

- liczbę wykwalifikowanych nauczycieli informatyki do 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem laboratoriów AI i STEM  



- numery referencyjne świadectw ukończenia laboratoriów 
STEM i AI podpisane przez wykonawcę i właściwy organ;  

b) kopię regulaminu konkursu stanowiącego, że ani ostateczni 
odbiorcy, ani samorządy terytorialne nie zwrócą rządowi RP 
udzielonego wsparcia w jakiejkolwiek formie 

C14L C2.2.1 
Wyposażenie 
szkół/instytucji w 
odpowiednie 
urządzenia i 
infrastrukturę ICT 
w celu poprawy 
ogólnych 
wyników 
systemów 
edukacji 

Kamień milowy Cyfryzacja systemu 
egzaminacyjnego 

Sprawozdanie z 
pomyślnego 
zakończenia 
cyfryzacji 
systemu 
egzaminacyjneg
o 

   IV KW. 2025 Ministerstwo Edukacji i 
Nauki 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) raport sporządzony przez niezależnego inżyniera, 
zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wykazujący 
pomyślne zakończenie cyfryzacji systemu egzaminacyjnego 

 

  



D. KOMPONENT D: „SKUTECZNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ SYSTEMU ZDROWIA” 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 
 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy/wskaź

nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjn

y 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno

stka 

miary 

Pozi

om 

baz

owy 

Cel Kwart

ał 

Rok 

D1G  D1.1 Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy  Wejście w życie 
ustawy o 
modernizacji i 
poprawie 
efektywności szpitali 

Przepis w akcie 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   III KW.  2022  Ministerstwo Zdrowia  Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw, wraz z dokumentem 
podsumowującym w pełni uzasadniającym w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Taki dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
do przepisów, które wypełniają odpowiednie elementy 
kamienia, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D2G D1.1 Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy Wejście w życie 
Zarządzenia Prezesa 
NFZ o wzmocnieniu 
podstawowej opieki 
zdrowotnej i opieki 
koordynowanej, a 
następnie przepisów 
finansowych (w tym 
zmian w umowach), 
pozwalających na 
wdrożenie w całym 
kraju 

Przepis w 
zarządzeniu 
wskazujący na 
wejście w życie 

   III KW. 2022  Ministerstwo Zdrowia Kopia publikacji Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ), wraz z dokumentem podsumowującym w 
pełni uzasadniającym w jaki sposób kamień (i wszystkie jego 
elementy składowe) został wypełniony w sposób 
zadowalający. Taki dokument podsumowujący powinien 
zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących wejście w życie oraz do przepisów, które 
wypełniają odpowiednie elementy kamienia, zgodnie z jego 
opisem i w odniesieniu do odpowiednich zapisów w 
załączniku do Decyzji Implementacyjnej Rady UE. 

D3G D1.1 Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o jakości w 
ochronie zdrowia i 
bezpieczeństwie 
pacjentów, wraz z 
niezbędnymi 
przepisami 
wykonawczymi 

Przepis w akcie 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   III KW.  2022  Ministerstwo Zdrowia Kopie publikacji w Dzienniku Ustaw, wraz z dokumentem 
podsumowującym w pełni uzasadniającym w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Taki dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
do przepisów, które wypełniają odpowiednie elementy 
kamienia, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 



D4G D1.1 Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o Krajowej 
Sieci Onkologicznej 
ustanawiającej 
zasady 
funkcjonowania 
sieci poprzez 
wprowadzenie 
nowej struktury i 
nowego modelu 
zarządzania opieką 
onkologiczną w 
Polsce 

Przepis w akcie 
wskazujący na 
wejście w życie 

   III KW. 2022  Ministerstwo Zdrowia Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw, wraz z dokumentem 
podsumowującym w pełni uzasadniającym w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Taki dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
do przepisów, które wypełniają odpowiednie elementy 
kamienia, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D5G D1.1 Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o Krajowej 
Sieci Kardiologicznej 
ustanawiającej 
zasady 
funkcjonowania 
sieci poprzez 
wprowadzenie 
nowej struktury i 
nowego modelu 
zarządzania opieką 
kardiologiczną w 
Polsce 

Przepis w akcie 
wskazujący na 
wejście w życie 

   I KW.  2024  Ministerstwo Zdrowia Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw, wraz z dokumentem 
podsumowującym w pełni uzasadniającym w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Taki dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
do przepisów, które wypełniają odpowiednie elementy 
kamienia, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D6G D1.1 Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy Wejście w życie 
pakietu 
legislacyjnego 
dotyczącego 
uruchomienia 
krajowych usług e-
zdrowia oraz ich 
integracji z 
istniejącymi/dostęp
nymi systemami e-
zdrowia na 
poziomie krajowym 
i regionalnym 

Przepis w 
pakiecie 
legislacyjnym 
wskazujący na 
wejście w życie 

   I KW.  2026  Ministerstwo Zdrowia Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw, wraz z dokumentem 
podsumowującym w pełni uzasadniającym w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Taki dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
do przepisów, które wypełniają odpowiednie elementy 
kamienia, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D7G  D1.1. Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy Wejście w życie 
rozporządzenia w 
sprawie wykazu 
wojewódzkich 
ośrodków 
monitorujących dla 
sieci onkologicznej 

Przepis w 
rozporządzeniu 
wskazujący na 
wejście w życie   

   I KW. 2023  Ministerstwo Zdrowia Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw, wraz z dokumentem 
podsumowującym w pełni uzasadniającym w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Taki dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
do przepisów, które wypełniają odpowiednie elementy 
kamienia, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 



D8G D1.1 Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości świadczeń 
zdrowotnych 

Kamień milowy Ocena sieci opieki 
onkologicznej 

Publikacja 
raportu 

   II KW. 2025  Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) kopię raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia 
z oceny sieci opieki onkologicznej, w tym elementów 
określonych w opisie kamienia milowego oraz ocenę, w jaki 
sposób reforma sieci opieki onkologicznej doprowadziła do 
poprawy dostępu i jakości opieki onkologicznej. 

D9G D1.1.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
centrów opieki 
wysokospecjalisty
cznej i innych 
podmiotów 
leczniczych 

Kamień milowy Wejście w życie 
aktu prawnego w 
sprawie wykazu 
dokładnych 
kryteriów 
kwalifikujących 
szpitale do 
poszczególnych 
kategorii, aby 
pomóc w 
określeniu potrzeb 
inwestycyjnych 
wynikających z 
reformy 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
wejście w życie 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Zdrowia Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw, wraz z dokumentem 
podsumowującym w pełni uzasadniającym w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Taki dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
do przepisów, które wypełniają odpowiednie elementy 
kamienia, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D10
G  

D1.1.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
centrów opieki 
wysokospecjalisty
cznej i innych 
podmiotów 
leczniczych 

Kamień milowy Pierwszy nabór 
wniosków dla 
szpitali ubiegających 
się o 
dofinansowanie 

Publikacja 
pierwszego 
naboru 
wniosków 

   I KW. 2023  Ministerstwo Zdrowia   Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację i 
elementy: 

a) link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, na której 
ogłoszono nabór, pokazujący, że konkurs jest oparty o 
kryteria kategoryzacji, oraz że zawiera tylko zakres działań 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez NFZ i jest zgodny z zachowaniem zasad 
przejrzystości i niedyskryminacji, oraz 

b) wyciągi z dokumentacji naborowej wykazujące pełną 
zgodność z opisem kamienia milowego, jak również z opisem 
inwestycji  zawartym w załączniku do  Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D11
G 

D1.1.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
centrów opieki 
wysokospecjalisty
cznej i innych 
podmiotów 
leczniczych 

Wskaźnik  W1 - Umowy 
podpisane 
pomiędzy szpitalami 
a Ministerstwem 
Zdrowia na zakup 
sprzętu medycznego 
lub wsparcie 
inwestycji 
infrastrukturalnych 

 Liczba 0  81 IV KW. 2023 Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację: 

a) wykaz numerów referencyjnych podpisanych umów 
pomiędzy szpitalami a Ministerstwem Zdrowia, wraz z 
informacją o rodzaju wsparcia (sprzęt medyczny czy 
infrastruktura), a także informację na temat szpitala 
otrzymującego wsparcie;  



b)  wyciąg z podpisanych umów  wykazujący pełną zgodność 
zakupionego sprzętu lub infrastruktury z opisem kamienia 
milowego i inwestycji zawartym w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D12
G 

D1.1.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
centrów opieki 
wysokospecjalisty
cznej i innych 
podmiotów 
leczniczych 

Wskaźnik W2 - Umowy 
podpisane 
pomiędzy szpitalami 
a Ministerstwem 
Zdrowia na zakup 
sprzętu medycznego 
lub wsparcie 
inwestycji 
infrastrukturalnych 

 Liczba 81  330 IV KW. 2024 Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) wykaz numerów referencyjnych podpisanych umów 
pomiędzy szpitalami a Ministerstwem Zdrowia, wraz z 
informacją o rodzaju wsparcia (sprzęt medyczny czy 
infrastruktura), a także informację na temat szpitala 
otrzymującego wsparcie;    

D13
G 

D1.1.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
centrów opieki 
wysokospecjalisty
cznej i innych 
podmiotów 
leczniczych 

Wskaźnik Szpitale z nowym 
sprzętem 
medycznym 
zakupionym w 
związku z ich 
restrukturyzacją lub 
ich wprowadzeniem 
Krajowej Sieci 
Onkologicznej 

 Liczba 0 300 II KW.  2026 Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) wykaz szpitali, które zrealizowały projekty obejmujące 
zakup nowego sprzętu medycznego,  oraz dla każdego ze 
szpitali:  

- krótki opis projektu, wraz ze wskazaniem czy inwestycja była 
związana z restrukturyzacją szpitala czy jego wprowadzeniem 
do Krajowej Sieci Onkologicznej oraz wykazać powiązanie z 
opisem wskaźnika i inwestycji z załącznikiem do  Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE;  

- numery referencyjne protokołów zakupu. 

D14
G 

D1.1.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
centrów opieki 
wysokospecjalisty
cznej i innych 
podmiotów 
leczniczych 

Wskaźnik Szpitale z 
rozbudowaną 
infrastrukturą w 
związku z ich 
restrukturyzacją lub 
ich wprowadzeniem 
Krajowej Sieci 
Onkologicznej 

 Liczba 0  280 II KW. 2026 Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:   

a) wykaz szpitali, które zrealizowały projekty obejmujące 
udoskonalenie infrastruktury,  oraz dla każdego ze szpitali:  

- krótki opis projektu, wraz ze wskazaniem czy inwestycja była 
związana z restrukturyzacją szpitala czy jego wprowadzeniem 
do Krajowej Sieci Onkologicznej oraz wykazać powiązanie z 
opisem wskaźnika i inwestycji z załącznikiem do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE; 

- wykaz protokołów odbioru lub numer referencyjny 
certyfikatu ukończenia robót podpisany przez wykonawcę lub 
osobę upoważnioną wraz z umową zakupu lub certyfikatem 
instalacji elementów infrastruktury. 



D15
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 
usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

Kamień milowy Uruchomienie 
nowych e-usług, w 
tym: 

- Narzędzi Analizy 
Zdrowia Pacjenta 

- narzędzia 
wspomagającego 
podejmowanie 
decyzji dla lekarzy w 
oparciu o algorytmy 
AI 

- centralnego 
repozytorium 
danych medycznych 
zintegrowanego z 
innymi kluczowymi 
systemami ochrony 
zdrowia 

Rozpoczęcie 
pełnego 
działania 

   I KW. 2026 Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień milowy (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument potwierdzający zakończenie prac nad 
Narzędziem Analizy Zdrowia Pacjenta, mającym na celu 
agregację danych pochodzących z różnych urządzeń 
wykonujących pomiary medyczne lub pomiary związane z 
trybem życia pacjenta, które następnie trafią na Internetowe 
Konto Pacjenta (IKP), podpisany przez wykonawcę i właściwy 
organ, wykazujący, że narzędzie zostało wytworzone i 
uruchomione oraz link do środowiska testowego narzędzia 
oraz zanonimizowane zrzuty ekranu narzędzia.  

b) dokument potwierdzający zakończenie prac nad 
narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji dla 
lekarzy w oparciu o algorytmy AI, podpisany przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujący, że narzędzie 
zostało wytworzone i uruchomione oraz link do środowiska 
testowego narzędzia oraz zanonimizowane zrzuty ekranu 
narzędzia. 

c) dokument potwierdzający zakończenie prac nad 
centralnym repozytorium danych medycznych 
zintegrowanym z innymi kluczowymi systemami ochrony 
zdrowia, podpisany przez wykonawcę i właściwy organ, 
wykazujący, że repozytorium zostało ukończone i 
uruchomione oraz zanonimizowane zrzuty ekranu 
repozytorium; jeśli zostanie wykorzystane rozwiązanie 
chmurowe umowa licencyjna podpisana przez właściwy organ 
powinna zostać przedstawiona zamiast dokumentu 
potwierdzającego zakończenie prac. 

D16
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 
usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

Kamień milowy Uruchomienie 
Centrum Operacji 
Bezpieczeństwa w 
Centrum e-Zdrowia 

Rozpoczęcie 
pełnego 
działania 

   IV KW.  2025  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień milowy (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument potwierdzający zakończenie prac nad 
wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
rozbudowę systemów bezpieczeństwa CeZ, podpisany przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujący, że Zintegrowany 
System Zarządzania został ukończony i uruchomiony. 

b) dokument potwierdzający zakończenie prac nad 
programem bezpieczeństwa prac projektowo-rozwojowych w 
obszarze systemów IT CeZ, podpisany przez wykonawcę i 
właściwy organ, wykazujący, że program został ukończony i 
uruchomiony. 

c) dokument potwierdzający zakończenie prac nad budową 
Centrum Operacji Bezpieczeństwa w CeZ, podpisany przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujący, że Centrum 



Operacji Bezpieczeństwa w CeZ zostało ukończone i 
uruchomione. 

D17
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 
usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

Kamień milowy Centrum Cyfryzacji 
Dokumentacji 
Medycznej 

Rozpoczęcie 
pełnego 
działania 

   III KW. 2024  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień milowy (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument potwierdzający zakończenie prac nad 
utworzeniem Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej 
zgodnie z opisem kamienia milowego, podpisany przez 
wykonawcę i właściwy organ, wykazujące, że Centrum zostało 
utworzone i uruchomione. 

D18
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 
usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

Wskaźnik Cyfryzacja historii 
kontaktów 
pacjentów z opieką 
zdrowotną 
przechowywanej w 
placówkach 
medycznych 

 % 
(Proce
nt)  

0 30 I KW. 2026 Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument wydany przez właściwy organ odpowiedzialny za 
Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej i zatwierdzony 
przez MZ, wskazujący osiągnięcie wskaźnika;   

b) przedstawienie struktury gromadzenia danych w 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), wraz z 
prezentacją możliwości ich dalszego przetwarzania. 

D19
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 
usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

Wskaźnik  W1 - Cyfryzacja 
dokumentów 
medycznych 

 % 
(Proce
nt)  

10  30 I KW. 2025 Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający.  Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument wydany przez CeZ i zatwierdzony przez MZ, 
wskazujący bazowy poziom (odsetek) wraz z datą.    

b) dokument wydany przez CeZ i zatwierdzony przez MZ, 
wskazujący osiągnięty poziom (odsetek). 

D20
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 
usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

Wskaźnik  W2 - Cyfryzacja 
dokumentów 
medycznych 

 % 
(Proce
nt)  

30  60 I KW. 2026  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument wydany przez CeZ i zatwierdzony przez MZ, 
wskazujący osiągnięty poziom (odsetek). 

D21
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 

Wskaźnik Podmioty lecznicze 
o znaczeniu 
ogólnokrajowym/re
gionalnym 
podłączone do 
centralnego 
repozytorium 
danych medycznych 
i wyposażone w 

 % 
(Proce
nt)  

0  30  I KW. 2026  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający.  Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:   

a) dokument oparty o dane z systemu IT wydany przez CeZ i 
zatwierdzony przez MZ, potwierdzający osiągnięcie 
wymaganego odsetka podmiotów (na poziomie centralnym 



usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

oparte na sztucznej 
inteligencji 
narzędzie 
wspomagające 
podejmowanie 
decyzji 

lub regionalnym) podłączonych do centralnego repozytorium 
danych medycznych; 

b) dokument oparty na danych z systemu IT wydany przez CeZ 
i zatwierdzony przez MZ, potwierdzającego osiągnięcie 
wymaganego odsetka podmiotów wyposażonych (na 
poziomie centralnym lub regionalnym) w narzędzie 
wspomagające podejmowanie decyzji w oparciu o algorytmy 
AI 

D22
G 

D1.1.2 
Przyspieszenie 
procesów 
transformacji 
cyfrowej ochrony 
zdrowia poprzez 
dalszy rozwój 
usług cyfrowych w 
ochronie zdrowia 

Wskaźnik Dorośli pacjenci 
objęci narzędziem 
wspomagającym 
analizę stanu 
zdrowia pacjenta 

 % 
(Proce
nt)  

0  70  I KW. 2026 Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający.  Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument oparty o dane z systemu IT wydany przez CeZ i 
zatwierdzony przez MZ, wskazujący osiągnięty poziom 
(odsetek). 

D23
G 

D2.1 Stworzenie 
odpowiednich 
warunków dla 
zwiększenia 
liczebności kadry 
medycznej 

Kamień milowy Nowelizacja ustawy 
Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i nauce 
oraz zawodach 
lekarza i lekarza 
dentysty, mająca na 
celu stworzenie 
podstawy prawnej 
do wsparcia 
finansowego od 
roku akademickiego 
2021/2022 dla 
studentów 
kierunków 
medycznych w 
Polsce 

Przepis w 
nowelizacji 
ustawy Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i 
nauce oraz 
zawodach 
lekarza i lekarza 
dentysty, 
mająca na celu 
stworzenie 
podstawy 
prawnej do 
wsparcia 
finansowego od 
roku 
akademickiego 
2021/2022 dla 
studentów 
kierunków 
medycznych w 
Polsce, 
określający jego 
wejście w życie. 

   IV KW. 2021  Ministerstwo Zdrowia  Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został osiągnięty 
w sposób zadowalający. Niniejszy dokument podsumowujący 
powinien zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących wejście w życie oraz przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego, zgodnie z jego 
opisem i w odniesieniu do odpowiednich zapisów w 
załączniku do Decyzji Implementacyjnej Rady UE. 

D24
G 

D2.1 
Stworzenie 
odpowiednich 
warunków dla 
zwiększenia 
liczebności 
kadry 
medycznej 

Wskaźnik  Liczba studentów 
medycyny, którzy 
otrzymali wsparcie 
finansowe zgodnie z 
ustawą o 
szkolnictwie 
wyższym i nauce 
oraz o zawodach 

 Liczba  0  9 947  II KW. 2026 Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) wykaz unikalnych identyfikatorów dla wszystkich 
studentów w Polsce, którzy skorzystali ze wsparcia 
finansowego (w formie pożyczek) na płatne studia na 
kierunku lekarskim, zgodnie z opisem wskaźnika, wskazując 



lekarza i lekarza 
dentysty 

dla każdego studenta numer umowy pożyczkowej oraz 
podstawę prawną dla tej umowy. 

D25
G 

D2.1 
Stworzenie 
odpowiednich 
warunków dla 
zwiększenia 
liczebności 
kadry 
medycznej 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o zawodzie 
ratownika 
medycznego oraz 
samorządzie 
ratowników 
medycznych, która 
wprowadzi 
możliwość 
tworzenia studiów II 
stopnia w zakresie 
przygotowania do 
zawodu ratownika 
medycznego 

Przepis w 
ustawie o 
zawodzie 
ratownika 
medycznego 
oraz 
samorządzie 
ratowników 
medycznych 
wskazujący 
na jego 
wejście w 
życie 

   III KW.  2022  Ministerstwo Zdrowia  Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został osiągnięty 
w sposób zadowalający. Niniejszy dokument podsumowujący 
powinien zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących wejście w życie oraz przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego, zgodnie z jego 
opisem i w odniesieniu do odpowiednich zapisów w 
załączniku do Decyzji Implementacyjnej Rady UE. 

D26
G 

D2.1 
Stworzenie 
odpowiednich 
warunków dla 
zwiększenia 
liczebności 
kadry 
medycznej 

Wskaźnik Liczba ratowników 
medycznych, którzy 
ukończyli studia 
magisterskie 

 Liczba 0  2 500  IV KW.  2025  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) wykaz unikalnych identyfikatorów dla wszystkich 
ratowników medycznych, którzy ukończyli studia II stopnia w 
zakresie ratownictwa medycznego wraz z datą ukończenia 
studiów 

D27
G 

D2.1 
Stworzenie 
odpowiednich 
warunków dla 
zwiększenia 
liczebności 
kadry 
medycznej 

Kamień milowy Wejście w 
życie aktów 
prawnych 
mających na 
celu poprawę 
atrakcyjności 
zawodów 
medycznych i 
warunków 
pracy 
pracowników 
medycznych 

Przepisy w 
aktach 
prawnych 
wskazujące na 
ich wejście w 
życie 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Zdrowia Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został osiągnięty 
w sposób zadowalający. Niniejszy dokument podsumowujący 
powinien zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących wejście w życie oraz przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego, zgodnie z jego 
opisem i w odniesieniu do odpowiednich zapisów w 
załączniku do Decyzji Implementacyjnej Rady UE. 

D28
G 

D2.1 
Stworzenie 
odpowiednich 
warunków dla 
zwiększenia 
liczebności 
kadry 
medycznej 

Wskaźnik  Liczba lekarzy i 
lekarzy dentystów, 
którzy uzyskali 
certyfikat 
potwierdzający 
zawodowe 
kompetencje 
medyczne    

 Liczba  0  54 000  IV KW. 2025  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a)  wykaz unikalnych identyfikatorów dla wszystkich lekarzy i 
dentystów, którzy uzyskali certyfikat potwierdzający 
dodatkowe umiejętności zawodowe, ze wskazaniem dla 
każdego lekarza i lekarza dentysty: 

-  numeru certyfikatu i daty wydania w rejestrze Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz,  



 - zaświadczenie krajowego towarzystwa naukowego lub 
państwowego instytutu badawczego, który przyznał te 
certyfikaty; 

D29
G 

D2.1.1. Inwestycje 
związane z 
modernizacją i 
doposażeniem 
obiektów 
dydaktycznych w 
związku ze 
zwiększeniem 
limitów przyjęć na 
studia medyczne 

Kamień milowy  Wejście w życie 
aktu prawnego 
ustanawiającego 
system zachęt do 
podejmowania i 
kontynuowania 
studiów na 
wybranych 
kierunkach 
medycznych 
poprzez stypendia, 
finansowanie 
studiów i opiekę 
mentorską 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   II KW.  2022  Ministerstwo Zdrowia  Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób.  Niniejszy dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. 

D30
G 

D2.1.1. Inwestycje 
związane z 
modernizacją i 
doposażeniem 
obiektów 
dydaktycznych w 
związku ze 
zwiększeniem 
limitów przyjęć na 
studia medyczne 

Wskaźnik  Liczba studentów 
pielęgniarstwa, 
położnictwa, 
ratownictwa 
medycznego, 
medycyny, 
stomatologii, 
analityki medycznej, 
fizjoterapii i 
farmacji, którzy 
otrzymali 
stypendium oraz 
studentów 
pielęgniarstwa, 
położnictwa, 
ratownictwa 
medycznego 
objętych 
stypendium, 
dofinansowaniem 
studiów lub 
mentoringiem. 

 Liczba 0  25 400  II KW. 2026  Ministerstwo Zdrowia   Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:    

a) wykaz unikalnych identyfikatorów dla wszystkich 
studentów, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach „Systemu 
zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na 
wybranych kierunkach medycznych poprzez stypendia, 
finansowanie studiów i mentoring” wraz ze wskazaniem dla 
każdego studenta, formy wsparcia (stypendium, 
dofinansowanie studiów lub wyznaczenie mentora), 
zaznaczeniem kierunku studiów (pielęgniarstwo, położnictwo, 
ratownictwo medyczne, medycyna, stomatologia, analityka 
medyczna, fizjoterapia lub farmacja), a także datą ukończenia 
okresu trzech lat studiów  (dla studentów, którzy pobierali 
stypendium) lub studiów I-wszego stopnia (dla studentów, 
którzy otrzymali dofinansowanie) 

D31
G 

D2.1.1. Inwestycje 
związane z 
modernizacją i 
doposażeniem 
obiektów 
dydaktycznych w 
związku ze 
zwiększeniem 
limitów przyjęć na 
studia medyczne 

Wskaźnik Liczba 
zmodernizowanych 
obiektów 
dydaktycznych 
edukacji 
przedklinicznej (w 
tym Centrów 
Symulacji 
Medycznych) oraz 
zaadaptowanych 
obiektów bazy 
klinicznej 

 Liczba  0  212  IV KW.  2025  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację: 

a) kopie wszystkich publikacji ogłoszeń konkursowych MZ, np. 
nabory projektowe, wraz z linkiem do ogłoszenia i 
wskazaniem, że zakup ziemi nie będzie objęty wsparciem;  

b) link do strony internetowej MZ z ogłoszeniem wyników 
naboru wraz z informacją, która uczelnia otrzymała wsparcie; 



wykorzystywanej w 
nauczaniu w 
centralnych 
szpitalach 
klinicznych oraz 
infrastruktury 
bibliotecznej i 
domów studenckich 
na uczelniach 
medycznych 

c) kopię raportu/-ów MZ z oceny wniosków 
uzasadniającego/ych wybór odbiorców wsparcia i 
pokazującej, że kryteria wyboru były przejrzyste i obiektywne;                              

d) listę wszystkich zakończonych projektów wspierających 
placówki dydaktyczne przedkliniczne określone w opisie celu, 
a dla każdego z nich:  

- opis projektu wraz z numerem umowy i całkowitą kwotą 
dofinansowania;   

- listę protokołów odbioru lub numer referencyjny certyfikatu 
ukończenia robót podpisane przez wykonawcę oraz instytucję 
upoważnioną;  

e) wykaz wszystkich zakończonych projektów wspierających 
zaplecze dydaktyczne kształcące studentów w centralnych 
szpitalach klinicznych zgodnie z opisem wskaźnika i dla 
każdego z nich:  

- opis projektu wraz z numerem umowy i całkowitą kwotą 
dofinansowania 

- listę protokołów odbioru lub numer referencyjny certyfikatu 
ukończenia robót podpisane przez wykonawcę oraz instytucję 
upoważnioną;  

f) wykaz wszystkich zakończonych projektów dotyczących 
renowacji bibliotek na uczelniach medycznych zgodnie z 
opisem wskaźnika i dla każdego z nich: 

- opis projektu wraz z numerem umowy i całkowitą kwotą 
dofinansowania 

- listę protokołów odbioru lub numer referencyjny certyfikatu 
ukończenia robót podpisane przez wykonawcę oraz instytucję 
upoważnioną; 

g) wykaz wszystkich zakończonych projektów dotyczących 
remontu domów studenckich na uczelniach medycznych 
zgodnie z opisem celu i dla każdego z nich: 

- opis projektu wraz z numerem umowy i całkowitą kwotą 
dofinansowania  

- listę protokołów odbioru lub numer referencyjny certyfikatu 
ukończenia robót podpisane przez wykonawcę oraz osobę 
instytucję upoważnioną; 

D32
G 

D3.1. 
Podniesienie 
efektywności i 
jakości systemu 
ochrony zdrowia 
poprzez wsparcie 
polskiego 
potencjału 
badawczo-

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy o badaniach 
klinicznych 
produktów 
leczniczych 
stosowanych u ludzi 

Przepis w akcie 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Zdrowia  Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień (i wszystkie jego elementy składowe) został osiągnięty 
w sposób zadowalający. Niniejszy dokument podsumowujący 
powinien zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących wejście w życie oraz przepisów, które spełniają 
odpowiednie elementy kamienia milowego, zgodnie z jego 



rozwojowego w 
dziedzinie nauk 
medycznych i 
nauk o zdrowiu 

opisem i w odniesieniu do odpowiednich zapisów w 
załączniku do Decyzji Implementacyjnej Rady UE. 

D33
G 

D3.1. 
Podniesienie 
efektywności i 
jakości systemu 
ochrony zdrowia 
poprzez wsparcie 
polskiego 
potencjału 
badawczo-
rozwojowego w 
dziedzinie nauk 
medycznych i 
nauk o zdrowiu 

Kamień milowy Wejście w życie lub 
realizacja 
kluczowych działań 
określonych w 
Rządowym Planie 
Strategicznym 
Rozwoju Sektora 
Biomedycznego 
zgodnie z 
harmonogramem 
określonym w 
Planie 
Strategicznym 

Przepisy w 
dokumentach 
bazowych 
wskazujące na 
ich wejście w 
życie lub 
wdrożenie – w 
zależności od 
rodzaju 
kluczowych 
działań 
wskazanych w 
planie 
strategicznym 

   IV KW.  2022  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień milowy (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:   

a) kopię uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 
Strategicznego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego oraz 
odnośnik do strony internetowej, na której znajduje się Plan 
Strategiczny; 

b) raport Agencji Badań Medycznych zatwierdzony przez 
Ministerstwo Zdrowia pokazujący dotychczasową  realizację 
kluczowych działań ujętych w Planie Strategicznym, w tym 
zaprojektowanie systemu zarządzania rozwojem sektora 
biomedycznego, pierwsze konkursy grantowe w obszarach 
priorytetowych oraz stały monitoring polskiego rynku 
biomedycznego oraz uzasadnienie, w jaki sposób 
doprowadziły one do osiągnięcia celu reformy; 

c) jeśli dostępna, kopia publikacji pierwszego naboru 
(naborów) wniosków o dofinansowanie w obszarach 
priorytetowych wskazanych w Planie Strategicznym, 
wykazująca, że konkurs jest otwarty dla aplikantów; 

d) jeśli dostępne, kopie aktów prawnych zawierających 
postanowienia wskazujące ich wejście w życie lub dokumenty 
wskazujące na wdrożenie innych kluczowych działań 
wyszczególnionych w Planie Strategicznym, w zależności od 
rodzaju tych działań. 

D34
G 

D3.1.1. 
Kompleksowy 
rozwój badań w 
zakresie nauk 
medycznych i 
nauk o zdrowiu 

Kamień milowy Uruchomienie 
elektronicznej 
platformy 
komunikacyjnej dla 
Polskiej Sieci 
Ośrodków Badań 
Klinicznych 

Uruchomienie 
platformy dla 
Polskiej Sieci 
Ośrodków 
Badań 
Klinicznych. 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień milowy (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument potwierdzający zakończenie prac podpisany 
przez wykonawcę i Ministerstwo Zdrowia potwierdzający, że 
platforma została ukończona i uruchomiona, oraz link do 
platformy. 

D35
G 

D3.1.1. 
Kompleksowy 
rozwój badań w 
zakresie nauk 
medycznych i 
nauk o zdrowiu 

Kamień milowy Utworzenie 
specjalistycznego 
Centrum Badawczo- 
Analitycznego 

Raport końcowy 
z ukończenia 
budowy 
Centrum 
Badawczo- 
Analitycznego 
obejmującego 
co najmniej 41 
laboratoriów 
bezpieczeństwa 

   II KW. 2026  Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) kopię raportu końcowego wydanego przez MZ na temat 
budowy Centrum Badawczo-Analitycznego wraz z 
uzasadnieniem zgodności specyfikacji technicznej projektu i 
zobowiązań kontraktowych zawartych w opisie kamienia 



biologicznego 
oraz teren 
szkoleniowy 
obejmujący 
kampus 

milowego i opisem inwestycji w Decyzji Implementacyjnej 
Rady UE oraz zgodności z PZP; 

b) listę protokołów odbioru lub certyfikatów ukończenia 
budowy infrastruktury Centrum Badawczo-Analitycznego 
podpisanych przez wykonawcę lub osobę upoważnioną; 

c) kopię uzgodnionego porozumienia o współpracy z 
Europejskim Laboratorium Biobezpieczeństwa na budowanie 
zdolności krajowych technicznych ekspertów laboratoryjnych 
zatrudnionych w Centrum Badawczo-Analitycznego 

D36
G 

D3.1.1. 
Kompleksowy 
rozwój badań w 
zakresie nauk 
medycznych i 
nauk o zdrowiu 

Wskaźnik Liczba 
dofinansowanych 
projektów dla 
jednostek 
naukowych i 
przedsiębiorców z 
sektora 
biomedycznego 

 Liczba 0  80  II KW. 2026  Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację: 

a) kopię publikacji naborów projektowych oraz link do strony 
naboru;  

b) link do strony z wynikami naboru;  

c) kopie dokumentów dotyczących procesu oceny projektów 
uzasadniające wybór projektów;  

d) kopie umów grantowych dla jednostek badawczych i 
przedsiębiorców w dziedzinie innowacji farmaceutycznych, 
wyrobów medycznych i rozwiązań informatycznych, 
zawierające opis wybranego projektu, kwotę otrzymanego 
wsparcia i szczegóły projektu;  

e) raporty końcowe z wdrożenia dofinansowanych projektów,  
zatwierdzone przez MZ. 

D37
G 

D3.1.1. 
Kompleksowy 
rozwój badań w 
zakresie nauk 
medycznych i 
nauk o zdrowiu 

Wskaźnik  Liczba utworzonych 
Ośrodków Wsparcia 
Badań Klinicznych 

 Liczba 10  50  II KW. 2026  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) dokument wydany przez Agencję Badań Medycznych 
wskazujący poziom (liczbę) oraz datę danych bazowych;  

b) raport wydany przez Agencję Badań Medycznych i 
zatwierdzony przez MZ   potwierdzający, że specyfikacje 
techniczne projektów mających na celu utworzenie Centrów 
Wsparcia Badań Klinicznych wraz z opisem działania tych 
Centrów i ich rolą oraz umowa o dofinansowanie Centrów są 
zgodne z opisem celu i inwestycji w Decyzji Implementacyjnej 
Rady UE;  

c) kopie umów podpisanych przez Agencję Badań 
Medycznych oraz Centra Wsparcia Badań Klinicznych 
zawierające zapewnienie, że Centra zobowiązują się do 
prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego oraz działań 
mających na celu zwiększenie świadomości pacjentów 
dotyczącej badań klinicznych;  



d) kopie wszystkich umów grantowych dla powołania 
dodatkowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych zgodnie z 
opisem wskaźnika;  

e) dokument potwierdzający utworzenie dodatkowego 
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych podpisany przez to dane 
Centrum oraz Agencję Badań Medycznych. 

 

  



Część pożyczkowa 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 
jakościowe 
(dla kamieni 
milowych) 

Wskaźniki ilościowe 
(dla wskaźników)  

Orientacyjn
y 
harmonogra
m 
zakończenia 
działania 

Instytucja 
odpowiedzialna za 
wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno
stka 
miary 

Pozi
om 
baz
owy 

Cel Kwart
ał 

Rok 

D1L D1.2. Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości usług 
opieki 
długoterminowej 
świadczeniodawc
ów opieki 
zdrowotnej na 
poziomie 
powiatowym  

Kamień milowy  Przegląd 
możliwości 
tworzenia 
oddziałów/ośrod
ków opieki 
długoterminowej 
i geriatrycznej w 
szpitalach 
powiatowych w 
Polsce 

Publikacja    II KW.  2022  Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień milowy (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, na której 
opublikowano Przegląd możliwości tworzenia 
oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej 
w szpitalach powiatowych w Polsce. 

D2L D1.2. Zwiększenie 
efektywności, 
dostępności i 
jakości usług 
opieki 
długoterminowej 
świadczeniodawc
ów opieki 
zdrowotnej na 
poziomie 
powiatowym 

Kamień milowy  Wejście w życie 
aktu prawnego 
dotyczącego 
wsparcia dla 
tworzenia w 
szpitalach 
powiatowych 
oddziałów/ośrod
ków opieki 
długoterminowej 
i geriatrycznej, w 
oparciu o wyniki 
przeglądu 

Przepis w akcie 
Ustawodawczy
m wskazujący 
na wejście w 
życie 

   III KW. 2022  Ministerstwo Zdrowia  Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób.  Niniejszy dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących wejście w życie oraz 
przepisów, które spełniają odpowiednie elementy kamienia 
milowego, zgodnie z jego opisem i w odniesieniu do 
odpowiednich zapisów w załączniku do Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE. Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) link do strony, gdzie został opublikowany dokument:  
"Strategiczne ramy rozwoju systemu ochrony zdrowia w 
Polsce na lata 2021-27 – Zdrowa przyszłość". 

D3L D1.2.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
podmiotów 
leczniczych na 
poziomie 
powiatowym 

Kamień milowy Lista szpitali 
powiatowych 
wybranych do 
dodatkowego 
wsparcia 
tworzenia łóżek 
długoterminowyc
h i 
geriatrycznych, 
na podstawie 
określonych 
kryteriów wyboru  

Publikacja listy 
wybranych 
szpitali 

   II KW. 2023  Ministerstwo Zdrowia  Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
kamień milowy (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający.  Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację:  

a) link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, na której 
publikowana jest kopia dokumentu/dokumentów 
zawierających jasne i przejrzyste kryteria wyboru wsparcia; 

b) kopię wykazu szpitali powiatowych wybranych do 
dodatkowego wsparcia tworzenia łóżek długoterminowych i 



geriatrycznych, opublikowanego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Zdrowia. 

D4L D1.2.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
podmiotów 
leczniczych na 
poziomie 
powiatowym 

Wskaźnik  Podpisane 
umowy pomiędzy 
szpitalami 
powiatowymi a 
Ministerstwem 
Zdrowia (lub inną 
instytucją 
wskazaną przez 
Ministerstwo) na 
wsparcie 
inwestycyjne w 
tworzeniu miejsc 
opieki 
długoterminowej 
i geriatrycznej 

 Liczba  0  50  IV KW.  2023  Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający.  Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację: 

a) kopie podpisanych kontraktów, które są zgodne z  opisem 
wskaźnika oraz opisem inwestycji zawartym w Decyzji 
Implementacyjnej Rady UE; 

b) wyciąg z odpowiednich części specyfikacji technicznej 
projektu (opisanych we wniosku projektowym, a nie w 
umowie) potwierdzających zgodność z opisem celu i opisem 
inwestycji w Decyzji Implementacyjnej Rady UE; 

c) szczegółowe sprawozdanie komisji oceniającej z oceny 
nadesłanych wniosków pod kątem kryteriów wyboru. 

D5L D1.2.1  Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
podmiotów 
leczniczych na 
poziomie 
powiatowym 

Wskaźnik Zakończone 
projekty mające 
na celu rozwój 
opieki 
długoterminowej 
i opieki 
geriatrycznej w 
szpitalach 
powiatowych 

 Liczba  0  50  II KW. 2026  Ministerstwo Zdrowia Dokument podsumowujący uzasadniający w jaki sposób 
wskaźnik (i wszystkie jego elementy składowe) został 
wypełniony w sposób zadowalający.  Dokument ten powinien 
zawierać, w formie aneksu, następującą dokumentację: 

a) listę zakończonych projektów, a dla każdego z nich: 

- kopię podpisanej umowy; 

- krótki opis projektu; 

- listę protokołów odbioru lub certyfikatów zakończenia robót 
podpisany przez wykonawcę lub osobę upoważnioną lub 
kopię umowy na zakup sprzętu.  

D6L D3.2 Stworzenie 
sprzyjających 
warunków dla 
rozwoju sektora 
leków i wyrobów 
medycznych 

Kamień milowy Wejście w życie 
aktu prawnego w 
sprawie 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
dostaw leków, w 
tym rozwiązania 
problemu 
niedoborów 
leków i 
najważniejszych 
słabych punktów 
w  łańcuchach 
dostaw 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
wejście w życie 

   II KW.  2023  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 
Zawiera ono jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a) kopię dokumentu przedstawiającego strategię 
farmaceutyczną dla Europy. 

D7L D3.2.1 Rozwój 
potencjału 
sektora leków i 
wyrobów 
medycznych – 
inwestycje 
związane z 

Kamień milowy Wybór do 
wsparcia 
projektów prac 
produkcyjnych 
API 

Publikacja 
wykazu 
wybranych 
projektów 

   III KW. 2023  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument ten powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 



produkcją w 
Polsce API 

a) kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia 
ustanawiającego wykaz krytycznych API określonych w opisie 
kamienia milowego, uchwalonego przez właściwego ministra; 

b) kopia publikacji naboru oraz link do publikacji, zawierający 
kryteria wyboru i wykazujący, że kryteria wyboru są 
niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz zawierają wymóg, aby 
projekty przyczyniały się do tworzenia krytycznych API; 

c) kopia i link do decyzji o przyznaniu wsparcia; 

d) kopia raportu ewaluacyjnego uzasadniającego wybór 
projektów oraz zgodność specyfikacji technicznych wybranych 
projektów z opisem, kryteriami i warunkami określonymi w 
kamieniu milowym oraz w opisie inwestycji w załączniku CID. 

e) kopia opublikowanej listy wszystkich wybranych projektów 
wraz z opisem projektu i okresem realizacji dla każdego 
projektu (wskazując daty kluczowych kamieni milowych), 
odniesieniem do krytycznego interfejsu API lub powiązanego 
obsługiwanego urządzenia medycznego oraz demonstracją 
jego wkładu do celów zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
leków lub ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw 
leków o krytycznym znaczeniu, określonych w akcie 
ustawodawczym dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw leków, oraz link do opublikowanego wykazu. 

D8L D3.2.1 Rozwój 
potencjału 
sektora leków i 
wyrobów 
medycznych – 
inwestycje 
związane z 
produkcją API w 
Polsce 

Wskaźnik Liczba wspartych 
krytycznych API 
(11) 

 Liczba 0 11 IV KW.  2023  Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument ten 
powinien zawierać jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe:  

a) wykaz krytycznych Aktywnych Składników 
Farmaceutycznych (API) (w tym API zastrzeżone, biopodobne 
i generyczne) oraz wyrobów medycznych wspieranych przez 
projekty finansowane przez RRF, a dla każdego API i każdego 
wyrobu medycznego: 

- listę projektów finansowanych przez RRF wspierających to 
krytyczne API lub urządzenie medyczne, a dla każdego 
projektu dokumentację projektową zawierającą dokument 
wydany przez odpowiednie ministerstwo potwierdzający, że 
projekt jest finansowany przez RRF.  

 

  



E. KOMPONENT E: „ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ” 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 
 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy/wskaź

nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjn

y 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno

stka 

miary 

Pozi

om 

baz

owy 

Cel Kwart

ał 

Rok 

E1G E1.1 Wzrost 
wykorzystania 
transportu 
przyjaznego dla 
środowiska 

Kamień milowy Wejście w życie 
ustawy nakładającej 
od 2025 r. 
obowiązek zakupu 
wyłącznie 
autobusów 
niskoemisyjnych i 
zeroemisyjnych w 
miastach powyżej 
100 tys. 
mieszkańców  

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   IV KW. 2022  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię ustawy i publikację w Dzienniku Ustaw z powołaniem 
się na odpowiednie przepisy wskazujące na wejście w życie 
oraz na przepisy, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, wymienione w opisie kamienia milowego 
i odpowiedniej reformy w aneksie do CID. 

E2G E1.1 Wzrost 
wykorzystania 
transportu 
przyjaznego dla 
środowiska 

Kamień milowy Zestaw działań 
wspierających 
opracowanie 
Planów 
Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej 
(SUMP) oraz 
przyjęcie zachęt do i 
wdrażania SUMP z 
poprzez 
udostępnienie 
wsparcia 
technicznego i 
finansowego dla 
wszystkich 
funkcjonalnych 
obszarów miejskich 
przez Ministerstwo 
Infrastruktury  

Przepis 
wskazujący na 
wejście w życie 

   I KW.   2023  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię dokumentu wykazującego ustanowienie nowej 
struktury ze szczególnymi obowiązkami w zakresie wsparcia 
wdrażania SUMP; 

b) kopię decyzji Ministra Infrastruktury o powołaniu w 
ramach Ministerstwa Infrastruktury centrum kompetencji 
SUMP i wykazania jego roli w zakresie doradztwa i wsparcia 
jednostek samorządu terytorialnego; 

c) dokumentację potwierdzającą dostępność wsparcia 
finansowego w programach na lata 2021-2027 dla jednostek 
samorządu terytorialnego; d) kopię decyzji Ministra 
Infrastruktury w sprawie powołania Pełnomocnika ds. SUMP 
w Ministerstwie Infrastruktury. 



E3G E1.1 Wzrost 
wykorzystania 
transportu 
przyjaznego dla 
środowiska 

Kamień milowy Wejście w życie aktu 
prawnego 
wprowadzającego 
opłatę rejestracyjną 
od pojazdów 
emitujących spaliny 
zgodnie z zasadą 
“zanieczyszczający 
płaci” 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   IV KW. 2024  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawiera jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię i link do publikacji aktu prawnego w Dzienniku Ustaw 
z powołaniem się na odpowiedni przepis (przepisy) 
wskazujący na wejście w życie oraz na przepisy spełniające 
odpowiednie elementy kamienia milowego, wymienione w 
opisie aktu etapu i odpowiedniego środka w załączniku do 
CID. 

E4G E1.1 Wzrost 
wykorzystania 
transportu 
przyjaznego dla 
środowiska 

Kamień milowy Wejście w życie aktu 
prawnego 
wprowadzającego 
podatek od 
własności pojazdów 
emitujących spaliny 
zgodnie z zasadą 
“zanieczyszczający 
płaci”  

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   II KW.  2026  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię i link do publikacji aktu prawnego w Dzienniku Ustaw 
z powołaniem się na odpowiedni przepis (przepisy) 
wskazujący na wejście w życie oraz na przepisy spełniające 
odpowiednie elementy kamienia milowego, wymienione w 
opisie aktu etapu i odpowiedniego środka w załączniku do CID 

E5G E1.1 Wzrost 
wykorzystania 
transportu 
przyjaznego dla 
środowiska 

Wskaźnik Miasta, w których 
przyjęto nowy 
SUMP 

 Liczba 0  30  II KW. 2025  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób cel (w tym wszystkie elementy konstytutywne) został 
osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe:  

a. listę miast, które przyjęły nowe SUMP.  

b. kopie przyjętych nowych SUMP i linki do stron 
internetowych, na których można uzyskać dostęp do SUMP. 

E6G  E1.1 Wzrost 
wykorzystania 
transportu 
przyjaznego dla 
środowiska 

Wskaźnik Linie autobusowe 
wspierane przez 
Fundusz rozwoju 
przewozów 
autobusowych o 
charakterze 
użyteczności 
publicznej 

 Liczba 0  4 500  IV KW.  2024  Ministerstwo 
Infrastruktury  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) sprawozdanie z realizacji zadań Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej Sprawozdanie jest przekazywane przez Dysponenta 
Funduszu Radzie Ministrów; 

b) kwartalne sprawozdania z realizacji zadań wojewodów w 
ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej.  Sprawozdania 
wojewodowie składają dysponentowi Funduszu; 

c) raport podsumowujący nabór wniosków w części 
inwestycyjnej ze wskazaniem jakiego typu autobusy zostaną 
zakupione przez beneficjentów (zeroemisyjne i 
niskoemisyjne) zgodnie z wymogami DNSH. 



E7G E1.1 Wzrost 
wykorzystania 
transportu 
przyjaznego dla 
środowiska 

Wskaźnik Nowe pojazdy 
zeroemisyjne 

 % 
(proce
nt) 

0  100  II KW.  2026  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe:  

a) dane publikowane przez Centralną Ewidencję Pojazdów i 
Kierowców, potwierdzające liczbę pojazdów zeroemisyjnych 
zarejestrowanych w Polsce na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 
na dzień 30 czerwca 2026 r.;  

b) dane opublikowane przez Centralną Ewidencję Pojazdów i 
Kierowców w Polsce potwierdzające, że liczba pojazdów 
elektrycznych zarejestrowanych w Polsce na dzień 31 grudnia 
2020 r. wyniosła 10 041. 

E8G E1.1.1 wsparcie 
dla gospodarki 
niskoemisyjnej 

Kamień milowy Ustanowienie 
instrumentu 
finansowego 
(Fundusz) na rzecz 
mobilności 
zeroemisyjnej/nisko
emisyjnej i energii 

Przyjęcie i 
rejestracja 
Funduszu, 
zatwierdzenie 
strategii 
inwestycyjnej 
przez instytucje 
zarządzające 
Funduszem 

   II KW. 2022  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopia dokumentu potwierdzającego utworzenie Funduszu 
wydanego zgodnie z właściwymi przepisami prawa; 

b) kopię strategii inwestycyjnej przyjętej przez organy 
Funduszu, z powołaniem się na odpowiednie zapisy 
wykazujące zgodność z opisem kamieni milowych, w tym z 
zasadą nieszkodzenia (DNSH); 

c) kopię i link do publikacji ogłoszenia o przetargu; 

d) kopię decyzji organów Funduszu wraz z raportem 
oceniającym uzasadniającym wybór Zarządzającego 
Funduszem; 

e) kopię dokumentu powołującego Komitet Inwestycyjny 
Funduszu wydanego przez organy Funduszu;  

f) kopię dokumentu określającego strukturę Funduszu, z 
powołaniem się na odpowiednie zapisy wykazujące, że 
umożliwia on lewarowanie środków prywatnych;  

g) kopie podstawowych aktów prawnych, jak w opisie 
kamienia milowego. 

E9G E1.1.1 Wsparcie 
dla gospodarki 
niskoemisyjnej 

Kamień milowy Wybór pośredników 
finansowych 

Decyzja 
instytucji 
zarządzających 
Funduszem 

   III KW. 2022  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument ten zawiera jako załącznik następujące dokumenty 
dowodowe: 

a. kopia i link do publikacji zaproszenia, przedstawiający 
kryteria kwalifikowalności projektu określone w opisie 
kamienia milowego; 

b. Kopia sprawozdania z wyboru Zarządzającego Funduszem 
uzasadniająca wybór wybranych pośredników finansowych; 



c. decyzja organów Funduszu w sprawie wyboru pośredników 
finansowych; 

d. kopie podpisanych umów z wybranymi pośrednikami 
finansowymi. 

E10G E1.1.1 Wsparcie 
dla gospodarki 
niskoemisyjnej 

Wartość 
docelowa 

Zainstalowane moce 
produkcyjne 
nowych pojazdów 
zeroemisyjnych   

 Liczba  0  100 
000  

II KW.  2026  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
zaświadczenia firm produkcyjnych potwierdzające roczną 
zdolność produkcyjną nowych pojazdów zeroemisyjnych 
dzięki inwestycjom wspieranym przez Fundusz. 

E11G E1.1.1 Wsparcie 
dla gospodarki 
niskoemisyjnej 

Wartość 
docelowa 

Zdolności 
produkcyjne i 
magazynowe 
niskoemisyjnego/zer
oemisyjnego 
magazynowania i 
produkcji paliw 
alternatywnych/ene
rgii  

 Liczba  0  1 000  II KW. 2026  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 
zaświadczenie przedsiębiorstwa zajmującego się 
wytwarzaniem i magazynowaniem energii, wykazujące 
produkcję i zainstalowaną pojemność magazynową (baterie) 
w MW rocznie produkowanych zeroemisyjnych źródeł energii 
(z wyłączeniem sprężonego gazu ziemnego i skroplonego gazu 
ziemnego) dzięki inwestycjom wspieranym przez Fundusz. 

E12G E1.1.1 Wsparcie 
dla gospodarki 
niskoemisyjnej 

Wartość 
docelowa 

MŚP i spółki o 
średniej kapitalizacji 
wspierane w ramach 
konkretnych 
Inwestycji, na które 
ukierunkowany jest 
Fundusz  

 Liczba 0  150  IV KW. 2025  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) wykaz MŚP i spółek o średniej kapitalizacji wspieranych z 
Funduszu oraz dostarczających produkty i usługi na rzecz 
zrównoważonej mobilności niskoemisyjnej/zeroemisyjnej i 
zeroemisyjnej energii, w tym dla każdego MŚP i każdej spółki 
o średniej kapitalizacji jej nazwę, informacje o jego lokalizację 
oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności; 

b) powołanie się na stosowne decyzje Organów Funduszu o 
udzieleniu wsparcia ww. MŚP i spółkom o średniej 
kapitalizacji 

E13G E1.1.2 Zero i 
niskoemisyjny 
transport 
zbiorowy 
(autobusy) 

Kamień milowy Pojazdy 
zeroemisyjne i 
niskoemisyjne: 
wybór 
beneficjentów 

Umowy 
podpisane 
między 
właściwymi 
Ministerstwami 
a 
beneficjentami 

   IV KW.  2023  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska, Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a. kopię lub link do opublikowanego ogłoszenia o konkursie; 

b. kopię lub link do publikacji wyników konkursu; 

c. kopię sprawozdania(-ań) z oceny ewaluacyjnej konkursu 
wskazującej proces wyboru beneficjentów; 

d. wykaz podpisanych umów między właściwym 
ministerstwem (lub właściwym organem w imieniu 
ministerstwa) a beneficjentami oraz ewentualne późniejsze 



zmiany umów, potwierdzające zgodność z opisem kamienia 
milowego i opisem inwestycji w aneksie do CID; 

e. notę wyjaśniającą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury, w ramach ich 
odpowiednich kompetencji, wykazującą, że wymogi 
dotyczące zrównoważonej dystrybucji, określone w opisie 
kamienia milowego, zostały spełnione. 

E14G  E1.1.2 Zero i 
niskoemisyjny 
transport 
zbiorowy 
(autobusy) 

Wskaźnik Nowe nisko- i 
zeroemisyjne 
pojazdy w 
eksploatacji 

 Liczba  0  1 738  I KW. 2026  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska, Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a. wykaz zakupionych nowych autobusów zeroemisyjnych i 
niskoemisyjnych będących w eksploatacji wraz ze wskazaniem 
zastosowanych technologii (rodzaj paliwa/typ silnika/norma 
Euro);  

b. nazwy firm eksploatujących nowe pojazdy oraz miejsca 
eksploatacji autobusów;  

c. wskazanie, które autobusy kursują w transporcie miejskim 
lub podmiejskim/wiejskim;  

d. w odniesieniu do przetargu na zakup autobusów: kopie lub 
linki do publikacji przetargów; kopie lub łącza do publikacji 
decyzji o udzieleniu zamówienia; wykaz podpisanych umów 
między beneficjentami a dostawcami autobusów; kopię 
sprawozdania z wyboru. 

E15G E2.1 Zwiększenie 
konkurencyjności 
sektora 
kolejowego 

Kamień milowy  Wejście w życie aktu 
zmieniającego 
ustawę o 
transporcie 
kolejowym 
zapewniającego 
odporność 
przewoźników 
kolejowych. Decyzja 
Ministra w zakresie 
ustanowienia 
priorytetów dla 
transportu 
intermodalnego i 
usunięcia wąskich 
gardeł w celu 
zwiększenia 
przepustowości 
kolei - IV KW. 2022 
r. 

Przepis w 
akcie 
zmieniającym 
ustawę o 
transporcie 
kolejowym 
wskazujący 
na jej wejście 
w życie i 
przyjęcie 
decyzji 
Ministra 
Infrastruktury 
w  sprawie 
wąskich 
gardeł. 

   IV KW.  2022  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a. powołanie się na odpowiednie przepisy wskazujące na 
wejście w życie oraz kopię ustawy o zmianie ustawy o 
transporcie kolejowym zapewniające odporność 
przewoźników kolejowych;  

b. kopię decyzji o powołaniu jednostki intermodalnej w 
Ministerstwie Infrastruktury oraz związaną z nią strukturę i 
obowiązki; 

c. kopię analizy stanu sieci i wąskich gardeł; d. kopię decyzji 
ministerialnej w sprawie usunięcia wąskich gardeł. 



E16G E2.1 Zwiększenie 
konkurencyjności 
sektora 
kolejowego 

Wskaźnik Ustanowienie 
obszaru poboru 
opłat z na nowych 
drogach 

 km  0  1 400  I KW.  2023  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument należycie uzasadniający, w jaki sposób wskaźnik (w 
tym wszystkie elementy konstytutywne) został osiągnięty w 
zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię publikacji w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia w 
sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 
marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na 
których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości 
stawek opłaty elektronicznej; 

b) wykaz odcinków nowych dróg objętych systemem opłat 
drogowych oraz, dla każdego odcinka, jego długość (w km) 
oraz wskazanie, czy jest to autostrada, czy droga ekspresowa. 

E17G E2.1.1 Linie 
kolejowe 

Kamień 

milowy 

Podpisywanie 
umów w ramach 
otwartych i 
konkurencyjnych 
przetargów 

Podpisanie 
umów 

   IV KW.  2024  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię lub link do publikacji dokumentacji przetargowej;  

b) kopię lub link do publikacji decyzji o udzieleniu 
zamówienia;  

c) kopie protokołów oceny ofert uzasadniających wybór 
wykonawców;  

d) wykaz podpisanych umów pomiędzy Ministerstwem 
Infrastruktury (lub podmiotami oddelegowanymi do realizacji 
tych inwestycji) a kontrahentami oraz ewentualnych 
późniejszych zmian w umowach, wykazujący zgodność z 
opisem kamienia milowego i opisem etapu inwestycje w 
załączniku CID, takie jak długość linii kolejowych i zgodność ze 
specyfikacjami TEN-T oraz elektryfikacja;  

e) kopię OOŚ i uzyskanych pozwoleń, jeśli są potrzebne. 

E18G E2.1.1 Linie 
kolejowe 

Wskaźnik Modernizacja 478 
km linii kolejowych, 
w tym 300 km  ze 
standardami TEN-T 

 Liczba  0  478  II KW. 2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty potwierdzające zgodność z opisem celu i opisem 
inwestycji w załączniku do CID: 

a) wykaz wszystkich obiektów/linii kolejowych, na których 
prowadzono roboty, z wyszczególnieniem odcinków linii 
kolejowych oraz, dla każdego odcinka, jego długości (w km); 

b) w przypadku odpowiednich linii TEN-T o długości 300 km, 
świadectwa ukończenia podpisane przez wykonawcę i 
zamawiającego, potwierdzające, że linie kolejowe spełniają 



wymagania sieci TEN-T i są eksploatowane; c) kopie 
wszystkich uzyskanych OOŚ i zezwoleń; 

E19G E2.1.2 Pasażerski 
tabor kolejowy 

Kamień milowy Podpisanie umów 
na pasażerski tabor 
kolejowy 

Podpisanie 
umów 

   III KW. 2023  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię lub link do opublikowanego ogłoszenia o konkursie; 

b) kopię lub link do publikacji wyników konkursu; 

c) kopie protokołów oceny dotacji uzasadniających wybór 
beneficjentów; 

d) wykaz podpisanych umów między Ministerstwem 
Infrastruktury (lub podmiotem, któremu powierza się 
zadanie) a wybranymi beneficjentami (70 szt.) oraz między 
Ministerstwem Infrastruktury a PKP IC (38 szt.) oraz kopie 
późniejszych ewentualnych zmian do umowy potwierdzające 
zgodność z opisem kamienia milowego i opisem inwestycji w 
CID.  

E20G E2.1.2 Pasażerski 
tabor kolejowy 

Wskaźnik Tabor elektryczny i 
wyposażony w 
ERTMS 
eksploatowany na 
regionalnych i 
dalekobieżnych 
liniach kolejowych 

 Liczba  0  108  II KW. 2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) wykaz wszystkich nowych zespołów taboru 
wprowadzonych do eksploatacji i dla każdego z nich: 

- informację o rodzaju linii, na których działa jednostka (linie 
regionalne lub linie dalekobieżne), 

- wykaz protokołów odbioru podpisanych pomiędzy 
wykonawcą a zamawiającym; 

b) wypis odpowiednich fragmentów specyfikacji technicznych 
zespołów taboru, potwierdzający zgodność z opisem celu oraz 
z opisem inwestycji w załączniku CID, w tym zgodność z 
wymogiem zeroemisyjności taboru /elektryczny; 

c) odniesienie do odpowiednich klauzul umów o świadczenie 
usług publicznych potwierdzających, że tabor zostanie 
przekazany właściwemu organowi lub następnemu 
operatorowi (po cenie rynkowej bez pomocy) po zakończeniu 
umowy o świadczenie usług publicznych. 

E21G E2.1.3 Projekty 
intermodalne 

Kamień milowy Podpisanie umów 
na projekty w 
zakresie transportu 
intermodalnego 

Podpisanie 
umów 

   IV KW. 2023  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 



a) kopię lub link do opublikowanego ogłoszenia o konkursie  

b) kopię lub link do publikacji wyników konkursu;  

c) kopię protokołu uzasadniającego wybór beneficjentów;  

d) zestawienie podpisanych umów z wybranymi 
beneficjentami oraz ewentualnych późniejszych zmian do 
umów, potwierdzające zgodność z opisem kamienia milowego 
i opisem inwestycji w załączniku do CID.  

E22G E2.1.3 Projekty 
intermodalne 

Wskaźnik Zwiększenie 
zdolności 
przeładunkowych 

 % 
(Proce
nt)  

Bazo
wa 
moc 
zains
talo
wan
a 9,1 
mln 
TEU/
r 
(ref. 
2020
) dla 
wszy
stkic
h 
term
inali 
w 
Polsc
e  

5 II KW. 2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument ten powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: dane z publicznego rejestru terminali 
(urzędu statystycznego) potwierdzające zdolności 
przeładunkowe terminali wspieranych w ramach RRF na 
koniec 2025 r. oraz na koniec 2020 r. (bazowy).  

E23G E2.2 Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
transportu 

Kamień milowy Wejście w życie 
aktów prawnych 
wprowadzających 
pierwszeństwo 
pieszych na 
przejściach, 
jednolitą prędkość 
w terenie 
zabudowanym, 
minimalną odległość 
między pojazdami, 
cele bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 
do 2030 r. (-50 % 
ofiar śmiertelnych w 
wypadkach) 

Przepis w 
aktach 
prawnym 
wskazujący na 
wejście jego w 
życie 

   IV KW.  2021  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawiera ć odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów prawnych, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, wymienione w opisie  

E24G E2.2.1 Inwestycje 
w bezpieczeństwo 
transportu 

Wskaźnik Zakończenie 
budowy obwodnic i 
likwidacja czarnych 
punktów 

 Liczba 0 10 km, 
125 
czarnyc
h 

IV KW.  2023  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik: 



bezpieczeństwa 
drogowego 

punktó
w 

a) wykaz oddanych do ruchu odcinków obwodnic z podaniem, 
dla każdego odcinka obwodnicy, jego długości (w km); 

b) wykaz zmodernizowanych/usuniętych miejsc 
niebezpiecznych wraz z lokalizacjami 

c) dla odcinków obwodnicy: kopie pozwolenia na 
użytkowanie, wydane zgodnie z przepisami krajowymi przez 
krajowy nadzór budowlany lub Świadectwo Przejęcia 
podpisane przez wykonawcę i zamawiającego; 

d) w przypadku miejsc niebezpiecznych: wykaz protokołów 
odbioru podpisanych przez wykonawcę(-ów) i instytucję 
zamawiającą(-e) lub wykaz rozliczeń finansowych i 
rzeczowych dla każdego projektu podpisanych przez 
zamawiającego zgodnie z przepisami krajowymi. 

E25G E2.2.1 Inwestycje 
w bezpieczeństwo 
transportu 

Wskaźnik Zakończenie 
budowy obwodnic, 
likwidacja czarnych 
punktów 
bezpieczeństwa 
drogowego oraz 
instalacja 
automatycznych 
urządzeń nadzoru 
drogowego. 

 Liczba 0 90 km, 
305 
czarnyc
h 
punktó
w/ 128 
urządz
eń ń 

II KW. 2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik: 

a) wykaz oddanych do ruchu odcinków obwodnic z podaniem, 
dla każdego odcinka obwodnicy, jego długości (w km); 

b) wykaz zmodernizowanych/usuniętych miejsc 
niebezpiecznych wraz z lokalizacjami; 

c) wykaz zainstalowanych automatycznych urządzeń nadzoru, 
nad ruchem drogowym, w tym ich lokalizację i rodzaj; 

d) dla odcinków obwodnic: kopie pozwolenia na użytkowanie, 
wydane zgodnie z przepisami krajowymi przez krajowy nadzór 
budowlany lub Świadectwo Przejęcia podpisane przez 
wykonawcę i zamawiającego. 

W przypadku pozostałych zadań (miejsc niebezpiecznych i 
zainstalowanych automatycznych urządzeń nadzoru nad 
ruchem drogowym: 

e) wykaz protokołów odbioru, podpisanych przez wykonawcę 
(-ów) i instytucje zamawiającą, lub wykaz rozliczeń 
finansowych i rzeczowych każdego projektu podpisanych 
przez zamawiającego zgodnie z przepisami krajowymi. 

E26G E2.2.2 Cyfryzacja 
transportu 

Kamień milowy  Kompleksowy 
system biletowania 
pasażerów kolei 

System w 
eksploatacji 

   II KW.  2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) opis zawierający wyciąg ze specyfikacji technicznej systemu 
jednolitego biletu kolejowego potwierdzający zgodność z 
opisem kamienia milowego i opisem inwestycji w załączniku 
CID oraz wykazem uczestniczących przewoźników; 



b) link do stron internetowych, na których użytkownicy mogą 
dokonać zakupu biletów jednorazowych; 

c) kopię protokołu odbioru nowego jednolitego systemu 
biletowego, podpisaną przez wykonawcę i zamawiającego, 
zgodnie z przepisami krajowymi; 

E27G E2.2.2 Cyfryzacja 
transportu 

Wskaźnik Instalacja: 
Systemów 
Dynamicznej 
Informacji 
Pasażerskiej (SDIP), 
systemów kontroli i 
przejazdów 
kolejowych w 55 
obszarach 

 Liczba 0 SDIP: 
10 
lokaliza 
cji, 
kontrol
a: 15 
lokaliza
cji, 
przejaz
d y 
kolejo
we  30 
lokaliza 
cji 

I KW. 2024  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) szczegółowy wykaz nowego sprzętu z uwzględnieniem 
kategorii określonych w CID oraz miejsca jego zainstalowania; 

b) certyfikat instalacji podpisany przez wykonawcę(-ów) i 
właściwy(-e) organ(-y), wydany zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym. 

E28G E2.2.2 Cyfryzacja 
transportu 

Wskaźnik Instalacja 
automatyczn
ego 
sterowania, 
przejazdy 
kolejowe, 
180 urządzeń 
pokładowych 
ERTMS i 

związane z tym 
wprowadzenie do 
eksploatacji 

 Liczba  0  – 180 

jednost
ek 

pokład
owych 
ERTMS 

 45 
lokaliza 
cji 
przejaz
dów 
kolejo
wych; 

– 35 
miejsc 
do 
autom
atyczn
ego 
sterow
a 

II KW. 2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

W przypadku ERTMS dokument zawiera enumeratywną listę 
projektów z odniesieniem do: 

- liczby jednostek pokładowych, 

- wykazu protokołów odbioru, podpisanych przez wykonawcę 
i zamawiającego, zgodnie z przepisami krajowymi. 

W przypadku przejazdów kolejowo-drogowych i sterowania 
automatycznego dokument składa się z wykazu projektów z 
określonymi danymi dotyczącymi: 

- lokalizacji 

- kopii protokołów odbioru, podpisanych przez wykonawcę i 
zamawiającego, zgodnie z przepisami krajowymi 

W odniesieniu do zaproszenia do składania wniosków należy 
przedstawić następujące dowody: 

a) kopię lub link do publikacji ogłoszenia o konkursie 

b) kopię lub link do decyzji o wynikach konkursu 

c) kopię raportu z oceny uzasadniającej wybór beneficjentów 

d) wykaz podpisanych umów pomiędzy Ministerstwem 
Infrastruktury (lub w jego imieniu właściwym organem) a 
beneficjentami oraz kopie ewentualnych późniejszych zmian 
w umowach. 



 

Część pożyczkowa 

Nr  Powiązane 
działanie 
(reforma lub 
inwestycja) 

Kamień 
milowy/wskaź
nik  

Nazwa  Wskaźniki 
jakościowe 
(dla kamieni 
milowych) 

Wskaźniki ilościowe 
(dla wskaźników)  

Orientacyjn
y 
harmonogra
m 
zakończenia 
działania 

Instytucja 
odpowiedzialna za 
wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno
stka 
miary 

Pozi
om 
baz
owy 

Cel Kwart
ał 

Rok 

E1L Zwiększenie 
udziału zero i 
niskoemisyjnego 
transportu oraz 
przeciwdziałanie i 
zmniejszenie 
negatywnego 
oddziaływania 
transportu na 
środowisko 

Kamień milowy Wejście w życie aktu 
prawnego 
wprowadzającego 
obowiązek stref o 
niskiej emisji dla 
wybranych 
najbardziej 
zanieczyszczonych 
miast  

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   II KW.  2024  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie elementy 
kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego kamienia 
milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do CID. 

E2L Zwiększenie 
udziału zero i 
niskoemisyjnego 
transportu oraz 
przeciwdziałanie i 
zmniejszenie 
negatywnego 
oddziaływania 
transportu na 
środowisko 

Kamień milowy Wprowadzenie stref 
niskoemisyjnego 
transportu 
realizowanych przez 
właściwe władze 
miejskie 

Wprowadzenie 
stref transportu 
niskoemisyjneg
o 

   I KW. 2025  Ministerstwo Klimatu I 
Środowiska 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w sposób zadowalający, 
zgodnie z opisem kamienia milowego i odpowiedniej reformy 
w załączniku do CID. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik: 

a) kopię i link do pierwszego raportu o stanie powietrza 
Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wydanego do 
30 września 2024 r., dającego miastom przekraczającym progi 
czas do 6 miesięcy na ustanowienie stref niskiej emisji do 31 
marca 2025 r.; 

b) dla każdej ze stref kopia ogłoszenia uchwały Rady Gminy 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Gminy 

E3L E1.2.1 
Zeroemisyjny 
transport 
zbiorowy w 
miastach 
(tramwaje) 

Kamień milowy Nowe tramwaje: 
wybór 
beneficjentów 

Umowy 
podpisane z 
podmiotami 
będącymi 
beneficjentami 

   I KW.  2025  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w sposób zadowalający, w 
szczególności wykazujący, że wymogi dotyczące 
zrównoważonej dystrybucji określone w opisie kamienia 
milowego zostały spełnione. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik: 

a. kopię lub linki do opublikowanego ogłoszenia o konkursie; 



b. kopię lub link do wyników konkursu 

c. kopię raportu z oceny uzasadniającego wybór władz 
lokalnych / operatorów usług publicznych; 

d. wykaz podpisanych umów między Ministerstwem 
Infrastruktury (lub właściwym organem w jego imieniu) a 
władzami lokalnymi lub między Ministerstwem Infrastruktury 
a podmiotami świadczącymi usługi publiczne oraz ewentualne 
późniejsze zmiany umów, potwierdzające zgodność z opisem 
kamienia milowego i opisu inwestycji w załączniku do CID; 

E4L E1.2.1 
Zeroemisyjny 
transport 
zbiorowy w 
miastach 
(tramwaje) 

Wskaźnik Nowe tramwaje w 
eksploatacji dla 
publicznego 
transportu 
miejskiego 

 Liczba  0  110  II KW. 2026   Ministerstwo 
Infrastruktury  

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać jako załącznik następujące dokumenty dowodowe: 

a) szczegółowy wykaz zakupionych nowych tramwajów w 
eksploatacji, a dla każdego z nich informację o mieście, w 
którym kursuje i linii, na której kursuje oraz numer 
referencyjny umowy kupna-sprzedaży; 

b) w zakresie zamówienia tramwajów: kopię lub link do 
publikacji przetargów; kopię lub link do publikacji decyzji o 
udzieleniu zamówienia; wykaz podpisanych umów pomiędzy 
beneficjentami a dostawcami tramwajów; kopię 
sprawozdania(ań) z oceny zamówienia uzasadniającego 
wybór dostawcy(ów) tramwajów; 

c) sprawozdanie wyjaśniające, w jaki sposób w pierwszej 
kolejności udzielono wsparcia obszarom, na których zostały 
lub mają zostać wprowadzone strefy czystego transportu. 

E5L E2.3 Zwiększenie 
dostępności 
transportowej, 
bezpieczeństwa i 
cyfrowych 
rozwiązań 

Kamień milowy Wejście w życie aktu 
prawnego 
wprowadzającego 
zmiany praw 
pasażerów w 
zakresie wymogów 
dotyczących Taboru 
kolejowego 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
jego wejście w 
życie 

   IV KW. 2022  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię aktu prawnego wraz z linkiem do publikacji w 
Dzienniku Ustaw, z powołaniem się na odpowiedni przepis(y) 
wskazujący(e) wejście w życie oraz na przepisy spełniające 
odpowiednie elementy kamienia milowego, wymienione w 
opisie etap i odpowiedni środek w załączniku do CID. 

E6L E2.3 Zwiększenie 
dostępności 
transportowej, 
bezpieczeństwa i 
cyfrowych 
rozwiązań 

Kamień milowy Obowiązek 
modernizacji 
krajowego, 
międzynarodowego 
i regionalnego 
taboru kolejowego z 
uwzględnieniem 
wymogów dla 
pasażerów 
niepełnosprawnych 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
wejście jego w 
życie 

   II KW. 2024  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 

a) kopię aktu prawnego wraz z linkiem do publikacji w 
Dzienniku ustaw, z powołaniem się na odpowiedni przepis(y) 
wskazujący(e) wejście w życie oraz na przepisy spełniające 
odpowiednie elementy kamienia milowego, wymienione w 
opisie etap i odpowiedni środek w załączniku do CID. 



E7L  E2.3.1 Pasażerski 
tabor kolei 
regionalnych 

Wskaźnik Eksploatacja 
nowych pociągów 
regionalnych z 
napędem 
elektrycznym i 
wyposażonych w 
ERTMS 

 Liczba 0  75  II KW.  2026  Ministerstwo 
Infrastruktury 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób wskaźnik (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik: 

a) kopie zaświadczeń wystawionych przez 
wykonawcę/wykonawców, poświadczających eksploatację 
zakupionego nowego zeroemisyjnego taboru elektrycznego i 
wyposażonego w ERTMS  

b) wyciąg z odpowiednich części specyfikacji technicznych 
nowego zeroemisyjnego taboru elektrycznego i 
wyposażonego w ERTMS- wyposażony tabor regionalny 
potwierdzający zgodność z opisem celu i opisem inwestycji w 
załączniku CID (w tym zgodność z wymaganiami TSI i pełną 
dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami i osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej)  

c) kopie lub link do publikacji naborów  

d) kopia lub link do decyzji o udzieleniu zamówienia  

e) kopia lub link do raportu z oceny uzasadniającego wybór 
wykonawcy  

f) wykaz podpisanych umów pomiędzy Ministerstwem 
Infrastruktury a wykonawcami oraz późniejszych zmian do 
umów, jeśli takie istnieją, wykazując zgodność z opisem 
kamienia milowego i opisem inwestycji w załączniku do CID. 

 

  



F.KOMPONENT F: „POPRAWA JAKOŚCI INSTYTUCJI I WARUNKÓW REALIZACJI KPO” 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 
 

Nr  Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy/wskaź

nik  

Nazwa  Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(dla wskaźników)  

Orientacyjn

y 

harmonogra

m 

zakończenia 

działania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

wdrażanie 

Mechanizm weryfikacji 

Jedno

stka 

miary 

Pozi

om 

bazo

wy 

Cel Kwart

ał 

Rok 

F1G F1.1 Reforma 
wzmacniająca 
niezależność i 
bezstronność 
sądów 

Kamień milowy  Wejście w życie 
reformy 
wzmacniającej 
niezależność i 
bezstronność sądów 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
wejście w życie 

      II KW.  2022  Ministerstwo Funduszy I 
Polityki Regionalnej 

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument powinien 
zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów 
wskazujących na wejście w życie oraz do przepisów, które 
spełniają odpowiednie elementy kamienia milowego, jakie 
wymieniono w opisie tego kamienia milowego i odpowiedniej 
reformy w załączniku do CID, uwzględniając motywy 44–49 
CID. 

Dokument zawiera jako załącznik: 

a) Lista sędziów powołanych do zasiadania w Izbie Sądu 
Najwyższego właściwej do orzekania we wszystkich sprawach 
dotyczących sędziów, a także wskazanie dla każdego sędziego 
daty pierwszego powołania do Sądu Najwyższego oraz czy 
wcześniej zasiadał w Izbie Dyscyplinarnej, 

 b) sprawozdanie z wdrażania reformy od momentu jej 
wejścia w życie, oparte na danych udostępnionych przez sądy, 
zawierające wykaz wszczętych spraw dyscyplinarnych lub o 
uchylenie immunitetu sędziowskiego, podstawy prawne 
wszczęcia takich spraw oraz ich stan, a także wykaz spraw, w 
przypadku których od momentu wejścia w życie reformy 
wszczęto i/lub rozstrzygnięto weryfikację, czy sędzia spełnia 
wymogi niezależności, bezstronności i "bycia ustanowionym 
przez prawo", w tym przed jakim sądem. od wejścia w życie 
reformy. 

F2G  F1.2 Reforma 
mająca na celu 
naprawienie 
sytuacji sędziów 
dotkniętych 

Kamień milowy Reforma mająca na 
celu naprawienie 
sytuacji sędziów 
dotkniętych 
orzeczeniami Izby 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
wejście w życie 

      II KW. 2022  Ministerstwo Funduszy I 
Polityki Regionalnej  

Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy konstytutywne) 
został osiągnięty w zadowalający sposób. Dokument 
podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 



orzeczeniami Izby 
Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego 
w sprawach 
dyscyplinarnych i 
immunitetów 
sędziowskich 

Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego w 
sprawach 
dyscyplinarnych i 
immunitetów 
sędziowskich 

odpowiedniego przepisu(-ów) wskazującego(-ych) wejście w 
życie oraz do przepisów, które spełniają odpowiednie 
elementy kamienia milowego, jak wymieniono w opisie tego 
kamienia milowego i odpowiedniej reformy w załączniku do 
CID, uwzględniając motywy 44–49 CID. 

Do dokumentu dołącza się sprawozdanie z realizacji reformy 
od momentu jej wejścia w życie, zawierające następujące 
informacje z Sądu Najwyższego: 

a) wykaz wszystkich wniosków o ponowne zbadanie 
złożonych przez sędziów od dnia wejścia w życie reformy oraz 
datę ich złożenia; 

b) datę pierwszej rozprawy sądu orzekającego w tych 
sprawach, jeżeli jest już znana; 

c) kopie orzeczeń, w tym orzeczeń wydanych w sprawach 
rewizyjnych, jeżeli są już dostępne; 

d) l listę spraw, które były rozpatrywane przez Izbę 
Dyscyplinarną oraz odpowiednią listę spraw, które zostały 
przekazane do dalszego rozpatrzenia nowemu sądowi.  

F3G  F1.2 Reforma 
mająca na celu 
naprawienie 
sytuacji sędziów 
dotkniętych 
orzeczeniami Izby 
Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego 
w sprawach 
dyscyplinarnych i 
immunitetów 
sędziowskich 

Kamień milowy Reforma mająca na 
celu naprawienie 
sytuacji sędziów 
dotkniętych 
orzeczeniami Izby 
Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego w 
sprawach 
dyscyplinarnych i 
immunitetów 
sędziowskich 

Sprawy 
rozstrzygnięte 

      IV KW. 2023  Ministerstwo Funduszy I 
Polityki Regionalnej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument podsumowujący powinien zawierać wyjaśnienie 
dotyczące realizacji odpowiednich elementów kamienia 
milowego, wymienionych w opisie tego kamienia milowego i 
odpowiedniej reformy w załączniku do CID, z uwzględnieniem 
motywów 44–49 CID. 

Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe z Sądu Najwyższego: 

a) wykaz wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie 
złożonych przez sędziów oraz wykaz spraw rozstrzygniętych 
przez byłą Izbę Dyscyplinarną, które nie zostały przekazane do 
ponownego rozpatrzenia; 

b) kopie wszystkich orzeczeń wydanych w sprawach 
rewizyjnych; 

c) jeżeli dotyczy, dla każdej sprawy nierozstrzygniętej 
wskazanie okoliczności, które uznano za uzasadniające brak 
rozstrzygnięcia. 

F4G  F2.1 Reforma w 
zakresie 
usprawnienia 
procesu 
stanowienia 
prawa 

Kamień milowy Przyjęcie zmiany 
Regulaminu Sejmu, 
Senatu i Rady 
Ministrów w celu 
zwiększenia 
wykorzystania 
konsultacji 
społecznych i ocen 
skutków regulacji w 

Przepis w 
aktach 
prawnych 
wskazujące na 
wejście w życie  

      III KW. 2022  Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Kopie publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z dokumentem 
podsumowującym należycie uzasadniającym, w jaki sposób 
kamień milowy (w tym wszystkie elementy składowe) został 
osiągnięty w sposób zadowalający. Dokument 
podsumowujący będzie zawierać odniesienia do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz spełnienie odpowiednich elementów kamienia milowego 
(wymienionych w jego opisie) i odpowiadającej mu reformy, 
określonych w załączniku do CID.  



procesie 
stanowienia prawa 

F5G  F3.1 Reforma w 
zakresie poprawy 
warunków 
realizacji 
Krajowego Planu 
Odbudowy i 
Zwiększania 
Odporności 

Kamień milowy Wejście w życie aktu 
prawnego, który 
powołuje komitet 
monitorujący i 
powierza mu nadzór 
nad skuteczną 
realizacją KPO 

Przepis w akcie 
prawnym 
wskazujący na 
wejście w życie   

      I KW. 2022  Ministerstwo Funduszy I 
Polityki Regionalnej 

 Kopia publikacji w Dzienniku Urzędowym wraz z 
dokumentem podsumowującym, w którym należycie 
uzasadniono, w jaki sposób etap (w tym wszystkie elementy 
składowe) został zrealizowany w zadowalający sposób.  

Dokument podsumowujący powinien zawierać odniesienie do 
odpowiednich przepisów wskazujących na wejście w życie 
oraz do przepisów spełniających odpowiednie elementy 
kamienia milowego, wymienionych w opisie kamienia 
milowego i odpowiadającej mu reformy w załączniku CID. 
Niniejszy dokument podsumowujący zawiera również jako 
załącznik kopię sprawozdania z konsultacji sporządzonego 
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z 
wyszczególnieniem uczestników i podsumowaniem uwag oraz 
określeniem sposobu ich uwzględnienia, a także link do strony 
internetowej, na której udostępniono dokumenty do 
konsultacji. 

F6G  F3.1  Reforma w 
zakresie poprawy 
warunków 
realizacji 
Krajowego Planu 
Odbudowy i 
Zwiększania 
Odporności 

Kamień milowy  Przyjęcie przez 
ministra właściwego 
do spraw rozwoju 
regionalnego 
wytycznych 
ustalających zasady 
zaangażowania 
interesariuszy i 
partnerów 
społecznych w 
realizację KPO 

Publikacja 
wytycznych na 
stronie 
internetowej 
MFiPR 

      II KW. 2022  Ministerstwo Funduszy I 
Polityki Regionalnej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 
Dokument powinien zawierać jako załącznik następujące 
dokumenty dowodowe: 1) kopię wytycznych przyjętych przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz link 
do strony internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, na której opublikowano Wytyczne; 2) kopię 
raportu z konsultacji sporządzonego przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, wyszczególniającego 
uczestników i zestawienia wkładów oraz wskazującego 
sposób ich uwzględnienia, a także link do strony internetowej, 
na której zamieszczono dokumenty do konsultacji. 

F7G  F3.1 Reforma w 
zakresie poprawy 
warunków 
realizacji 
Krajowego Planu 
Odbudowy i 
Zwiększania 
Odporności 

 Kamień milowy  Zapewnienie 
skutecznego audytu 
i kontroli w ramach 
realizacji RRF 
chroniąc interesy 
finansowe Unii 

Raport z audytu 
potwierdzający 
funkcjonalność 
systemu baz 

      II KW.  2022  Ministerstwo Funduszy I 
Polityki Regionalnej 

Dokument podsumowujący należycie uzasadniający, w jaki 
sposób kamień milowy (w tym wszystkie elementy 
konstytutywne) został osiągnięty w zadowalający sposób. 

Dokument ten zawiera jako załącznik następującą 
dokumentację dowodową: 

1) kopię końcowego sprawozdania z audytu systemu 
informatycznego oraz protokołu odbioru zawierającego 
podsumowanie funkcjonalności tego systemu. Sprawozdanie 
z audytu wyraźnie wskazuje: 

a) osobę zatwierdzającą sprawozdanie /organ 
odpowiedzialny; 

b) datę podpisania sprawozdania; 

c) czy system jest sprawny i posiada co najmniej następujące 
funkcjonalności: 



(i) gromadzi dane i monitoruje osiąganie kamieni milowych i 
celów; 

(ii) gromadzi, przechowuje i zapewnia dostęp do danych 
wymaganych na mocy art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i) do (iii) 
rozporządzenia w sprawie RRF; 

d) czy dane są gromadzone przez organy wdrażające i/lub 
jakikolwiek inny podmiot, któremu powierzono to zadanie, 
zgodnie ze strukturą krajową oraz czy dane są 
przechowywane w systemie; 

e) dostęp do tych danych mają wszystkie organy krajowe i 
europejskie do celów audytu i kontroli; 

f) że dokonano pierwszego załadowania danych 
pochodzących z tego systemu repozytorium do systemu 
Arachne oraz że istnieją procedury zapewniające przesyłanie 
tych danych co kwartał; 

g) wszelkie słabości systemu zidentyfikowane w raporcie oraz 
wszelkie działania naprawcze zalecane w celu ich usunięcia. 

2) kopię końcowego sprawozdania z audytu 
potwierdzającego, że istnieją procedury opisujące 
wykorzystanie systemu Arachne podczas kontroli przez 
organy krajowe w celu zapobiegania, wykrywania i 
korygowania konfliktu interesów, nadużyć finansowych, 
korupcji i podwójnego finansowania. Sprawozdanie z audytu 
wyraźnie wskazuje: 

a) osobę podpisującą sprawozdanie/organ odpowiedzialny; 

b) datę podpisania sprawozdania; 

c) wszelkie słabości systemu zidentyfikowane w raporcie oraz 
wszelkie działania naprawcze zalecane w celu ich usunięcia. 

3) obowiązującą procedurę organu audytowego opisującą 
wykorzystanie systemu Arachne podczas audytów 
systemowych i audytów spraw w celu zapobiegania, 
wykrywania i korygowania konfliktów interesów, nadużyć 
finansowych, korupcji i podwójnego finansowania. 

 


