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Pani

Monika Szafrańska

Stowarzyszenie Demagog

e-mail: monika.szafranska@demagog.org.pl  

Szanowna Pani,

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 
w następującym zakresie:

1. Źródło informacji przekazanej przez Pana Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę, 
zgodnie z którą: „Polska w 2016 roku miała tę produkcję [baterii litowo-jonowych] na poziomie 
miliarda złotych, w zeszłym roku to było 17 miliardów 900 milionów złotych. W zeszłym roku 
przemysł fotowoltaiczny to jest 10 miliardów złotych”. Wypowiedź Pana Ministra padła na 
antenie Polskiego Radia dnia 13 maja 2021 roku, link:

https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2733403,

2. Wartości produkcji baterii litowo-jonowych na terenie Polski w latach 2016-2020,

uprzejmie informuję, co następuje.

Odnosząc się do pkt 1 informuję, że źródłem informacji jest raport Stowarzyszenia Branży 
Fotowoltaicznej POLSKA PV „Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych Polska ‘20” przedstawiający 
polski rynek fotowoltaiczny w liczbach wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Odnosząc się do pkt 2 informuję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie jest w posiadaniu 
wnioskowanej informacji. Jednocześnie informuję, że danymi może dysponować Główny Urząd 
Statystyczny lub Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z poważaniem

Maciej Mucha
Dyrektor
Departament Instrumentów Środowiskowych
/ – podpisany cyfrowo/
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą 
w Warszawie (00-922), przy ul. Wawelskiej 52/54.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem poczty elektronicznej: 
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu 
realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wniosku o udostępnienie informacji 
o środowisku i jego ochronie, wniosku o przekazanie informacji sektora publicznego do 
ponownego wykorzystywania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO, 
w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
lub ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, lub ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego.

4. Zakres zgromadzonych danych obejmuje dane zawarte w Pani/Pana wniosku o udostępnienie 
informacji publicznej, informacji o środowisku i jego ochronie, wniosku o przekazanie 
informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania. W wypadku zaistnienia 
konieczności wydania decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych 
osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, 
określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz przepisów wykonawczych do niej.

6. Posiada Pani/Pan prawo do 
a. uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO 
b. sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO
c. usunięcia danych – na zasadach określonych w art. 18 RODO
d. ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych  w art. 18 RODO

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym 
sądom administracyjnym.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi na wniosek.

1 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE
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