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STYCZEŃ – MARZEC
1.

2.

Harmonogram realizacji
zadań w 2011 r.
wynikających
z Rządowego programu
na lata 2008-2013
„Bezpieczna i przyjazna
szkoła”

Rządowy program na lata 2008 – 2013
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” został
przyjęty na mocy uchwały nr 172/2008 Rady
Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. Zapisy
tego Programu nakładają na Ministra Edukacji
Narodowej obowiązek przedstawienia Radzie
Ministrów projektu szczegółowego
harmonogramu wdrażania Programu na
bieżący rok.

Harmonogram realizacji Programu w 2011 r.

Dokument strategiczny
„Perspektywa uczenia się
przez całe życie”

Opracowanie dokumentu strategicznego dot.
uczenia się przez całe życie jest elementem
realizacji zadania 1.1 Krajowego Programu
Reform na lata 2008-2011.
Przygotowanie dokumentu jest jednym z
zadań Międzyresortowego Zespołu do spraw
uczenia się przez całe życie, w tym
Krajowych Ram Kwalifikacji, określonych
w Zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 lutego 2010 r.

Wytyczenie kierunków polityki uczenia się przez całe
życie, która będzie miała na celu ułatwianie wszystkim
osobom dostępu do dobrej jakości uczenia się w rożnych
formach, miejscach i okresach życia oraz stworzenie
spójnych i przejrzystych systemów oceniania i doceniania
efektów takiego uczenia się.
Polityka ta będzie obejmowała całość uczenia się – we
wszystkich aspektach (formalnym, pozaformalnym
i nieformalnym), na wszystkich etapach życia oraz na
wszystkich poziomach kompetencji i kwalifikacji. Będzie
realizowana zgodnie z zasadą partnerstwa, we
współpracy Rządu, samorządu terytorialnego,
pracodawców, pracobiorców i organizacji społecznych.
Ustanowienie systemu oceny realizacji polityki uczenia
się przez całe życie, który w związku z postawieniem
osób uczących się w centrum zainteresowania tej
polityki, będzie odnosić się wprost do doświadczeń osób
w zakresie równości szans edukacyjnych, jakości uczenia
się oraz jego efektów – poziomu kompetencji i
kwalifikacji.
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MEN
we
współpracy
MNiSW
MG
MPiPS
MRR
MSZ
Szef KPRM

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

Lilla Jaroń
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł
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rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

3.

Sprawozdanie z realizacji
zadań Międzyresortowego
Zespołu do spraw uczenia
się przez całe życie, w tym
Krajowych Ram
Kwalifikacji

Obowiązek opracowania i przedłożenia
Radzie Ministrów corocznie (w terminie
do dnia 31 marca) sprawozdania z realizacji
zadań Zespołu w roku ubiegłym wynika z
postanowień Zarządzenia nr 13 Prezesa Rady
ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia
się przez całe życie, w tym Krajowych Ram
Kwalifikacji.

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w 2010 r.

Projekt uchwały Rady
Ministrów zmieniającej
uchwałę w sprawie
ustanowienia programu
wieloletniego
„Modernizacja Służby
Celnej w latach 2009 –
2011”

Konieczność dostosowania do zmian
w finansowaniu programu wieloletniego,
związanych z ograniczeniami środków
budżetowych w latach 2009 i 2010.
W wyniku zmniejszenia finansowania
programu wieloletniego w pierwszych dwóch
latach, dla osiągnięcia zakładanego celu
niezbędne stało się wydłużenie okresu
realizacji programu i przeniesienie części
zadań na rok 2012.

Pełna realizacja programu wieloletniego „Modernizacja
Służby Celnej w latach 2009- 2011” mającego na celu
stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych
zadań Służby Celnej oraz istotną poprawę skuteczności
jej działania.

Projekt uchwały
Wieloletniego Planu
Finansowego Państwa na
lata 2011 – 2014

Realizacja przepisu, o którym mowa w art.
107 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

Opracowanie i przedstawienie projektu uchwały Rady
Ministrów.

4.

5.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MEN

Lilla Jaroń
Podsekretarz
Stanu

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

Hanna
Majszczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

6.

7.

Tytuł

2.

Informacja o stanie prac
nad Programem polskiej
energetyki jądrowej

Raport określający cele
w zakresie udziału energii
elektrycznej wytwarzanej
w odnawialnych źródłach
energii znajdujących się na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
w krajowym zużyciu
energii elektrycznej
w kolejnych dziesięciu
latach, zgodne
z zobowiązaniami
wynikającymi z umów
międzynarodowych
dotyczących ochrony
klimatu, oraz środki
zmierzające do realizacji
tych celów

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Przyjęcie przez Radę Ministrów założeń do
ustaw regulujących rozwój i funkcjonowanie
energetyki jądrowej wiąże się z koniecznością
poinformowania Rady Ministrów o stanie prac
nad PPEJ, co wynika z wzajemnego
powiązania tych wszystkich dokumentów.

Stan prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej.
Zapewnienie środków finansowych na rok 2012.

Realizacja obowiązku ustawowego
wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

Realizacja obowiązku nałożonego na Ministra
Gospodarki zawarta w art. 9f ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

MG

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Hanna
Trojanowska
Podsekretarz
Stanu
Pełnomocnik
Rządu do spraw
Polskiej
Energetyki
Jądrowej

MG

Waldemar
Pawlak Minister
Gospodarki
Joanna Strzelec
– Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

8.

Strategia: Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko

Potrzeba uporządkowania dokumentów
strategicznych i zoptymalizowania liczby
obowiązujących strategii rozwoju, wynikająca
z przyjętego przez Radę Ministrów w
listopadzie 2009 r. Planu uporządkowania
strategii rozwoju.

Opracowanie dokumentu stanowiącego instrument
realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju.
Strategia jest dokumentem spajającym dotychczasowe
dokumenty strategiczne w obszarze energetyki
i środowiska w następujących obszarach:
− bezpieczeństwo energetyczne,
− racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi,
− tworzenie i doskonalenie profesjonalnych kadr sektora
energetyki i środowiska,
− technologie informacyjne i komunikacyjne
w energetyce i środowisku.

Strategia innowacyjności
i efektywności gospodarki

Potrzeba uporządkowania dokumentów
strategicznych i zoptymalizowania liczby
obowiązujących strategii rozwoju, wynikająca
z przyjętego przez Radę Ministrów w
listopadzie 2009 r. Planu uporządkowania
strategii rozwoju.

Opracowanie dokumentu stanowiącego instrument
realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju.
Strategia jest dokumentem scalającym strategie i polityki
z zakresu: rynku finansowego, infrastruktury, sektora
przedsiębiorstw, sektora usług, przemysłu i budownictwa,
innowacyjności, kapitału ludzkiego w gospodarce,
społeczeństwa informacyjnego, eksportu i promocji
gospodarki. Cel główny strategii: wysoce konkurencyjna
gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na
współpracy.

Krajowy Program Reform
na rzecz realizacji
strategii „Europa 2020”

Przyjęcie na szczeblu UE nowej strategii
gospodarczej „Europa 2020”, która na
szczeblu krajowym ma być realizowana za
pomocą KPR.

Dokument przedstawia działania jakie polski Rząd
zamierza podjąć dla realizacji podstawowych celów
strategii „Europa 2020” i głównych barier dla wzrostu
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

9.

10.
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MG

MG

MG

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

11.

12.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia „Programu
wspierania inwestycji
o istotnym znaczeniu dla
gospodarki polskiej na
lata 2011 – 2020”

W związku z wejściem w życie pod koniec
2008 r. nowelizacji ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, Ministerstwo
Gospodarki rozpoczęło prace nad
zastąpieniem obecnego Systemu wspierania
inwestycji o istotnym znaczeniu dla
gospodarki polskiej, na podstawie którego
Rada Ministrów podejmuje uchwały o
ustanowieniu programów wieloletnich
wsparcia finansowego projektów
inwestycyjnych, stanowiące indywidualne
programy rozwoju, poprzez jeden
kompleksowy program rozwoju - Program
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz
konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez
zwiększanie napływu innowacyjnych projektów
inwestycyjnych do Polski, zapewniających napływ
nowoczesnych technologii oraz tworzenie miejsc pracy
o wysokiej produktywności.

Założenia Narodowego
Programu Rozwoju
Gospodarki
Niskoemisyjnej

W obliczu realizacji zapisów pakietu
energetyczno-klimatycznego, jak
i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej na
forum Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu Polska
potrzebuje spójnego programu działań
nastawionych na redukcję emisji gazów
cieplarnianych opartego na spójnych i
transparentnych założeniach.

Istotą projektu jest identyfikacja działań
ukierunkowanych na redukcję emisji gazów
cieplarnianych ze wszystkich obszarów działalności
państwa, w sposób najbardziej efektywny kosztowo,
co będzie kluczowe dla kondycji polskiej gospodarki.
Realizacja projektu pozwoli wybrać również racjonalnie
najdłuższy horyzont czasowy dla wdrożenia
zidentyfikowanych działań.
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MG

MG
we
współpracy
z MŚ

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

13.

Projekt zmian do
przyjętego przez Radę
Ministrów w dniu 3 lutego
2009 r. dokumentu
„Kierunki rozwoju
funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych dla
małych i średnich
przedsiębiorstw
w latach 2009-2013”

Proponowane zmiany polegają na
wprowadzeniu do Kierunków… zapisów
dotyczących kreowania zasad funkcjonowania
funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych oraz udzielania przez nie
wsparcia. Oczekiwanym rezultatem jest
dostosowanie oferty tych instytucji
do zmieniających się potrzeb
przedsiębiorców.

Proponowane zmiany umożliwią:
− rozszerzenie zakresu badania mającego na celu
określenie popytu na poręczenia i gwarancje w
sektorze MSP,
− wykluczenie uznania udzielania poręczeń za pomoc
publiczną (notyfikacja w trybie tzw. pewności
prawnej),
− opracowanie rozwiązań udzielania poręczeń w ramach
pomocy de minimis.

Sprawozdanie za IV kw.
2010 r. z realizacji
przyjętego przez Radę
Ministrów w dniu
26 maja 2009 r.
dokumentu ramowego
„Wspieranie przez
Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A inicjatyw
pobudzających polską
gospodarkę”

Realizacja postanowienia zapisanego w
punkcie 9 dokumentu ramowego „Wspieranie
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A
inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”.

Informacja dla Rady Ministrów nt. przebiegu realizacji
programu ujętego w dokumencie ramowym Wspieranie
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A inicjatyw
pobudzających polską gospodarkę”.

Informacja z działalności
Międzyresortowego
Zespołu ds. Inwestycji
Zagranicznych w 2010 r.

Realizacja postanowienia § 3 ust. 3
Zarządzenia Nr 103 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do Spraw
Inwestycji Zagranicznych.

Informacja dla Rady Ministrów nt. prac
Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji
Zagranicznych w 2010 r., obejmująca omówienie
odbytych posiedzeń oraz projektów inwestycyjnych
będących przedmiotem obrad.

14.

15.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

16.

Notyfikacja programu
pomocowego na lata 20112015 w sektorze górnictwa
węgla kamiennego

Obowiązek notyfikacji zgodnie z przepisami
UE.

Udzielanie pomocy publicznej na pokrycie skutków
decyzji restrukturyzacyjnych podjętych w latach
ubiegłych.

Informacja na temat
realizacji Polityki
energetycznej Polski do
2030 r. w 2010 r.

Obowiązek przedkładania Radzie Ministrów
informacji o realizacji polityki energetycznej,
w szczególności w zakresie wykonania zadań
zawartych w Programie działań
wykonawczych na lata 2009-2012 wynika
z treści Polityki energetycznej Polski
do 2030 r.

Sprawozdanie z wykonania w 2010 r. zadań zawartych
w Programie działań wykonawczych na lata 2009-2012.

Stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
działania realizowane w
tym zakresie w 2010 roku
oraz rekomendacje na
2011 rok

Zgodnie z art. 140e ust. 3 i 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.) Przewodniczący Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD)
składa Radzie Ministrów corocznie, do końca
marca, sprawozdanie dotyczące stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań
realizowanych w tym zakresie, które następnie
Prezes Rady Ministrów składa Sejmowi,
Senatowi i Prezydentowi - corocznie do końca
kwietnia.

Przedstawienie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego w Polsce w minionym roku oraz
zaprezentowanie działań podejmowanych w tym
obszarze przez członków KRBRD oraz niektórych
partnerów społecznych, a także przez Wojewódzkie Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

17.

18.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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MG

MG

MI

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Radosław
Stępień
Podsekretarz
Stanu
Zastępca
Przewodniczące
go Krajowej
Rady
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego

Lp.

1.

19.

20.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

3.

4.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia
Wieloletniego Programu
Rządowego pt. „Budowa
Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku”

Choć od wybuchu II wojny światowej minęło
ponad 70 lat, na świecie nie ma dotąd
muzeum, które w sposób całościowy
ukazywałoby przebieg i charakter tego
największego w XX wieku konfliktu
zbrojnego, który przyniósł ludzkości
niewyobrażalne cierpienia. Jednym
z głównych celów Muzeum jest pokazanie
doświadczenia wojennego Polski i innych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod
wieloma względami odmiennego i mało
znanego w Europie Zachodniej oraz w krajach
pozaeuropejskich.

Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym
opowiedziana zostanie historia wojny jako największego
kataklizmu XX wieku.

Strategia rozwoju systemu
bezpieczeństwa
narodowego

Opracowanie projektu Strategii rozwoju
systemu bezpieczeństwa narodowego stanowi
realizację postanowień przyjętego przez Radę
Ministrów w dniu 24 listopada 2009 r.
dokumentu pod nazwą Plan uporządkowania
strategii rozwoju. Dotychczasowe działania na
rzecz bezpieczeństwa narodowego mają
charakter sektorowy, często rozproszony
i nieskoordynowany. Zintegrowane podejście
do bezpieczeństwa narodowego pozostaje
w dużej mierze w sferze postulatywnej i ma
niewielkie przełożenie na realizowane
zadania.

Realizacja zapisów Strategii pozwoli na zwiększenie
efektywności i zintegrowania systemu bezpieczeństwa
narodowego poprzez umocnienie pozycji Polski na arenie
międzynarodowej, wzmocnienie zdolności państwa do
obrony, zwiększenie integracji bezpieczeństwa
narodowego i rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
tworzenie warunków do skutecznej i efektywnej
realizacji działań systemu bezpieczeństwa narodowego.
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MKiDN

MON

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Bogdan
Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Zbigniew
Włosowicz
Podsekretarz
Stanu

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

21.

Sprawozdanie z realizacji
Programu „Solidarność
pokoleń. Działania dla
zwiększenia aktywności
zawodowej osób w wieku
50+”

Lp.

22.

Raport z pomocy
publicznej udzielanej
w sektorze rolnictwa
i rybołówstwa
w 2009 r.

W dokumencie implementacyjnym Programu
zapisany został obowiązek przygotowania i
przekazania –Radzie Ministrów, Komisji
Trójstronnej oraz Parlamentowi –
Sprawozdania z realizacji.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia zawartego w art. 36
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404, z późn. zm.).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Sprawozdanie obejmować będzie określenie stanu
zaawansowania realizacji zadań zawartych w
dokumencie implementacyjnym Programu.

Informacja o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej udzielanej w rolnictwie oraz rybołówstwie
w 2009 r.
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MPiPS

MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jolanta Fedak,
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz
Stanu

1.

2.

3.

4.

23.

Strategia
zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa jest jedną z dziewięciu
zintegrowanych strategii, opracowanych
w myśl przyjętego przez Radę Ministrów
w dniu 24 listopada 2009 r. dokumentu pt.
„Plan uporządkowania strategii rozwoju”.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa jest jedną ze strategii
rozwoju, o których mowa w art. 9 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241),
które są przyjmowane przez Radę Ministrów.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa określa podstawowe uwarunkowania, cele
i kierunki rozwoju na lata 2011-2020 w następujących
obszarach wskazanych w Średniookresowej strategii
rozwoju kraju: rolnictwo, rybactwo i rozwój obszarów
wiejskich. Zgodnie z dokumentem Plan uporządkowania
strategii rozwoju Strategia zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa obejmuje następujące
zagadnienia:
- konkurencyjność sektora rolnego;
- zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;
- ochrona środowiska, bioróżnorodność, zmiany
klimatyczne;
- rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia;
- rybołówstwo;
- kapitał ludzki;
- poprawa jakości życia;
- technologie informacyjne i komunikacyjne.
Dokument określa długookresową wizję obszarów
wiejskich oraz cel główny realizacji strategii
zdefiniowany jako: Poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i
potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla
zrównoważonego rozwoju kraju.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

24.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia programu
wieloletniego
„Konkurencyjność
polskiej gospodarki
żywnościowej
w warunkach globalizacji
i integracji europejskiej”

Program został przygotowany w odpowiedzi
na bieżące potrzeby Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w celu identyfikacji
najważniejszych wyzwań stojących przed
polskim sektorem rolno-spożywczym oraz
obszarami wiejskimi w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej.
Jak najszybsze podjęcie zadań tego Programu
jest obecnie szczególnie ważne ze względu
na perspektywę prac nad nowym kształtem
wspólnej polityki rolnej i budżetu Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 oraz
zbliżającą się polską prezydencję w Unii
Europejskiej.

Program jest pierwszym kompleksowym projektem
obejmującym zagadnienia konkurencyjności polskiego
agrobiznesu i obszarów wiejskich. W ramach programu
proponuje się realizację następujących tematów:
1. uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolnożywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych,
2. monitoringu rynków rolno-spożywczych w warunkach
zmieniającej się sytuacji ekonomicznej,
3. analizy efektów wybranych instrumentów wspólnej
polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich,
4. konkurencyjności rolnictwa zrównoważonego,
5. budżetowych podstaw poprawy konkurencyjności
polskiego rolnictwa,
6. zmian w strukturze społeczno - ekonomicznej wsi jako
czynnika konkurencyjności obszarów wiejskich,
7.konkurencyjności obecnej i w perspektywie
średnioterminowej polskich gospodarstw rolnych
i produktów rolniczych,
8. zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie
przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolnożywnościowego.
Wyniki prowadzonych prac będą materiałami
eksperckimi i analitycznymi, wspomagającymi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach,
mających na celu programowanie i realizowanie polityki
rozwoju gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich.
Ponadto będą wykorzystywane do przygotowania przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bieżących analiz
służących przygotowaniu dokumentów strategicznych,
w tym w zakresie kształtu wspólnej polityki rolnej oraz
potrzeb wynikających z polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej.
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MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

25.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
Wieloletniego na lata
2011-2015 pt. „ Ulepszanie
krajowych źródeł białka
roślinnego, ich produkcji
oraz systemu obrotu
i wykorzystania
w paszach”

Opracowanie projektu wynika z konieczności
znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych
składników, porównywalnych pod względem
jakościowym i ekonomicznym do soi GMO.
Program został przygotowany w odpowiedzi
na potrzebę doskonalenia i zastąpienia źródeł
białka roślinnego w produkcji pasz przy
jednoczesnym uwzględnieniu zasad Wspólnej
Polityki Rolnej oraz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich. Opracowanie
Programu na również związek z art. 15 ustawy
o paszach , w którym został ustanowiony
zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium
RP pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Zgodnie z „Ramowym Stanowiskiem Rządu RP
dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych
(GMO), przyjętym przez Radę Ministrów w dniu
18 listopada 2008 r. wyraża się sprzeciw wobec
wprowadzania organizmów GMO. Program przewiduje
powierzenie zadań jednostkom badawczo-rozwojowym
jako podstawy do konstruowania zaleceń i rozwiązań
w zakresie:
− doskonalenia rodzimych odmian roślin strączkowych,
− badań żywieniowych dotyczących alternatywnych
źródeł białka jako komponentu pasz, oraz
ekologicznych sposobów efektywnej produkcji mięsa,
− zbadania mechanizmów rynkowych
i ekonomicznych warunkujących opłacalność upraw
i zbytu wytworzonych produktów.
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MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Marian Zalewski
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

26.

Tytuł

2.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
Wieloletniego na lata
2011-2015 pt. „Ochrona
roślin uprawnych
z uwzględnieniem
bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w
plonach i zagrożeń dla
zdrowia ludzi, zwierząt
domowych i środowiska”

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Opracowanie projektu programu wynika
z potrzeby skutecznej realizacji zobowiązań
wynikających z przepisów prawa Unii
Europejskiej, w tym:
− dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października
2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania na rzecz zrównoważonego
stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309
z 24.11.2009, str. 71),
− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 1107/2009/WE dotyczącego
wprowadzenia do obrotu środków ochrony
roślin i uchylającego dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE
L 309 z 24.11.2009, str. 1),
− dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia
8 maja 2000 r. w sprawie środków
ochronnych przed wprowadzaniem do
Wspólnoty organizmów szkodliwych dla
roślin lub produktów roślinnych i przed ich
rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie
(Dz. Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn.
zm.).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt ma na celu realizację zadań na rzecz
administracji publicznej poprzez szereg działań
wspierających wykonywanie obowiązków z zakresu
ochrony upraw oraz zapewnienia bezpieczeństwa
żywności. W ramach programu wieloletniego zostaną
zrealizowane zadania dotyczące:
− integrowanej ochrony roślin oraz ograniczania
zagrożeń związanych ze stosowaniem środków
ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska
(w tym badania pozostałości środków ochrony roślin
oraz jakości tych środków),
− ochrony terenu kraju przed przedostawaniem
i rozprzestrzenianiem się organizmów
kwarantannowych i innych stanowiących szczególne
zagrożenia.
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MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Marian Zalewski
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

27.

Informacja kwartalna
nt. wykorzystania
środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności w ramach
Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
oraz Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013
(za III kwartał 2010 r.)

Potrzeba przedkładania Radzie Ministrów
aktualnej, cyklicznej informacji na temat
realizacji NSRO (wg ustaleń Komitetu Rady
Ministrów z dnia 6 kwietnia 2009 r. KRM-2433-09).

Zgodnie z tytułem.

Informacja kwartalna
nt. wykorzystania
środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności w ramach
Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
oraz Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013.
(za IV kwartał 2010)

Potrzeba przedkładania Radzie Ministrów
aktualnej, cyklicznej informacji na temat
realizacji NSRO (wg ustaleń Komitetu Rady
Ministrów z dnia 6 kwietnia 2009 r. KRM-2433-09).

Zgodnie z tytułem.

28.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

MRR

MRR

15

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

29.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
notyfikacji projektu
programu pomocowego
(art. 16 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu
w sprawach dotyczących
pomocy publicznej) Rozporządzenia
Ministra Rozwoju
Regionalnego
w sprawie udzielania
pomocy na rewitalizację
przez fundusze rozwoju
obszarów miejskich
w ramach regionalnych
programów operacyjnych

Potrzeba przygotowania projektu wynika z
konieczności stworzenia programu
pomocowego umożliwiającego udzielanie
pomocy publicznej dla przedsiębiorców na
rewitalizację w oparciu o środki z Funduszy
Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach
regionalnych programów operacyjnych.

Program będzie określał zasady udzielania pomocy
publicznej i sposób funkcjonowania mechanizmu
finansowania przewidzianego w inicjatywie Jessica w
ramach regionalnych programów operacyjnych.

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2030

Opracowanie dokumentu wynika
z zapisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.

Opracowanie dokumentu stwarza szansę na zwiększenie
możliwości świadomego kształtowania i wykorzystania
potencjału przestrzeni Polski. Szansa ta zostanie w pełni
wykorzystana tylko w przypadku dysponowania przez
Rząd odpowiednim instrumentarium prawnym,
planistycznym i organizacyjnym jakie będzie zawierać
KPZK. Dokument powinien stworzyć podstawę dla
koordynacji polityki przestrzennej ze społeczno –
gospodarczą na poziomie krajowym.

30.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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MRR

MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Marceli
Niezgoda
Podsekretarz
Stanu

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

31.

Sprawozdanie
z działalności
Międzyresortowego
Zespołu ds.
Wykorzystania Funduszy
Strukturalnych
i Funduszu Spójności Unii
Europejskiej za
II półrocze 2010 roku

Przygotowanie Sprawozdania wynika z § 7
zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Dokonywanie oceny efektywności i skuteczności
wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności.

Sprawozdanie z realizacji
programu „Moje Boisko –
Orlik 2012”

Realizacja zadań wynikających z expose
Premiera RP.

Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

32.

33.

34.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MRR

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Informacja dotycząca planu realizacji w 2010 r. programu
„Moje Boisko-Orlik 2012” oraz projektu „Animator –
Moje Boisko ORLIK 2012”

MSiT

Ryszard
Stachurski
Sekretarz Stanu

Art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133
z późn. zm.).

Informacja dla Rady Ministrów o postępach
w przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

MSiT

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki

Art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133
z późn. zm.).

Informacja dla Sejmu o postępach
w przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

MSiT

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

35.

Rządowy Program
Ochrony cyberprzestrzeni
RP na lata 2011 – 2016

Z uwagi na wzrost zagrożeń ze strony sieci
publicznych, od których całkowita separacja
jest niemożliwa, a także fakt rozproszonej
odpowiedzialności za bezpieczeństwo
teleinformatyczne, niezbędne jest
skoordynowanie działań w zakresie
zapobiegania i zwalczania zagrożeń ze strony
cyberprzestrzeni, które umożliwią szybkie
i efektywne reagowanie na ataki wymierzone
przeciwko systemom, sieciom
teleinformatycznym i oferowanym przez nie
usługom.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Państwa.
Osiągnięcie powyższego celu wymaga stworzenia ram
organizacyjno-prawnych oraz systemu skutecznej
koordynacji i wymiany informacji pomiędzy
administracją publiczną, oraz innymi podmiotami i
użytkownikami cyberprzestrzeni RP, w tym
przedsiębiorcami.
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MSWiA

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

36.

Tytuł

2.

Strategia „Sprawne
Państwo 2011-2020”

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Potrzeba opracowania dokumentu wynika
z koncepcji przyjętej przez Radę Ministrów
w dokumencie z dnia 24 listopada 2009r.
Plan uporządkowania strategii rozwoju
dotyczącym uporządkowania dokumentów
strategicznych i zoptymalizowania liczby
obowiązujących strategii rozwoju. Zgodnie
z założeniami strategia Sprawne Państwo
2011-2020 będzie jedną z dziewięciu
zintegrowanych strategii rozwoju.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Opracowanie dokumentu stanowiącego instrument
realizacji długookresowej strategii rozwoju kraju
i średniookresowej strategii rozwoju kraju. Istotą
dokumentu jest podjęcie kompleksowych działań
w obszarze sprawności państwa wynika z niedokończonej
reformy przebudowy i usprawnienia struktur instytucji
publicznych, nieefektywnego zarządzania środkami
finansowymi, powolnego dostosowywania do standardów
usług publicznych i prostych procedur ich świadczenia,
braku skutecznych mechanizmów planowania
strategicznego, nieefektywnego planowania i braku
sprawnego zarządzania zasobami (środkami
budżetowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi),
niskiego poziomu wykorzystywania najnowszych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
niedostatecznie szybkiego i skutecznego reagowania na
nowe wyzwania i uwarunkowania międzynarodowe.
Celem dokumentu jest określenie podstawowych celów
operacyjnych, kierunków interwencji, działań jakie
należy podjąć, aby uporządkować struktury
organizacyjne państwa, usprawnić zarządzanie, poprawić
proces i jakość prawa, zapewnić obywatelom ochronę ich
praw i bezpieczeństwo.

19

MSWiA

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

37.

Wdrażanie Programu
dostosowania Organów
Administracji Państwowej
do współpracy z
Systemem Informacyjnym
Schengen drugiej
generacji (SIS II)
(MasterPlan SIS II PL)

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Określenie terminów realizacji projektu oraz
weryfikacja i ewentualna modyfikacja
przydzielonych poszczególnym podmiotom
krajowym zadań, a także zdefiniowanie
zakresu odpowiedzialności ww. instytucji
biorących udział w SISII.
Sprawne i terminowe wdrożenie Programu
dostosowania Organów Administracji
Państwowej do współpracy z SISII, tak aby
organy krajowe uzyskały dostęp do SISII
(zastępującego SISI) bez jakichkolwiek
opóźnień tj. z dniem określonym w decyzji
Rady UE.
Niniejszy dokument jest kontynuacją
dokumentu zarządczego „Program
dostosowania Organów Administracji
Państwowej do współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen (SIS) oraz
Systemem Informacji Wizowej (VIS)
(MasterPlan SIS i VIS PL). Jednakże ze
względu na opóźnienia realizacji projektów
i różne terminy realizacji zasadnym jest
opracowanie dwóch odrębnych dokumentów
zarządczych w zakresie VIS i SISII.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Udział Polski w Systemie Informacyjnym Schengen
drugiej generacji (SIS II), zgodnie z terminami
przewidzianymi w unijnych aktach prawnych,
uwzględniającymi zmiany w realizacji projektów
zachodzące na poziomie centralnym - unijnym.
W efekcie pozytywnej realizacji projektu podmioty
krajowe uzyskają pełny dostęp do zasobów SIS II.
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MSWiA/
Pełnomocnik
Rządu ds.
Przygotowania
Organów
Administracji
Państwowej
do
Współpracy
z Systemem
Informacyjnym
Schengen
i Systemem
Informacji
Wizowej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

38.

Wstępna lista priorytetów
polskiego Przewodnictwa
w Radzie UE w II połowie
2011 r. – aktualizacja
dokumentu
przedstawionego
w I połowie 2010 r.

Informacja jest realizacją zadania wynikającą
z dokumentu Program przygotowań
Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia
i sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej przyjętego przez Radę Ministrów
na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2009 r.

Dokument przedstawia zweryfikowaną listę
najważniejszych dla RP tematów, które powinny być
prezentowane na forum prac Rady UE podczas
sprawowania Przewodnictwa przez Polskę w Radzie UE
w II połowie 2011 r.

MSZ

Ramy założeń polskiej
polityki zagranicznej
na 2011 rok

W ramach koordynacji polityki zagranicznej
RP (ustawa o działach administracji rządowej)
Minister właściwy do spraw zagranicznych
coroczne opracowuje, uzgadniania i wnosi
do rozpatrzenia przez Radę Ministrów
dokument rządowy określającego kierunki
i cele polskiej polityki zagranicznej oraz
promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej
na następny rok.

Dokument rządowy określający kierunki i cele polskiej
polityki zagranicznej oraz promocji interesów
Rzeczypospolitej Polskiej na 2011 rok.

MSZ

Plan pracy Komitetu do
Spraw Europejskich na
2011 r.

Dokument przedstawiany jest na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Komitecie do Spraw Europejskich.

Dokument zawiera wykaz tematów przewidzianych do
rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.

39.

40.

MSZ

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Mikołaj
Dowgielewicz
Pełnomocnik
Rządu do Spraw
Przygotowania
Organów
Administracji
Rządowej
do sprawowania
przez RP
Przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej
Radosław
Sikorski
Minister Spraw
Zagranicznych

Mikołaj
Dowgielewicz
Sekretarz Stanu
Sekretarz do
spraw
Europejskich

21

Lp.

Tytuł

1.

2.

41.

Aktualizacja nr 1 Planu
pracy Komitetu do Spraw
Europejskich na 2011 r.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Dokument przedstawiany jest na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Komitecie do Spraw Europejskich.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Na podstawie Programu prac Rządu na 2011 r. MSZ
aktualizuje zatwierdzony przez RM Plan pracy KSE na
2011 r. o dokumenty związane z prawem UE.

MSZ

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Mikołaj
Dowgielewicz
Sekretarz Stanu
Sekretarz do
spraw
Europejskich

42.

Polityka wodna państwa
do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu
2016)

Uchwała Senatu RP z 21 czerwca 2007 r.

Przyjęcie przez Rząd RP Polityki wodnej państwa
do roku 2030 umożliwi rozpoczęcie procesu
usprawniania systemu gospodarowania wodami w Polsce,
co wpłynie na zapewnienie powszechnego dostępu
ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne
ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie
i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód
i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie
spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania
dysproporcji regionalnych.
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MŚ
(KZGW)

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

43.

Lista obszarów specjalnej
ochrony ptaków

Wskutek realizacji inwestycji liniowych (S8
iA4) w istniejących obszarach specjalnej
ochrony ptaków, powierzchnia siedlisk
gatunków ptaków, stanowiących przedmiot
ochrony uległa zniszczeniu.
W drodze rozmów prowadzonych w I i II
kwartale 2009 r. pomiędzy stroną polską a KE
ustalono, iż w ramach kompensacji
przyrodniczej negatywnego oddziaływania
inwestycji na populację na Mazowszu,
sóweczki, włochatki i cietrzewia na Dolnym
Śląsku oraz bociana białego i orlika
krzykliwego na Warmii istnieje konieczność
wyznaczenia dodatkowych obszarów
specjalnej ochrony ptaków w celu ochrony
siedlisk tych gatunków.
Konieczność wyznaczenia ww. obszarów
potwierdzono zobowiązaniem strony polskiej
wobec KE podpisanym przez MRiRW, MRR
oraz MŚ.

Powiększenie obszaru Natura 2000 PLB280015 Ostoja
Warmińska oraz wyznaczenie nowego obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 PLB020010 Sudety
Wałbrzysko-Kamiennogórski w celu wypełnienia
warunków środowiskowych warunkujących realizację
przedsięwzięć oraz zachowania spójności prawa
krajowego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
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MŚ
(GDOŚ)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu
Główny
Konserwator
Przyrody

Lp.

1.

44.

Tytuł

2.

Plany gospodarowania
wodami na obszarach
dorzeczy

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Polska, jako państwo członkowskie Unii
Europejskiej, zobowiązana jest do
wypełnienia wymagań Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie
Wodnej. Celem tej dyrektywy jest osiągnięcie
do 2015 r. dobrego stanu wszystkich wód i
środowiska wodnego. Aby zrealizować ten
cel, niezbędne jest opracowanie planów
gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy (PGW) Przedmiotowe dokumenty,
zgodnie z art. 119. ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne opracowywane i
aktualizowane są przez Prezesa KZGW,
zatwierdzane przez Radę Ministrów
i ogłaszane w dzienniku Urzędowym RP
„Monitor Polski”. PGW, posłużą między
innymi koordynowaniu działań mających na
celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej
dobrego stanu wód powierzchniowych i
podziemnych oraz ekosystemów od wód
zależnych, zmniejszenie ilości
wprowadzanych do wód lub do ziemi
substancji mogących negatywnie oddziaływać
na wody, poprawę ochrony
przeciwpowodziowej.

PGW opracowywane są dla następujących obszarów
dorzeczy: Wisły, Odry, Jarftu, Świeżej, Pregoły, Niemna,
Dniestru, Dunaju, Łaby i Ucker. Zawartość PGW wynika
z zapisów art. 114 ustawy – Prawo wodne oraz Ramowej
Dyrektywy Wodnej (zał. VII). Znajduje się w nich
między innymi: ogólny opis cech charakterystycznych
obszaru dorzecza, podsumowanie identyfikacji
znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocena ich
wpływu na stan wód, cele środowiskowe dla jednolitych
części wód, wykaz innych szczegółowych programów i
planów gospodarowania dla obszaru dorzecza wraz z
omówieniem ich zawartości. Istotnym elementem PGW
jest podsumowanie działań, zawartych w programie
wodno-środowiskowym kraju. Działania te powinny
zostać zrealizowane na obszarze danego dorzecza w celu
zapewnienia utrzymania lub poprawy jakości wszystkich
wód do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach
w terminie późniejszym. W opracowywanym po raz
pierwszy PGW zostały podsumowane wyłącznie
działania zmierzające do utrzymania lub poprawy stanu
wód, a znajdujące się w innych programach lub planach,
głównie Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
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MŚ
(KZGW)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

4.

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

1.

2.

45.

Sprawozdanie z realizacji
ustawy o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi za rok 2009

Obowiązek sporządzania sprawozdania
wynika z art. 20 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r., nr 70, poz.
473 z późn. zm.), zgodnie z którym Rada
Ministrów jest zobowiązana do corocznego
przedstawiania Sejmowi sprawozdania
z wykonywania niniejszej ustaw.

Sprawozdanie w sposób szczegółowy opisuje działania
podejmowane w danym roku przez Radę Ministrów
w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn.
zm.)

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
harmonogramu zadań
wykonywanych w ramach
programu wieloletniego
„Narodowy program
zwalczania chorób
nowotworowych” w roku
2011 oraz kierunków
realizacji zadań tego
programu na lata 2012
i 2013

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego
„Narodowy program zwalczania chorób
nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200
z późn. zm.) Minister właściwy do spraw
zdrowia przedstawia Radzie Ministrów
projekt harmonogramu zadań wykonywanych
w ramach Programu na kolejny rok
budżetowy oraz kierunki realizacji Programu
na następne dwa lata, który jest przyjmowany
przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Projekt określi harmonogram zadań wykonywanych
w ramach programu wieloletniego „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2011 oraz
kierunki realizacji zadań tego programu na lata 2012
i 2013.

46.

3.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie
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2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

KWIECIEŃ - CZERWIEC
47.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
Rządowego programu
pomocy uczniom w 2011 r.
– „Wyprawka szkolna”

Program wspiera działania dotyczące
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
pochodzących z rodzin o niskim statusie
ekonomicznym.
Równolegle z wprowadzaną podstawą
programową wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół program zostaje poszerzony
o nową grupę uprawnionych do korzystania
z pomocy – uczniów, którzy od 1 września
2011 r. będą realizować kształcenie ogólne na
poziomie klasy III gimnazjum.

Uchwała wprowadza Rządowy program pomocy
uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, który wspiera
wyrównywanie startu szkolnego uczniów przez
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę:
w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie
III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej
szkoły baletowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych:
słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną, realizujących w roku
szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży
lub w szkołach artystycznych.
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Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

48.

Sprawozdanie z realizacji
w roku 2010 Rządowego
programu na lata 20082013 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”,
przyjętego uchwałą Nr
172/2008 Rady Ministrów
z dnia 19 sierpnia 2008 r.

Rządowy program na lata 2008 – 2013
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” został
przyjęty na mocy uchwały nr 172/2008 Rady
Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. Zapisy
tego Programu nakładają na Ministra Edukacji
Narodowej obowiązek przedstawienia Radzie
Ministrów projektu corocznego sprawozdania
z realizacji programu.

Projektowane sprawozdanie będzie zawierało informacje
dotyczące realizacji programu w 2010 r. Program określa
zadania służące wspieraniu realizacji programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez
kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, rozwojowi
działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, zwiększeniu
znaczenia organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w
życiu szkoły, wsparciu merytorycznym szkół i placówek
w organizacji kształcenia uczniów przewlekle chorych
oraz wsparciu młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii, poprawę skuteczności wykonywania
orzeczeń sądowych i efektywności pomocy
terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich.

Sprawozdanie z realizacji
Rządowego programu
wspierania w latach
2009-2014 organów
prowadzących
w zapewnieniu
bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i
opieki w klasach I-III
szkół podstawowych
i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia –
„Radosna szkoła”

Rządowy program wspierania w latach 20092014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I-III szkół podstawowych
i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia – „Radosna szkoła” zobowiązuje
ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania do dokonania rocznej oceny
efektów realizacji programu rządowego
i przedłożenia Radzie Ministrów
sprawozdania w tej sprawie.

Monitorowanie i analiza realizacji Rządowego Programu
„Radosna szkoła” w 2010 roku i podjęcie ewentualnych
działań korygujących.

49.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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6.

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

Krystyna
Szumilas
Sekretarz Stanu
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rozwiązań planowanych w projekcie
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5.

6.

MF

Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu

Program Konwergencji.
Aktualizacja 2010

Program Konwergencji i jego coroczne
aktualizacje są przygotowane zgodnie
z wymogiem Paktu Stabilności i Wzrostu.

Program Konwergencji i jego coroczne aktualizacje są
przygotowane zgodnie z założeniami Paktu Stabilności
i Wzrostu przez kraje członkowskie UE i przedkładane
Radzie Ecofin.
Program jest instrumentem wielostronnego nadzoru
budżetowego i koordynacji polityk gospodarczych
państw członkowskich UE.
Program zawiera 3-letnią prognozę kształtowania się
podstawowych zmiennych makroekonomicznych
i fiskalnych oraz prezentuje główne kierunki polityki
gospodarczej rządu.

Informacja o poręczeniach
i gwarancjach udzielonych
przez Skarb Państwa ,
niektóre osoby prawne
oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego

Wykonanie przepisów art. 46 ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.)

Dokument stanowi realizację dyspozycji zawartej w art.
46 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne, zgodnie z którą Rada
Ministrów ma obowiązek przedstawiania corocznie
Sejmowi, w terminie właściwym do przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu państwa, informacji
o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w danym roku
przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programów
rządowych.

Materiał informacyjny.

28

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

MF

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu
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MF

Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu

1.

2.

3.

4.

52.

Sprawozdanie z
działalności Pełnomocnika
Rządu do Spraw
Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolitą
Polską za okres
październik 2010 r. –
marzec 2011 r.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia
Euro przez RP jest zobowiązany do
przedkładania sprawozdań za okresy
półroczne w terminie 2 miesięcy po upływie
okresu półrocznego (par. 4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu
do Spraw Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską).

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do
Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
za okres październik 2010 r. – marzec 2011 r. obejmujące
w szczególności podejmowane przez Pełnomocnika
działania wewnętrzne, tj. w ramach Ministerstwa
Finansów, działania zewnętrzne krajowe, w tym
współpraca międzyinstytucjonalna, działania
międzynarodowe, w tym współpraca z innymi krajami
UE w zakresie przygotowań do wprowadzenia euro oraz
informację nt. analiz prowadzonych przez działające
w Ministerstwie Finansów Biuro Pełnomocnika.

Prognoza wielkości
makroekonomicznych
stanowiących podstawę
do prac nad projektem
ustawy budżetowej na
2012 rok

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu
społecznego (Dz.U.01.100.1080) strona
rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego
roku, przedstawia Komisji wstępną prognozę
wielkości makroekonomicznych stanowiących
podstawę do prac nad projektem ustawy
budżetowej na rok następny.

Dostarczenie informacji dla stron pracowników
i przedsiębiorców niezbędnej do wypracowania przez te
strony propozycji w sprawie wzrostu m.in. wynagrodzeń
w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze
budżetowej oraz u przedsiębiorców, a także minimalnego
wynagrodzenia za pracę, jak i emerytur i rent z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawozdanie
z wykonania ustawy
budżetowej za okres
od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 r.

Realizacja postanowień art. 226 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz art. 182 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej na rok
2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102).

53.

54.
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odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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Organ
odpowiedzialny

Pełnomocnik
Rządu do Spraw
Wprowadzenia
Euro przez
Rzeczpospolitą
Polską

MF

MF

Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu

Hanna
Majszczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

55.

56.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

4.

5.

6.

MF

Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu

MF

Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu

Założenia projektu
budżetu państwa na 2012
rok

Zgodnie z art.138 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych (Dz.U.09.157.1240) Minister
Finansów przedstawia Radzie Ministrów
założenia projektu budżetu na rok następny.
Zgodnie z art. 3 ust.5 ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu
społecznego (Dz.U.01.100.1080) strona
rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca
każdego roku, przedstawia Komisji Założenia
projektu budżetu państwa na rok następny.

Założenia projektu budżetu państwa stanowią podstawę
do opracowania projektu budżetu państwa na rok
następny.

Propozycja
średniorocznych
wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w
państwowej sferze
budżetowej na rok 2012
oraz informacja
o prognozowanych
wielkościach
makroekonomicznych
stanowiących podstawę
do opracowania projektu
ustawy budżetowej na rok
2012

Realizacja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego
roku, przedkłada Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno Gospodarczych, propozycję średniorocznych
wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na rok następny.
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57.

58.
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3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
polskiej energetyki
jądrowej

Potrzeba opracowania dokumentu wynika z
Polityki energetycznej Polski do roku 2030
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej
Energetyki Jądrowej.
Brak stosownych regulacji prawnych

Program określi zakres działań związanych
z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce:
− optymalną liczbę i wielkość elektrowni jądrowych,
− możliwe lokalizacje elektrowni jądrowych,
− zasady gospodarki odpadami i wypalonym paliwem
jądrowym,
− przebieg kompani informacyjnej,
− program kształcenia kadr dla potrzeb energetyki
jądrowej,
− budowę zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki
jądrowej,
− koszty wdrażania Programu,
− szczegółowy harmonogram realizacji.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
zatwierdzenia
przystąpienia Polski do
porozumienia z Locarno
ustanawiającego
międzynarodową
klasyfikację wzorów
przemysłowych

Konieczność przystąpienia do porozumienia
jest konsekwencją przystąpienia Polski z
dniem 2 lipca 2009 r. do Aktu genewskiego
Porozumienia haskiego w sprawie
międzynarodowej rejestracji wzorów
przemysłowych. Porozumienie lokarneńskie
ma charakter wykonawczy w stosunku do
Aktu genewskiego.

Przystąpienie do Porozumienia lokarneńskiego umożliwi
Polsce pełne uczestniczenie w systemie haskim.
Porozumienie to zobowiązuje urzędy własności
przemysłowej jako sygnatariuszy do wskazywania
numeru klasy i podklasy klasyfikacji zgodnie z aktualnie
obowiązującą wersją klasyfikacji we wszystkich
oficjalnych dokumentach lub publikacjach związanych
z rejestracją wzorów przemysłowych.
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odpowiedzialna
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6.

Hanna
Trojanowska
Podsekretarz
Stanu
Pełnomocnik
Rządu do spraw
Polskiej
Energetyki
Jądrowej

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

59.

60.

61.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

3.

4.

Krajowy plan działań
dotyczący efektywności
energetycznej

Obowiązek sporządzenia Krajowego planu
działań dotyczącego efektywności
energetycznej wynika z postanowień
dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia
2006 r. w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych
(Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 r.).
Dyrektywa przewiduje opracowanie drugiego
Krajowego planu działań dotyczącego
efektywności energetycznej do 30 czerwca
2011 roku.

Krajowy plan działań dotyczący efektywności
energetycznej będzie zawierał raport dotyczący realizacji
krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności
energii wynikającego z postanowień dyrektywy
2006/32/WE, w tym w szczególności opis programów
i środków wzrostu efektywności energetycznej
niezbędnych dla realizacji tego celu oraz weryfikację
oszczędności energii uzyskiwanych dzięki ich
stosowaniu.

Raport za 2010 r. dla
Komisji Europejskiej w
sprawie wspierania użycia
w transporcie biopaliw lub
innych paliw
odnawialnych

Zgodnie z art. 4(1) dyrektywy 2003/30/WE
Parlamentu i Rady z dnia 8 maja 2003 r.
w sprawie wspierania użycia w transporcie
biopaliw lub innych paliw odnawialnych
Polska jest zobowiązana do opracowywania
rocznych raportów dotyczących rozwoju
rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Raport będzie zawierał informacje za 2010 r. dotyczące
systemu wspierania w Polsce biopaliw lub innych
biopaliw odnawialnych oraz poziomu realizacji
Narodowego Celu Wskaźnikowych.

Sprawozdanie roczne
z realizacji Kierunków
rozwoju funduszy
pożyczkowych
i poręczeniowych dla
małych i średnich
przedsiębiorstw w latach
2009-2013za okres
1 stycznia - 31 grudnia
2010 r.

Dokument Kierunki rozwoju funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013
nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek
monitorowania procesów jego wdrażania oraz
informowania Radę Ministrów o realizacji
dokumentu w pierwszym roku jego
obowiązywania w cyklu kwartalnym,
a w kolejnych latach w cyklu rocznym.

Informacja dla Rady Ministrów nt. przebiegu realizacji
programu ujętego w dokumencie Kierunki rozwoju
funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013.
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Osoba
odpowiedzialna
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6.

Joanna Strzelec Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Joanna Strzelec Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

62.

Sprawozdanie dla Komisji
Europejskiej z pomocy
publicznej dla górnictwa
węgla kamiennego
w 2010 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
WE/1407/2002 Polska jest zobowiązana do
przedstawienia KE rocznego sprawozdania
z udzielonej pomocy publicznej.

Coroczna informacja o pomocy publicznej udzielonej
podmiotom w obszarze górnictwa węgla kamiennego.

MG

Sprawozdanie dla Komisji
Europejskiej z pomocy
publicznej na inwestycje
początkowe w górnictwie
węgla kamiennego
w 2010 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
WE/1407/2002 Polska jest zobowiązana do
przedstawienia KE rocznego sprawozdania
z udzielonej pomocy publicznej.

Coroczna informacja o pomocy publicznej udzielonej
podmiotom w obszarze górnictwa węgla kamiennego.

MG

Sprawozdanie za I kw.
2011 r. z realizacji
przyjętego przez Radę
Ministrów w dniu
26 maja 2009 r.
dokumentu ramowego
„Wspieranie przez
Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A inicjatyw
pobudzających polską
gospodarkę”

Realizacja postanowienia zapisanego w
punkcie 9 dokumentu ramowego „Wspieranie
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A
inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”.

Informacja dla Rady Ministrów nt. przebiegu realizacji
programu ujętego w dokumencie ramowym Wspieranie
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A inicjatyw
pobudzających polską gospodarkę”.

Informacja o realizacji
ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych,
stan na 31 grudnia 2010 r.

Realizacja przepisu art. 26 ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych
zobowiązującego Radę Ministrów do
przedstawienia Sejmowi informacji
o realizacji ustawy o sse.

Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu specjalnych
stref ekonomicznych, w szczególności informacji
o zmianach legislacyjnych dotyczących stref, lokalizacji
i zagospodarowaniu stref, efektów funkcjonowania
i działalności spółek zarządzających.

63.

64.

65.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu
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rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
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5.

1.

2.

3.

4.

66.

Krajowy Plan
postępowania z odpadami
promieniotwórczymi
i wypalonym paliwem
jądrowym

Zobowiązania do opracowania planu jakie
przyjęła na siebie Polska przystępując do
Wspólnej Konwencji bezpieczeństwa w
postępowaniu wypalonym paliwem jądrowym
i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami
promieniotwórczymi
Program stanowi realizację działania 6.6 pkt 5
Programu działań wykonawczych na lata
2009-2012 do „Polityki energetycznej Polski
do 2030 r.”

Przedstawienie obecnie obowiązującego stanu gospodarki
odpadami i wypalonym paliwem, określenie niezbędnych
działań dla wdrożenia racjonalnej gospodarki oraz
terminów i sposobów ich realizacji

Strategia Rozwoju
Transportu

Potrzeba opracowania nowego dokumentu
planistycznego w obszarze transportu wynika
z ogólnej koncepcji Rządu RP zmierzającego
do uporządkowania i zoptymalizowania
obowiązujących strategii rozwoju kraju.
Zgodnie z założeniami docelowo ma powstać
9 strategii rozwoju. Jedną z nich będzie
Strategia Rozwoju Transportu.

Przyszła Strategia Rozwoju Transportu za główny cel do
osiągnięcia w perspektywie do 2030 r. stawia:
zwiększenie dostępności transportowej, poprawę
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności
sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego,
zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu
transportowego w wymiarze krajowym, europejskim
i globalnym.

Wieloletni program
inwestycji kolejowych na
lata 2010-2013, o którym
mowa w art. 38 c ustawy
o transporcie kolejowym

Główną przyczyną podejmowanych działań
jest zapewnienie spójności systemu,
związanego z inwestycjami odnoszącymi się
do sektora kolejowego, w oparciu o środki
finansowe, których dysponentem jest minister
właściwy do spraw transportu.

Istotą projektu jest określenie wszystkich inwestycji
realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych,
których dysponentem jest minister właściwy do spraw
transportu. Program zawiera w szczególności
harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych
inwestycji oraz wskazuje wszystkie źródła finansowania
tych inwestycji.

67.

68.

69.

Program „Kierunki
rozwoju Czystych
Technologii Węglowych
w Polsce”

Stworzenie dogodnych warunków do inwestycji
w rozwój Czystych Technologii Węglowych (CTW)
w Polsce.
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Hanna
Trojanowska
Podsekretarz
Stanu

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu
Maciej
Jankowski
Podsekretarz
Stanu

Andrzej Massel
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

70.
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Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2011-2020

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Czytelnictwo to proces komunikacji
społecznej, w którym książka stanowi
narzędzie przenoszenia kultury za pomocą
symboli, jest jednym z elementów
i miernikiem uczestnictwa ludności w kulturze
i jej aktywności intelektualnej. Czytanie
książek kształtuje postawy, wzmacnia
kompetencje sprzyjające współpracy
i kreatywności. Badania wskazują,
że systematycznie spada zainteresowanie
czytaniem. Zjawisko spadku liczby
czytelników oraz użytkowników bibliotek
pogłębia się. Obecnie mamy, do czynienia
ze społecznym zjawiskiem kryzysu książki.
Odbudowanie kompetencji obywateli i ich
uczestnictwa w kulturze możliwe jest tylko
dzięki synergii działań (i programów)
administracji rządowej i samorządowej,
organizacji pozarządowych i podmiotów
gospodarczych.

Program Rozwoju Czytelnictwa składa się z dwóch
wieloletnich programów rządowych i programu działań
edukacyjnych i promocyjnych dążących do podniesienia
poziomu czytelnictwa w Polsce poprzez:
- promocję czytelnictwa oraz poprawienie społecznego
wizerunku książki i czasopism specjalistycznych;
- synergię z innymi działaniami na rzecz promocji
czytelnictwa i bibliotek;
- zwiększenie zasobów bibliotek;
- zwiększenie liczby czytelników bibliotek i wypożyczeń
książek oraz czasopism;
- zwiększenie wskaźników poziomu czytelnictwa;
- zwiększenie zakupów książek i czasopism w tym
Elektronicznych;
- stworzenie platformy cyfrowej ułatwiającej dostęp do
książek i czasopism.
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Bogdan
Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
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1.
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Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Strategii
Rozwoju Kapitału
Społecznego

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Kapitał społeczny jest jednym
z najistotniejszych czynników wpływających
na rozwój społeczny i gospodarczy kraju,
a jego wzmocnienie warunkuje przejście
od kapitału adaptacji i przetrwania do kapitału
rozwojowego. Poziom kapitału społecznego,
po zakończeniu okresu transformacji, nie jest
wystarczający do realizacji wyzwań
rozwojowych stojących przed Polską
w kolejnych 20 latach (raport Polska 2030).
Wzmocnienia wymagają czynniki kapitału
społecznego przekładające się na warunki
życia i dobrostan obywateli, takie jak:
zaufanie między ludźmi, poziom aktywności
obywatelskiej, umiejętność współpracy
i komunikowania, potencjał kulturowy
i kreatywny.
Opracowanie horyzontalnej Strategii
obejmującej zagadnienie kapitału
społecznego,, który stanowi obszar korelacji
i synergii wszystkich wyzwań rozwojowych
zidentyfikowanych w Raporcie Polska 2030
jest szczególnie ważne dla powodzenia
strategii i działań w wszystkich obszarach
życia społeczno-gospodarczego. Ponadto
Strategia umożliwi integrację i spójność
działań podejmowanych w tym zakresie przez
różne podmioty oraz służyć będzie wzrostowi
kapitału społecznego rozumianego jako
umiejętność współdziałania dla dobra
wspólnego.

Zgodnie z planem uporządkowania strategii rozwoju
przyjętym przez Radę Ministrów (27 listopada 2009r.),
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną
z dziewięciu rządowych strategii rozwoju, realizujących
długo i średniookresową strategią rozwoju kraju.
Ze względu na horyzontalny zakres Strategii w jej
realizację będzie zaangażowanych wiele resorów
i podmiotów.
Głównym celem Strategii jest wzmocnienie udziału
kapitału społecznego w rozwoju społecznogospodarczym Polski, natomiast cele operacyjne to:
Cel 1. Kształtowanie postaw i kompetencji sprzyjających
współpracy, kreatywności oraz komunikacji,
Cel 2. Zwiększenie partycypacji społecznej i wpływu
obywateli na życie publiczne,
Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej
oraz tworzenia i wymiany wiedzy,
Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału
kulturowego i kreatywnego SRKS.
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Monika Smoleń
Podsekretarz
Stanu
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4.
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1.
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72.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia
Wieloletniego Programu
pt. „Budowa Narodowego
Centrum Kinematografii”

Narodowe Centrum Kinematografii będzie
odpowiedzialne za promowanie w szerokim
zakresie kinematografii.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
Wieloletniego Programu pt. „Budowa Narodowego
Centrum Kinematografii” jest obecnie przygotowywany
przez MKiDN.

Plan działań dla Strategii
Rozwoju Kapitału
Społecznego (uchwała
Rady Ministrów)

Plan działań dla Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego jest dokumentem operacyjnym
dla przyjętych celów i kierunków działań
w Strategii, określającym podmioty
odpowiedzialne za realizację poszczególnych
działań oraz harmonogram ich realizacji.

Plan działań dla Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
zostanie przygotowany przez MKiDN po uchwaleniu
Strategii przez Radę Ministrów.
Przedstawienie Planu pod obrady Rady Ministrów
przewidziane jest w drugim półroczu 2011.

Przedstawienie do 15
czerwca, przez Radę
Ministrów członkom
Trójstronnej Komisji do
Spraw SpołecznoGospodarczych propozycji
wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę
w 2012 r. wraz
z podstawowymi
wskaźnikami
makroekonomicznymi

Realizacja art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z późn. zm.).

Określenie przez stronę rządową wyjściowej kwoty
minimalnego wynagrodzenia w 2012 r., będącej
podstawą do negocjacji z partnerami społecznymi.

73.

74.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MKiDN

Jacek Weksler
Podsekretarz
Stanu

MKiDN

Monika Smoleń
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

75.

Informacja Rządu RP
o działaniach
podejmowanych w 2010 r.
na rzecz realizacji
postanowień uchwały
Sejmu RP „Karta praw
osób niepełnosprawnych”

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r.)
zobowiązuje Rząd RP do składania Sejmowi
RP co roku, w terminie do 30 czerwca,
informacji o działaniach podjętych w celu
realizacji postanowień Karty.

Informacja o realizacji przez Rząd działań podjętych
w celu urzeczywistnienia postanowień Karty w zakresie
dotyczącym praw osób niepełnosprawnych.

Zmiana Krajowego
Programu
Przeciwdziałaniu
Przemocy w Rodzinie

W związku z przepisami zawartymi w ustawie
z dnia 10 czerwca 2011r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz.842), koniecznym jest wprowadzenie
zmian do Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wprowadzenie zmian do Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie umożliwi
bardziej skuteczną ochronę ofiar przemocy w rodzinie
oraz przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska
przemocy w rodzinie w kraju, a także wzmocni
możliwości podejmowanych działań przez jednostki
samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
określenia harmonogramu
zadań wykonywanych w
ramach programu
wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania” w roku 2012

Dyspozycja dla Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zawarta w art. 12 ust.1 ustawy
z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” ( Dz. U. z 2005r. Nr
267, poz. 2259 ze zmianami).

Określenie terminów i wskazanie podmiotów
odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających
z realizacji Programu wieloletniego na kolejny rok
budżetowy.

76.

77.

38

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

78.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
przyjęcia sprawozdania
rocznego z realizacji
programu wieloletniego
Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” za rok 2010

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Dyspozycja dla Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zawarta w art. 12 ust.1 ustawy
z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” ( Dz. U. z 2005r. Nr
267, poz. 2259 ze zmianami).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Przedstawienie Radzie Ministrów sprawozdania
z realizacji Programu wieloletniego za poprzedni rok
budżetowy.
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MPiPS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz
Stanu

1.

2.

3.

4.

79.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
Wieloletniego na lata
2011-2015 pt. „Wspieranie
decyzji w zakresie
kształtowania środowiska
rolniczego
i zrównoważonego
rozwoju produkcji
rolniczej w Polsce”

Proponowany program jest zgodny z celem
głównym Narodowego Planu Rozwoju.
Opiera się na założeniu potrzeby większego
niż dotychczas, uwzględniania w realizacji
koncepcji rozwoju zrównoważonego
charakterystyki i potencjału rozwojowego
poszczególnych regionów oraz ich kojarzenia
z działaniami, które mają charakter
ponadregionalny, horyzontalny i są istotne
z punktu widzenia spójności całego kraju.

Istotą programu wieloletniego będzie wspieranie decyzji
administracyjnych w zakresie kształtowania środowiska
rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji
rolniczej w Polsce z uwzględnieniem WPR.
Program zmierza też do rozwijania produkcji roślinnej
i kształtowania środowiska rolniczego w ramach
zrównoważonego rozwoju. W programie uwzględniono
realizację zadań w ramach priorytetów obejmujących
m.in. dostosowanie rolnictwa do zmian klimatycznych
w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia
zapotrzebowania na bioenergię, analizę wpływu
Wspólnej Polityki Rolnej kształtującej wykorzystanie
przestrzeni rolniczej na środowisko, doskonalenie metod
transferu wiedzy do doradztwa rolniczego.
Przewidziane w ramach tego programu zadania będą
także stanowiły wsparcie dla realizacji celów
szczegółowych NPR na lata 2007-2013; a mianowicie:
maksymalizacji korzyści wynikających z członkostwa
w Unii Europejskiej, intensyfikacji procesu zwiększania
w strukturze gospodarki sektorów o wysokiej wartości
dodanej, przekształceń strukturalnych w gospodarce,
w tym w szczególności restrukturyzacji rolnictwa
i obszarów wiejskich. Program będzie stanowił również
wsparcie dla horyzontalnych i regionalnych programów
operacyjnych, będzie sprzyjał utrwalaniu podejścia
regionalnego i ograniczaniu podejścia sektorowego,
zachowaniu różnorodności, racjonalnej gospodarce
przestrzenią i zasobami, wyrównywaniu szans
(zapobieganiu marginalizacji) regionów najsłabszych.

40

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

Lp.

1.

80.

Tytuł

2.

Projekt uchwały Rady
Ministrów dotyczący
zmiany dokumentu
Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Dostosowanie zapisów do obecnej sytuacji
społeczno – gospodarczej i innych
zmieniających się uwarunkowań, co przełoży
się na realizację wskazanych w Programie
Operacyjnym i NSRO celów strategicznych.
Przeprowadzenie zmian wynika
z zaplanowanego przeglądu śródokresowego
programu operacyjnego polegającego
na analizie i ocenie postępów wdrażania
programu. Celem przeprowadzonych zmian
jest poprawa efektywności wdrażania
programu operacyjnego, co jest związane
z możliwą realokacją środków pomiędzy
poszczególnymi priorytetami.

Działanie to ma na celu przyczynić się do podniesienia
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej
ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,
zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej.
W ramach zadania planuje się przeprowadzić następujące
działania:
− przeprowadzenie ewaluacji Programu
i zidentyfikowanie zagrożeń;
− przygotowanie przez MRR propozycji projektu
zmiany Programu;
− przekazanie propozycji projektu zmiany Programu do
przyjęcia uchwałą przez Komitet Monitorujący POIiŚ;
− przekazanie przyjętego przez Komitet Monitorujący
POIiŚ projektu zmiany Programu do zatwierdzenia
uchwałą Rady Ministrów;
− przekazanie przyjętego przez Radę Ministrów projektu
zmiany Programu do Komisji Europejskiej;
− negocjowanie projektu zmian z Komisją Europejską,
poinformowanie Rady Ministrów o zatwierdzonych
przez Komisję Europejską zmianach w Programie.
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MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

81.

Informacja kwartalna
nt. wykorzystania
środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności w ramach
Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
oraz Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013
(za I kwartał 2011 r.)

Potrzeba przedkładania Radzie Ministrów
aktualnej, cyklicznej informacji na temat
realizacji NSRO (wg ustaleń Komitetu Rady
Ministrów z dnia 6 kwietnia 2009 r. KRM-2433-09).

Zgodnie z tytułem.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
zmiany dokumentu
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013

Zmiana dokumentu Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
wskutek przeglądu środokresowego, zgodnie
z art. 33 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006 r. z późn. zm.).

W ramach przeglądu śródokresowego Programu,
Instytucja Zarządzająca PO RPW zidentyfikowała
konieczność dokonania, m.in.:
1) zmiany systemu wskaźników programowych,
2) realokacji środków ze względów wdrożeniowych,
3) zmian technicznych,
4) ewentualnego zagospodarowania dodatkowych
środków pozyskanych w ramach Programu (krajowa
rezerwa wykonania, dostosowanie techniczne).

82.

MRR
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MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Iwona Wendel
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

83.

84.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekty uchwał Rady
Ministrów zmieniające
uchwały w sprawie
zakresu i warunków
dofinansowania
regionalnych programów
operacyjnych

Konieczność wprowadzenia zmian
do regionalnych programów operacyjnych
wynika z planowanych renegocjacji
programów z Komisją Europejską oraz
ze zmian alokacji związanych
z dostosowaniem technicznym oraz Krajową
Rezerwą Wykonania.

Wprowadzenie do regionalnych programów
operacyjnych zmian wynikających z ich renegocjacji
oraz zmiany w części finansowej dotyczące zmian
alokacji.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
związania poprzez
podpisanie
Rzeczypospolitej Polskiej
umową międzynarodową
Memorandum of
Understanding ws.
wdrażania Mechanizmu
Finansowego EOG 20092014 pomiędzy
Rzeczypospolitą Polską
a Republiką Islandii,
Księstwem Liechtenstein
i Królestwem Norwegii
(na podstawie art. 6 ust. 3
w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy
o umowach
międzynarodowych)

Podpisanie umowy międzynarodowej
Memorandum of Understanding ws.
wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską
a Republiką Islandii, Księstwem Liechtenstein
i Królestwem Norwegii, w celu uruchomienia
programu bezzwrotnej pomocy zagranicznej
z ww. państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Zgodnie z tytułem.

MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Marceli
Niezgoda
Podsekretarz
Stanu

MRR

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

85.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
związania poprzez
podpisanie
Rzeczypospolitej Polskiej
umową międzynarodową
Memorandum of
Understanding ws.
wdrażania Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
2009-2014 pomiędzy
Rzeczypospolitą Polską
a Królestwem Norwegii
(na podstawie art. 6 ust. 3
w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy
o umowach
międzynarodowych)

Podpisanie umowy międzynarodowej
Memorandum of Understanding ws.
wdrażania Norweskiego Mechanizmu
Finansowego pomiędzy Rzeczypospolitą
Polską a Królestwem Norwegii, w celu
uruchomienia programu bezzwrotnej pomocy
zagranicznej z ww. państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z tytułem.

Projekt uchwały Rady
Ministrów o zmianach
wprowadzanych
do Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
2007-2013

W związku z realizacją postanowienia
zapisanego w przepisie art. 50 rozporządzenia
Rady WE nr 1080/2006, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego na początku 2011 r.
planuje rozdysponować środki z Krajowej
Rezerwy Wykonania i Rezerwy Dostosowania
Technicznego. Zasilenie programu
operacyjnego dodatkowymi środkami
finansowymi wymaga jego renegocjacji
z Komisją Europejską. W celu rozpoczęcia
renegocjacji z KE niezbędna jest pozytywna
opinia Rady Ministrów co do zakresu
planowanych do wprowadzenia zmian.

Zakres zmian planowanych do wprowadzenia do POIG
zostanie określony po rozdysponowaniu dodatkowej puli
środków. Wprowadzane do treści POIG zmiany będą
związane z zaalokowaniem przyznanych środków
na poszczególne instrumenty wsparcia, a także
koniecznością wprowadzenia usprawnień w niektórych
instrumentach wsparcia ww. Programu, w celu sprawnej
realizacji zobowiązań nałożonych na Program w oparciu
o założenia przyjęte na przełomie 2006 i 2007 r.

86.

MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu
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MRR

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Iwona Wendel
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

87.

Rządowy Plan Zwalczania
Przestępczości
Zorganizowanej w Polsce

W przyjętym w Polsce modelu
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
zorganizowanej funkcjonuje wiele
niezależnych od siebie służb i podmiotów
właściwych w zakresie zwalczania różnych
obszarów tej formy przestępczości, brak jest
natomiast jednolitego dokumentu
stanowiącego plan lub strategię
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
zorganizowanej. Z tego powodu jako celowe
uznano przygotowanie strategicznego
dokumentu, w formie „Rządowego planu
zwalczania przestępczości zorganizowanej
w Polsce”.

Celem przygotowywanego dokumentu jest usprawnienie
działania służb i podmiotów, realizujących zadania
w przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
zorganizowanej.

Rada Prewencji
Kryminalnej

Z dotychczasowej realizacji rządowego
programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej”, przyjętego uchwałą Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku
Nr 218/2006 wynika, że wskazane jest
zintensyfikowanie działań profilaktyczno/
prewencyjnych. Jako celowe uznano
powołanie międzyresortowej
i międzysektorowej Rady, która inicjowałaby
i koordynowała działania w obszarze
zapobiegania przestępczości, także w
kontekście realizacji przez Polskę zadań
wynikających z uczestnictwa w EUCPN
(Europejskiej Sieci Zapobiegania
Przestępczości).

Celem istnienia Rady Prewencji Kryminalnej jest
wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie prewencji
przedstawicieli organów administracji publicznej,
środowiska naukowego, samorządu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych, identyfikowanie obszarów,
gdzie konieczne jest intensyfikowanie działań
prewencyjnych oraz inicjowanie takich działań.

88.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

89.

Program 6-miesięczny
polskiego Przewodnictwa
w Radzie UE w II połowie
2011 r.

Opracowanie dokumentu jest praktyką
każdego państwa członkowskiego
obejmującego przewodnictwo w Radzie UE
Opracowanie dokumentu jest realizacją
zadania wynikającą z dokumentu Program
przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do
objęcia i sprawowania Przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej przyjętego przez
Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu
13 stycznia 2009 r.

Dokument przedstawia priorytety ogólne i sektorowe
polskiej Prezydencji w Radzie UE w okresie 1 lipca 31 grudnia 2011 r.

MSZ

IV nowelizacja Uchwały
nr 113/2009 Rady
Ministrów z dnia
23 czerwca 2009 roku
ws. ustanowienia
Programu wieloletniego
pod nazwą Przygotowanie,
obsługa i sprawowanie
Przewodnictwa Polski
w Radzie Unii
Europejskiej w II połowie
2011 r.

W związku ze zbliżającym się terminem
polskiej Prezydencji (1.07.2011) w celu
efektywnego zabezpieczenia jej finansowania,
planowany jest przegląd zadań i niezbędna
realokacja środków wynikająca ze ściśle już
zdefiniowanych obciążeń obszarowych ( m.in.
logistyka, zasoby ludzkie).

Aktualizacja dokumentu wprowadzająca uzupełnienia
w zakresie podziału środków finansowych wynikająca
z realokacji obszarowych.

MSZ

90.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Mikołaj
Dowgielewicz
Pełnomocnik
Rządu do spraw
Przygotowania
Organów
Administracji
Rządowej do
sprawowania
przez RP
Przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej
Mikołaj
Dowgielewicz
Pełnomocnik
Rządu do spraw
Przygotowania
Organów
Administracji
Rządowej do
sprawowania
przez RP
Przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej

Lp.

1.

91.

Tytuł

2.

Wniosek o ratyfikację
Drugiej Poprawki do
Konwencji EKG ONZ
o ocenach oddziaływania
na środowisko
w kontekście
transgranicznym
sporządzonej w Espoo
dnia 25 lutego 1991 r.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Druga Poprawka do Konwencji z Espoo
została przyjęta na mocy art. 14 ust. 3 tejże
konwencji przez III Spotkanie Stron
Konwencji z Espoo, które odbyło się w dniach
1-4.06.2004 r. Poprawka ta wymaga
ratyfikacji przez 3/4 Stron Konwencji zanim
wejdzie w życie. Obecnie ratyfikowało ją
16 Stron, czyli konieczne są jeszcze 33
ratyfikacje przed jej wejściem w życie.
Rzeczpospolita Polska, która została związana
postanowieniami niniejszej konwencji w dniu
12.06.1997 r. w drodze ratyfikacji powinna
również zostać związana jej poprawkami
w takim samym trybie.

Przedmiotowy wniosek wnosi o ratyfikację bez
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie Drugiej Poprawki
do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej
w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.
Istotą Drugiej Poprawki jest wprowadzenie możliwości
udziału strony narażonej w postępowaniu
transgranicznym na etapie określania zakresu
dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko tj.
raportu o oddziaływaniu na środowisko (tzw. etap
scopingu) oraz zmodyfikowanie załącznika I do tej
konwencji zawierającego listę przedsięwzięć
wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym.
Ratyfikacja przez Polskę Drugiej Poprawki nie wymaga
wprowadzenia zmian w prawodawstwie krajowym
regulującym procedury ocen oddziaływania na
środowisko. Obecnie obowiązujące prawo krajowe w
pełni odzwierciedla postanowienia przedmiotowej
poprawki.
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MŚ
(GDOŚ)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

92.

Sprawozdanie Ministra
Zdrowia w porozumieniu
z Ministrem Rozwoju
Regionalnego z realizacji
Programu wieloletniego
pod nazwą „Wsparcie
jednostek samorządu
terytorialnego w
działaniach
stabilizujących system
ochrony zdrowia” w roku
2010

Obowiązek przedkładania RM corocznego
Sprawozdania z realizacji Programu wynika
z pkt 13 Programu.

Monitorowanie wykorzystania środków zaplanowanych
na realizacje Programu, stopień zainteresowania
i wysokość udzielonej pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego na zadania własne.

Roczny zbiorczy raport
dla Rady Ministrów
dotyczący jakości paliw
ciekłych, biopaliw
ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz
sprężonego gazu ziemnego
(CNG)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169,
poz. 1200 ze zm.) Zarządzający systemem,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, sporządza
Roczny zbiorczy raport dla Rady Ministrów
dotyczący jakości paliw ciekłych, biopaliw
ciekłych, gazu skroplonego (LPG) oraz
sprężonego gazu ziemnego (CNG).
W związku z tym, UOKiK zamierza
przygotować raport i przedstawić pod obrady
Rady Ministrów i Komitetu do Spraw
Europejskich do końca maja 2011 r.

Istotą Raportu jest przedstawienie danych dotyczących
jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego
(CNG).
Raport zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem
zawartym w zał.1 rozporządzenia MG z dnia 21 września
2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów
dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG)
i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz.
1354)

93.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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MZ

UOKiK

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Marek Haber
Podsekretarz
Stanu

Małgorzata
Krasnodębska–
Tomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Lp.

1.

94.

95.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Polityka konkurencji
na lata 2011-2013

Dokument jest sporządzany okresowo zgodnie
z art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Dokument będzie zawierał plan działań, jakie powinien
podjąć Rząd, aby skutecznie rozwijać i wzmacniać
zasady konkurencji w gospodarce. Do najważniejszych
zadań należy ochrona obecnego stanu konkurencji,
powstawanie nowych obszarów konkurencji oraz
wspieranie rozwoju konkurencji.

Roczny zbiorczy raport
dla Komisji Europejskiej
dotyczący jakości paliw
ciekłych i biopaliw
ciekłych

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169,
poz. 1200 ze zm.) Zarządzający systemem,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, sporządza
roczny zbiorczy raport dla Komisji
Europejskiej dotyczący jakości paliw ciekłych
i biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych
i zakładowych. Zarządzający dostarcza raport
KE corocznie do dnia 30 czerwca. W związku
z tym, UOKiK zamierza przygotować raport
i przedstawić pod obrady Komitetu do Spraw
Europejskich i pod obrady Rady Ministrów
do końca czerwca 2011 r.

Istotą Raportu jest przedstawienie danych statystycznych
dotyczących jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
w Polsce, sprzedawanych na stacjach paliwowych
i zakładowych.
Raport zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem
zawartym w zał.2 rozporządzenia MG z dnia 21 września
2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów
dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG)
i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz.
1354).
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UOKiK

UOKiK

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Małgorzata
Krasnodębska–
Tomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów
Małgorzata
Krasnodębska–
Tomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Lp.

1.

96.

Tytuł

2.

Sprawozdanie z
funkcjonowania systemu
zamówień publicznych
w 2010 roku

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Obowiązek przedkładania corocznego
sprawozdania z funkcjonowania systemu
zamówień publicznych wynika wprost z art.
154 pkt 16 Prawa zamówień publicznych.
Sprawozdanie to nie ma charakteru
normatywnego.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Dokument nie będzie zawierał regulacji a będzie stanowił
analizę oraz informację o funkcjonowaniu systemu
zamówień publicznych w 2010 r. W szczególności
analizie poddane zostaną informacje i dane zawarte
w rocznych sprawozdaniach o udzielonych
zamówieniach za rok 2010 do przekazywania, których
zobowiązuje zamawiających przepis art. 98 ustawy
Prawo zamówień publicznych, ogłoszeniach
opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
dotyczących zamówień o wartości nie przekraczającej
odpowiednich progów unijnych, ogłoszeniach
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, dotyczących zamówień, których wartość
przekraczała odpowiednie progi unijne, dokumentacji
dotyczącej wydanych decyzji administracyjnych,
zawiadomień skierowanych do Prezesa Urzędu
o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki
i negocjacjach bez ogłoszenia, dokumentacji
przeprowadzonych kontroli postępowań oraz
dokumentacji spraw odwoławczych i sądowych.
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UZP

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jacek Sadowy
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych

Lp.

1.

97.

Tytuł

2.

Strategia Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

6.

Szczegółową podstawą prawną są: Ustawa
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
przyjęty przez Radę Ministrów 24 listopada
2009 r. Plan uporządkowania strategii
rozwoju.
Potrzeba opracowania nowego systemu
zarządzania rozwojem Polski, a w jego
ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego
wynika ze słabości funkcjonowania obecnego
systemu programowania strategicznego
w Polsce oraz braku kompleksowego systemu
zarządzania rozwojem.

Opracowanie dokumentu stanowiącego instrument
realizacji SRK i DSRK.
Istotą dokumentu jest określenie takich działań, które
zapewnią przeciwdziałania depopulacji i starzeniu się
społeczeństw z drugiej zaś spowodują dostosowanie
poprzez zwiększoną aktywność społeczną i ekonomiczną.
Dlatego Strategia ma realizować następujące cele:
- wzrost poziomu aktywności Polaków;
- poprawa sytuacji demograficznej w sposób
nieograniczający aktywności zawodowej rodziców oraz
wykorzystanie rezerw demograficznych;
- poprawa spójności społecznej poprzez ukierunkowanie
polityki społecznej na ograniczenie deficytów
i dysfunkcji oraz ich konsekwencji;
- poprawa stanu zdrowia społeczeństwa;
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji na wszystkich
etapach życia i kariery poprzez poprawę dostępności
i jakości edukacji;
Realizacja poszczególnych celów zostanie powiązana
z etapami życia takimi jak: wczesne dzieciństwo,
edukacja szkolna, edukacja wyższa, rodzicielstwo,
aktywność zawodowa i starość.

KPRM

Michał Boni
Minister-członek
Rady Ministrów
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Lp.

1.

98.

Tytuł

2.

Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

6.

Opracowanie dokumentu jest konsekwencją
działań diagnostycznych i planistycznych
zapoczątkowanych poprzez przygotowanie
raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”,
w którym zidentyfikowano
10 najważniejszych wyzwań rozwojowych
naszego kraju. Odpowiedź na te wyzwania
ma umożliwić utrzymanie wysokiego tempa
rozwoju społeczno-gospodarczego
i uniknięcie dryfu rozwojowego.
DSRK jest kolejnym etapem określenia
charakterystyki warunków niezbędnych dla
rozwoju Polski w kluczowych obszarach
Szczegółową podstawą prawną są: Ustawa
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Istotą pomysłu jest odejście od wąskiego i sektorowego
podejścia w tworzeniu ram strategicznych w długiej
perspektywie czasu, na rzecz integracji obszarów,
dostrzegania przenikania się wielu zjawisk i problemów,
uzyskania synergii w poszukiwaniu najbardziej
efektywnych i adekwatnych narzędzi prowadzących
do osiągania spójnych celów.
Celem dokumentu jest analiza oraz określenie
charakterystyki warunków niezbędnych dla rozwoju
Polski w kluczowych obszarach. W tym sensie, istotne są
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne o charakterze
makroekonomicznym, czynniki powiązane z szeroko
pojmowaną infrastrukturą (transportową, energetyczną,
teleinformatyczną), ramy dla rozwoju kapitału
intelektualnego, ludzkiego, społecznego – jako
wyznaczające siłę potencjału twórczego narodu oraz jego
innowacyjność, determinanty technologiczne, które
nabierają we współczesnym świecie coraz większego
znaczenia, czy wreszcie siły lub deficyty spójności
społecznej i terytorialnej, które mogą realnie decydować
o szansach rozwojowych.

KPRM

Michał Boni
Minister-członek
Rady Ministrów

LIPIEC - WRZESIEŃ
99.

Strategia zarządzania
długiem sektora finansów
publicznych

Art. 75. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.).

Dokument programowy określający kierunki działania
w zakresie zarządzania długiem publicznym.
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MF

Dominik
Radziwiłł
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

100. Informacja nt. realizacji
programów wieloletnich
wsparcia finansowego
projektów inwestycyjnych
w 2010 r.
101. Sprawozdanie za II kw.
2011 r. z realizacji
przyjętego przez Radę
Ministrów w dniu 26 maja
2009 r. dokumentu
ramowego „Wspieranie
przez Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A inicjatyw
pobudzających polską
gospodarkę”

102. Program Rozwoju
Przedsiębiorstw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Dokument realizuje potrzebę przedstawienia
Radzie Ministrów corocznej informacji
o realizacji projektów inwestycyjnych
objętych wsparciem w postaci programów
wieloletnich oraz realizacji środków
budżetowych przeznaczonych na ten cel.
Realizacja postanowienia zapisanego
w punkcie 9 dokumentu ramowego
„Wspieranie przez Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A inicjatyw pobudzających
polską gospodarkę”.

W wyniku procesu uporządkowania
dokumentów strategicznych
i zoptymalizowania ich liczby (listopad 2009 r.
Plan uporządkowania strategii rozwoju) –
opracowana zostanie Strategia
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.
Program Rozwoju Przedsiębiorstw będzie
stanowić dokument wykonawczy
ww. Strategii.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Informacja dla Rady Ministrów nt. realizacji programów
wieloletnich wsparcia finansowego projektów
inwestycyjnych w 2010 r. oraz projektów nowych
programów wieloletnich, procedowanych w 2010 r.

Informacja dla Rady Ministrów nt. przebiegu realizacji
programu ujętego w dokumencie ramowym Wspieranie
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A inicjatyw
pobudzających polską gospodarkę”.

Opracowanie dokumentu stanowiącego instrument
realizacji Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki.
Będzie stanowił operacjonalizację celów Strategii
i obejmował konkretne instrumenty wsparcia na rzecz
podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw
i poprawy warunków ich funkcjonowania..
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

103. Informacja Rady
Ministrów dla Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
o realizacji „Programu
rozwoju Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2009-2018”,
według stanu na dzień
31 grudnia 2010 r.

Wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 25 maja 2001 r.
o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 67, poz. 570, z późn. zm.).

Realizacja ustawowego obowiązku Rady Ministrów
sprawowania nadzoru nad realizacją programu rozwoju
Sił Zbrojnych RP, oraz składania Sejmowi RP,
w okresach dwuletnich, informacji o wykonaniu
programu, razem z kierunkami przebudowy
i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny okres
planistyczny.

104. Raport o stanie
obronności
Rzeczypospolitej Polskiej

Konieczność opracowania Raportu o stanie
obronności Rzeczypospolitej Polskiej wynika
z § 12 ust. 1 pkt 5, z zastrzeżeniem § 12 ust 2
pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie
warunków i trybu planowania i finansowania
zadań wykonywanych w ramach przygotowań
obronnych państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 152, poz. 1599,
z późn. zm.).

Raport zawiera analizę i ocenę stanu przygotowań
obronnych państwa oraz propozycje kierunków dalszych
działań na okres czterech kolejnych lat.
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MON

MON

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

gen. Mieczysław
Cieniuch
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

Zbigniew
Włosowicz
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

105. Wytyczne Rady Ministrów
do programowania
przygotowań obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2013-2022

Konieczność opracowania Wytycznych Rady
Ministrów do programowania przygotowań
obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2013-2022 jest konsekwencją zapisów § 8 pkt
2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków
i trybu planowania i finansowania zadań
wykonywanych w ramach przygotowań
obronnych państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 152, poz. 1599,
z późn. zm.).

Wytyczne Rady Ministrów stanowią podstawę
do merytorycznego opracowywania dokumentów
powstających w obszarze programowania obronnego
w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa
na 10-letni okres planistyczny.

106. Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
w 2012 r.

Realizacja art. 2 ust. 4 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z późn. zm.).

Określenie wynegocjowanej przez Trójstronną Komisję
ds. Społeczno-Gospodarczych wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, które będzie obowiązywało
w 2012 r.

107. XI sprawozdanie
z wykonywania
Europejskiej Karty
Społecznej

Wywiązanie się z zobowiązań przewidzianych
postanowieniem artykułu 21 Europejskiej
Karty Społecznej.

Sprawozdanie obejmować będzie określenie stanu
wykonywania przez Polskę postanowień Europejskiej
Karty Społecznej w zakresie artykułów 1,9,10,15,18 za
lata 2007-2010.
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MON

MPiPS

MPiPS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Zbigniew
Włosowicz
Podsekretarz
Stanu

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

108. Raport z pomocy
publicznej za 2010 r.
w rolnictwie
i rybołówstwie

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia zawartego w art. 36
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404, z późn. zm.).

Informacja na temat pomocy publicznej udzielanej
w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w 2010 r.

109. Informacja o realizacji
w 2010 roku Strategii
Rozwoju Kraju 2007-2015

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju
Kraju 2007-2015 stanowi wykonanie przepisu
art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.
U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).
Nakłada ona na Prezesa Rady Ministrów
obowiązek przekazania Sejmowi i Senatowi,
do dnia 31 lipca każdego roku, informacji
o realizacji średniookresowej strategii rozwoju
kraju w roku poprzednim. Strategia Rozwoju
Kraju 2007-2015, została przyjęta przez Radę
Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

Sprawozdanie powstaje w oparciu o informacje,
nadesłane z poszczególnych resortów, prezentujące
podejmowane przez nie działania realizujące
poszczególne priorytety wskazane w Strategii Rozwoju
Kraju oraz o analizy Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Podstawę dla opracowania części
finansowej stanowią informacje przygotowane przez
Ministerstwo Finansów. Informacja składać się będzie
z części dotyczącej działań systemowych
podejmowanych w 2010 r. usprawniających zarządzanie
rozwojem kraju, części opisującej w sposób syntetyczny
najważniejsze działania, jakie zostały podjęte w celu
realizacji SRK w 2010 r. (na podstawie obowiązujących
dokumentów strategicznych) oraz części przedstawiającej
wykaz środków finansowych wykorzystanych
na działania podejmowane w celu realizacji SRK
i podstawowe wskaźniki obrazujące osiągnięte efekty.
W 2008 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o aktualizacji
SRK. Podjęto jednocześnie decyzję o zmianie jej
horyzontu czasowego. Zaktualizowany dokument będzie
obejmował lata 2011-2020.
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MRiRW

MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

110. Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
zmiany dokumentu
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Wynika z przeglądu śródokresowego
programów operacyjnych w ramach NSRO.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Wprowadzenie zmian wynikających z diagnozy
przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą
po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy stroną polską
a Komisją Europejską.

MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
Marceli
Niezgoda
Podsekretarz
Stanu

111. Sprawozdanie z realizacji
Narodowego Planu
Rozwoju w 2010 roku

Przygotowanie Sprawozdania wynika
z art. 46. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju.

Zgodnie z tytułem.

112. Informacja kwartalna
nt. wykorzystania
środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności w ramach
Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
oraz Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013
(za II kwartał 2011 r.)

Potrzeba przedkładania Radzie Ministrów
aktualnej, cyklicznej informacji na temat
realizacji NSRO (wg ustaleń stałego Komitetu
Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2009 r.
KRM-24-33-09).

Zgodnie z tytułem.

MRR

MRR
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Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

113. Sprawozdanie
z działalności
Międzyresortowego
Zespołu ds.
Wykorzystania Funduszy
Strukturalnych
i Funduszu Spójności Unii
Europejskiej za I półrocze
2011 roku

Przygotowanie Sprawozdania wynika z § 7
zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Dokonywanie oceny efektywności i skuteczności
wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności.

114. Sprawozdanie z realizacji
Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007 – 2013
za 2010 r.

Przygotowanie Sprawozdania wynika
z potrzeby przedstawienia Radzie Ministrów
aktualnej informacji w cyklu rocznym
na temat realizacji NSRO.

Zgodnie z tytułem.

115. Plan wydatkowania
środków na 2012 r.
w programach
współfinansowanych
z funduszy europejskich
w ramach Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007 – 2013

Potrzeba zapewnienia płynności finansowej
oraz rozliczeń i certyfikacji środków UE.

Zgodnie z tytułem.

MRR

MRR

MRR
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

3.

4.

116. Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

Art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133
z późn. zm.)

Informacja dla Rady Ministrów o postępach
w przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

117. Sprawozdanie z realizacji
programu ”Moje Boisko –
Orlik 2012”

Realizacja zadań wynikających z expose
Premiera RP z 23 listopada 2007 r.

Budowa kompleksów sportowych, umożliwiających
uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez
wszystkie grupy wiekowe, na bezpiecznych,
nowoczesnych boiskach sportowych.
Zaplanowano budowę dwóch tysięcy dwunastu (2012)
kompleksów sportowych do roku 2012.

118. Projekt Rządowego
programu realizacji zadań
z dziedziny geodezji
i kartografii

Potrzeba opracowania projektu wynika
z ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej transponującej dyrektywę
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 marca 2007 r. oraz referencyjnej
roli rejestrów prowadzonych przez Służbę
Geodezyjną i Kartograficzną w realizacji
zadań i obowiązków poszczególnych
resortów.

Istotą projektu jest określenie priorytetów i sposobów
realizacji kluczowych zadań z zakresu geodezji
i kartografii, wynikających ze zdefiniowanych potrzeb
poszczególnych resortów głównie w zakresie
wypełniania zobowiązań wynikających z dyrektyw,
prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego.
Istotą projektu jest również międzyresortowy charakter
zgłaszanych potrzeb w zakresie danych i rejestrów
prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną
oraz konieczność koordynacji i budowy infrastruktury
informacji przestrzennej, będącej istotnym elementem
infrastruktury informacyjnej państwa.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MSiT

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki

MSiT

Ryszard
Stachurski
Sekretarz Stanu

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

119. Aktualizacja nr 2 Planu
pracy Komitetu do Spraw
Europejskich na 2011 r.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Dokument przedstawiany jest na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Komitecie do Spraw Europejskich.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Dokument zawiera tematy, które nie zostały
uwzględnione w Planie pracy KSE na 2011 r. oraz jego
pierwszej Aktualizacji, w związku z przyjęciem
Programu prac Rządu na 2011 r. oraz przekazaniem
harmonogramu spotkań kolejnej Prezydencji.

120. Stanowisko Rządu RP
wobec Wniosku Komisji
Europejskiej w sprawie
nowych Wieloletnich Ram
Finansowych

W trakcie polskiej Prezydencji w Radzie UE
rozpoczną się negocjacje Wieloletnich Ram
Finansowych UE na lata 2014 – 2020.
Ich kształt przesądzi o możliwościach
pozyskiwania przez Polskę środków z budżetu
UE.

Dokument określi stanowisko Polski wobec propozycji
Komisji Europejskiej.

121. Lista obszarów specjalnej
ochrony ptaków

Wskutek realizacji inwestycji liniowej (S3) na
odcinku Szczecin-Gorzów Wlkp
w wyznaczonym dotychczas obszarze
specjalnej ochrony ptaków Jeziora
Wełtyńskie, powierzchnia siedlisk gatunków
ptaków, stanowiących przedmiot ochrony,
uległa zniszczeniu.
W celu zapewnienia ochrony
reprezentatywnej powierzchni siedlisk dla
gatunków: gęgawa, gęś zbożowa i gęś
białoczelna istnieje konieczność wyznaczenia
obszaru specjalnej ochrony ptaków w drodze
kompensacji przyrodniczej.

Wyznaczenie obszaru Natura 2000 Dolina Słudwi
i Przysowy w celu wypełnienia warunków
środowiskowych warunkujących realizację przedsięwzięć
oraz zachowania spójności prawa krajowego z art. 4 ust.
1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa.

MSZ

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Mikołaj
Dowgielewicz
Sekretarz Stanu
Sekretarz
do spraw
Europejskich

MSZ

Mikołaj
Dowgielewicz
Sekretarz Stanu
Sekretarz
do spraw
Europejskich

60

MŚ/
GDOŚ

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu
Główny
Konserwator
Przyrody

Lp.

Tytuł

1.

2.

122.

Lista proponowanych
obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty

123. Informacja o stanie lasów
i realizacji Krajowego
Programu Zwiększania
Lesistości w 2010 r.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Wypełnienie zobowiązań ustalonych z KE
podczas dwóch seminariów
biogeograficznych, które odbyły się
w listopadzie 2009 r. i w marcu 2010 r.

Obowiązek przedstawienia dokumentu
wynika z art. 52 ust. 2 ustawy o lasach (Dz.U.
z 2005 r. nr 45, poz. 435 z zm)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Podczas zorganizowanych przez KE seminariów
biogeograficznych, w trakcie których ocenie podlegały
zgłoszone dotychczas przez Polskę proponowane obszary
mające znaczenie dla Wspólnoty, KE wykazała luki
w sieci tych obszarów wskazujące na niewystarczającą
reprezentację siedlisk i gatunków z zał. Dyrektywy
Siedliskowej chronionych siecią Natura 2000.
KE zobowiązała Polskę do uzupełnienia sieci obszarów
Natura 2000 podając jako termin realizacji koniec
września 2011 r. W tym celu zostanie opracowana
i zgłoszona lista 21 nowych proponowanych obszarów
mających znaczenie dla Wspólnoty oraz 15 propozycji
powiększenia obsarów zatwierdzonych przez KE.
Ponadto na liście znajdą się obszary, w odniesieniu
do których dokonano technicznych zmian granic
nie mających wpływu na przedmiot ochrony.

Przedstawienie kompleksowej, corocznej informacji
o stanie lasów w Polsce i o realizacji w 2010 r.
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości

MŚ
(GDOŚ)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu
Główny
Konserwator
Przyrody

MŚ

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu
Główny
Konserwator
Przyrody
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Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

124. Sprawozdanie Rady
Ministrów z wykonywania
w roku 2010 ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego
i warunków przerywania
ciąży oraz o skutkach
jej stosowania

Obowiązek sporządzania sprawozdania
wynika z art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz skutkach jej
stosowania (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn.
zm.), zgodnie z którym, Rada Ministrów jest
zobowiązana do corocznego przedstawiania
do dnia 31 lipca Sejmowi sprawozdania
z wykonywania ustawy (oraz o skutkach
jej stosowania).

Sprawozdanie w sposób szczegółowy opisuje działania
podejmowane w danym roku przez Radę Ministrów
w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
oraz skutkach jej Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w danym roku
przez Radę Ministrów w zakresie realizacji ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz skutkach jej stosowania.

125. Sprawozdanie z realizacji
w roku 2010
Harmonogramu realizacji
Krajowego Programu
Zwalczania AIDS
i Zapobiegania
Zakażeniom HIV
opracowanego na lata
2007-2011

Obowiązek przedłożenia sprawozdania
wynika z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV.

Dokument zawiera informacje podmiotów
zobowiązanych do udziału w Programie o zadaniach
zrealizowanych w 2010 roku, zgodnie
z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
opracowanego na lata 2007-2011.
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MZ

MZ
(Krajowe
Centrum
ds. AIDS)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Ewa Kopacz
Minister
Zdrowia

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

126. Harmonogram realizacji
Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
opracowany na lata 2012 –
2016”

Zgodnie z § 4 ust. 6 projektowanego
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, Krajowe Centrum
ds. AIDS, we współpracy z podmiotami obowiązanymi
do realizacji Programu, opracowuje harmonogram
realizacji Programu Zapobiegania HIV/AIDS.
Harmonogram obejmuje w szczególności zadania,
których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów
określonych w załączniku do rozporządzenia.
W Harmonogramie określa się: rodzaj zadań, podmioty
odpowiedzialne za ich realizację, rok realizacji zadania
oraz wskaźniki realizacji zadań.

127. Informacja o realizacji
działań wynikających
z Krajowego Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii w 2010 r.

Obowiązek przedłożenia Sejmowi RP
Informacji wynika z art. 8 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z poźn.
zm.).

Informacja o realizacji działań wynikających
z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
jest corocznie przedkładana Radzie Ministrów w terminie
do dnia 30 września przez ministra właściwego do spraw
zdrowia a następnie Sejmowi RP przez Radę Ministrów
do dnia 31 października, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 wyżej
wymienionej ustawy.

128. Sprawozdanie z realizacji
ustawy o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

Obowiązek sporządzania sprawozdania
wynika z art. 20 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz.
473, z późn. zm.) zgodnie z którym, Rada
Ministrów jest zobowiązana do corocznego
przedstawiania Sejmowi sprawozdania
z wykonywania niniejszej ustawy.

Sprawozdanie w sposób szczegółowy opisuje działania
podejmowane w danym roku przez Radę Ministrów
w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn.
zm.).
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MZ
(Krajowe
Centrum
ds. AIDS)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

3.

129. „Trzyletni plan limitu
mianowań urzędników
w służbie cywilnej
na lata 2012 – 2014”

Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505,
z późn. zm.)

Realizacja obowiązku Rady Ministrów określonego
w ustawie o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Rada Ministrów ustala corocznie trzyletni planu
limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej
i przedkłada go do wiadomości Sejmowi, równocześnie
z projektem ustawy budżetowej.

130. Strategia zarządzania
zasobami ludzkimi
w służbie cywilnej

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505,
z późn. zm.)

Realizacja celów jednej ze strategii rozwoju o nazwie
Sprawne Państwo, poprzez zwiększenie efektywności
zasobów ludzkich w służbie cywilnej.

Szef Służby
Cywilnej

Szef Służby
Cywilnej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Sławomir Marek
Brodziński
Szef Służby
Cywilne

Sławomir Marek
Brodziński
Szef Służby
Cywilne

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ
131. Narodowy Plan
Wprowadzenia Euro

Dokument jest niezbędnym elementem
procesu przygotowań do wprowadzenia euro
w Polsce. Przygotowanie ww. dokumentu
zostało przewidziane w dokumencie Ramy
Strategiczne Narodowego Planu
Wprowadzenia Euro, przyjętym przez Rade
Ministrów w dniu 26 października 2010 r.

Narodowy Plan Wprowadzenia Euro określi zakres
przygotowań niezbędnych do jak najefektywniejszego
wprowadzenia euro w Polsce, w szczególności
szczegółowo definiując konieczne działania,
harmonogram ich realizacji oraz wskazując podmioty
odpowiedzialne za ich wykonanie.
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Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu
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1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MF

Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu

3.

4.

132. Sprawozdanie
z działalności
Pełnomocnika Rządu do
Spraw Wprowadzenia
Euro przez Rzeczpospolitą
Polską za okres kwiecień
2011 r. – wrzesień 2011 r.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia
Euro przez RP jest zobowiązany do
przedkładania sprawozdań za okresy
półroczne w terminie 2 miesięcy po upływie
okresu półrocznego (par. 4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu
do Spraw Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską).

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do
Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
za okres kwiecień 2011 r. – wrzesień 2011 r.. obejmujące
w szczególności podejmowane przez Pełnomocnika
działania wewnętrzne, tj. w ramach Ministerstwa
Finansów, działania zewnętrzne krajowe, w tym
współpraca międzyinstytucjonalna, działania
międzynarodowe, w tym współpraca z innymi krajami
UE w zakresie przygotowań do wprowadzenia euro oraz
informację nt. analiz prowadzonych przez działające
w Ministerstwie Finansów Biuro Pełnomocnika.

133. Informacja kwartalna
nt. wykorzystania
środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności w ramach
Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
oraz Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013
(za III kwartał 2011 r.)

Potrzeba przedkładania Radzie Ministrów
aktualnej, cyklicznej informacji na temat
realizacji NSRO (wg ustaleń stałego Komitetu
Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2009 r.
KRM-24-33-09).

Zgodnie z tytułem.

Pełnomocnik
Rządu do Spraw
Wprowadzenia
Euro przez
Rzeczpospolitą
Polską

MRR
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Organ
odpowiedzialny

Waldemar
Sługocki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

134. Projekt uchwały Rady
Ministrów o zmianach
wprowadzanych
do Programu
Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013

135. Raport o pomocy
publicznej udzielonej
w Polsce w 2010 roku

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Zmiana dokumentu Program Operacyjny
Pomoc Techniczna (POPT) związana
z przeprowadzeniem w 2011 r. ewaluacji midterm (przeglądu śródokresowego), zgodnie
z art. 33 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006 r. z późn. zm.).

Uzyskany raport ewaluacyjny wskaże zakres zmian
koniecznych do wprowadzenia w Programie celem
usprawnienia wdrażania i optymalnego wykorzystania
środków w Programie. Obecnie, opierając się na danych
pochodzących z bieżącego monitorowania Programu
IZ POPT zakłada, że konieczne będą:
1) zmiana systemu wskaźników programowych,
2) realokacja środków między priorytetami.

Przygotowanie raportu stanowi wykonanie
obowiązku nałożonego na Prezesa UOKiK
wynikającego z art. 36 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Raport zawiera informacje o wielkości, formie
i przeznaczeniu pomocy publicznej udzielonej w roku
2010, a także ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze
konkurencji.
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