PROGRAM PRAC
RADY MINISTRÓW
lipiec - grudzień 2 0 1 0 r.

INNE DOKUMENTY RZĄDOWE

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1.

2.

3.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

6.

MEN

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

lipiec-wrzesień
1.

Program Rozwoju Edukacji na Obszarach
Wiejskich na lata 2008-2013 przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 29 lipca 2008 r.,
zmieniony na wniosek Ministra Edukacji
Narodowej przez Radę Ministrów na
posiedzeniu w dniu 27-28 października 2009
r., zobowiązuje ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania do
przygotowania, nie później niŜ do dnia 15
lipca danego roku, sprawozdania z realizacji
Programu i przekazania go Radzie
Ministrów.

Projektowane sprawozdanie będzie zawierało informacje
dotyczące realizacji Programu w roku 2009. Obowiązek
corocznego przedstawiania Radzie Ministrów
sprawozdania przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania został zapisany w Programie
i stanowi element jego ewaluacji. Celem Programu jest
rozwój edukacji na obszarach wiejskich – podniesienie
jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów
wiejskich.
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bip.men.gov.pl

Sprawozdanie
z realizacji w 2009 r.
Programu Rozwoju
Edukacji na
Obszarach Wiejskich
na lata 2008-2013

Lp.

1.

2.

Tytuł

2.

3.

Konieczność wprowadzenia zmian
w Programie „Radosna szkoła” wynika
z zaistniałych w II edycji Programu
problemów, które utrudniają jego realizację
oraz z trudności, jakich przysparza
interpretacja niektórych przepisów aktów
prawnych regulujących załoŜenia Programu
„Radosna szkoła” lub brak regulacji
pewnych aspektów.

Istota projektu

4.

5.

6.

MEN

Krystyna Szumilas
Sekretarz Stanu

Projekt zakłada w szczególności:
- umoŜliwienie szkołom, które z przyczyn od siebie
niezaleŜnych zmuszone były zwrócić przyznane
wsparcie finansowe, ponowne wnioskowanie
o dofinansowanie (powódź);
- wskazanie wymogu zawierania umów między
wojewodą a organem prowadzącym szkołę;
- doprecyzowanie, co moŜna uznać za wkład własny
finansowy i w jakich przypadkach nie ma
konieczności określania jego wysokości;
- uregulowanie szczegółowego sposobu rozliczania
wsparcia finansowego przez organy prowadzące
szkoły;
- umoŜliwienie, w przypadku oszczędności
powstałych w budŜecie wojewody, zwiększenia
przez wojewodę kwot wsparcia finansowego tym
organom prowadzącym szkoły, które wnioskowały
o wsparcie pomniejszone, pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniego wkładu własnego;
- zamiast zapisu dotyczącego nawierzchni placu
zabaw „amortyzującej upadek dziecka z wysokości
do 1,50 m, wprowadzenie zapisu dotyczącego
nawierzchni „amortyzującej upadek dziecka zgodnie
z Polskimi Normami”.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

Adres
BIP

7.

bip.men.gov.pl

Projekt uchwały
Rady Ministrów
zmieniającej uchwałę
w sprawie 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"

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

4.

5.

6.

MF

Dominik Radziwiłł
Podsekretarz Stanu

Dokument programowy określający kierunki działania
w zakresie zarządzania długiem publicznym.

Projekt uchwały
Wieloletniego Planu
Finansowego Państwa
na lata 2010 – 2013

Realizacja przepisu, o którym mowa
w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych.

Opracowanie i przedstawienie projektu uchwały Rady
Ministrów.

Projekt uchwały Rady
Ministrów
zmieniającej uchwałę
Nr 187/2008 z dnia
16 września 2008 r.
w sprawie
ustanowienia
programu
wieloletniego
„Modernizacja SłuŜby
Celnej w latach 2009 –
2011”

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

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

5.
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MF/
Rada
Ministrów

MF

Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu

7.

Jacek Kapica
Podsekretarz Stanu
bip.mofnet.gov.pl

3.

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

bip.mofnet.gov.pl

2.

Strategia zarządzania
długiem sektora
finansów publicznych

Adres
BIP

bip.mofnet.gov.pl

Istota projektu

1.

4.

3.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

Lp.

1.

6.

2.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

6.

MF

Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu

MF

Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu

4.

Dokument jest niezbędnym elementem
procesu przygotowań do wprowadzenia euro
w Polsce. Przygotowanie ww. dokumentu
zostało przewidziane w dokumencie
Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów
Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez
Polskę, przyjętym przez Radę Ministrów
w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Dokument zawiera:
- podstawowe informacje związane z procesem
integracji Polski ze strefą euro, w tym dotyczące
formalnych warunków przyjęcia wspólnej waluty
(kryteriów konwergencji) oraz procedur związanych
z ich wypełnieniem i z uchyleniem derogacji wobec
Polski;
- bilans netto korzyści i kosztów akcesji Polski do strefy
euro;
- zakres przygotowań niezbędnych do jak
najefektywniejszego wprowadzenia euro w Polsce
wraz z harmonogramem ich wykonania.

Propozycja
średniorocznych
wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w
państwowej sferze
budŜetowej na rok
2011 oraz informacja
o prognozowanych
wielkościach
makroekonomicznych
stanowiących
podstawę do
opracowania projektu
ustawy budŜetowej na
rok 2011

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

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

7.

bip.mofnet.gov.pl

3.

Ramy Strategiczne
Narodowego Planu
Wprowadzenia Euro

Adres
BIP

bip.mofnet.gov.pl

7.

Tytuł

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

1.

9.

2.

3.

Istota projektu

4.

5.

6.

MF

Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu

Zgodnie z art.138 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)
Minister Finansów przedstawia Radzie
Ministrów załoŜenia projektu budŜetu na rok
następny.

ZałoŜenia projektu budŜetu państwa stanowią podstawę
do opracowania projektu budŜetu państwa na rok
następny.

Kierunki rozwoju
biogazowni rolniczych
w Polsce w latach
2010-2020

Priorytet dla spraw związanych z rozwojem
energetyki odnawialnej w Polsce jest jednym
z sześciu podstawowych kierunków
zatwierdzonej w dniu 10 listopada br. przez
Radę Ministrów „Polityki energetycznej
Polski do 2030 r.” Jednym z działań
wykonawczych jest przyjęcie przez Radę
Ministrów dokumentu „Kierunki rozwoju
biogazowni rolniczych w Polsce”, który
zakłada, Ŝe w kaŜdej polskiej gminie do
2020 roku powstanie średnio jedna
biogazownia wykorzystująca biomasę
pochodzenia rolniczego przy załoŜeniu
posiadania przez gminę odpowiednich
warunków do uruchomienia takiego
przedsięwzięcia.

Zasadniczym elementem Kierunków … jest
optymalizacja systemu prawno-administracyjnego
w zakresie zakładania biogazowni rolniczych
w Polsce oraz wskazanie moŜliwości współfinansowania
tego typu instalacji ze środków publicznych, zarówno
krajowych jak i Unii Europejskiej, dostępnych w ramach
krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Dokument wychodzi naprzeciw podnoszonym
postulatom o konieczności ustanowienia systemu
promującego i wspierającego produkcję biogazu
rolniczego i wykorzystanie go do produkcji energii
elektrycznej i ciepła. Przewiduje się, Ŝe biogazownie
będą powstawać w gminach wiejskich oraz w tych gdzie
występują duŜe zasoby areału, z którego moŜna
pozyskiwać biomasę, co jest swego rodzaju
harmonizacją działań krajowych rządu z priorytetami
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

MG

Adres
BIP

7.

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

ZałoŜenia projektu
budŜetu państwa na
2011 rok
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

bip.mofnet.gov.pl

8.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

5.

6.

MG

Joanna Strzelec Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

MG

Joanna Strzelec Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

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

Raport za 2009 r. dla
Komisji Europejskiej
w sprawie wspierania
uŜycia 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 uŜycia 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 2009 r. dotyczące
systemu wspierania w Polsce biopaliw lub innych
biopaliw odnawialnych oraz poziomu realizacji
Narodowego Celu Wskaźnikowych.

Informacja
nt. realizacji
programów
wieloletnich wsparcia
finansowego
projektów
inwestycyjnych
w 2009 r.

Dokument realizuje potrzebę przedstawienia
Radzie Ministrów corocznej informacji
o realizacji projektów inwestycyjnych
objętych wsparciem w postaci programów
wieloletnich oraz realizacji środków
budŜetowych przeznaczonych na ten cel.

Informacja dla Rady Ministrów nt. realizacji programów
wieloletnich wsparcia finansowego projektów
inwestycyjnych w 2009 r. oraz projektów nowych
programów wieloletnich, procedowanych w 2009 r.

12.

7

MG

7.

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu
bip.mg.gov.pl

10.

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

bip.mg.gov.pl

4.

2.

Sprawozdanie dla
Komisji Europejskiej
z pomocy publicznej
dla górnictwa węgla
kamiennego w 2009 r.

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

Istota projektu

1.

11.

3.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

13.

Informacja dla Rady
Ministrów
o realizacji w 2009
roku zadań
określonych
w „Strategii
działalności górnictwa
węgla kamiennego
w Polsce w latach
2007-2015”

Obowiązek przedkładania Radzie Ministrów
rocznej informacji wynika z przyjętej przez
RM w dniu 31 lipca 2007 r. Strategii
działalności górnictwa węgla kamiennego
w Polsce w latach 2007-2015.

Monitorowanie przez Radę Ministrów postępów
w realizacji celów przyjętych w Strategii oraz
ewentualna korekta (w okresach dwuletnich) jej załoŜeń.

„Lepsze prawo”
Program Reformy
Regulacji 2010-2011

Z niezaleŜnych analiz, raportów
międzynarodowych oraz z informacji
uzyskiwanych od przedsiębiorców wynika,
Ŝe polskie prawo nie spełnia oczekiwań
społecznych w kwestii jego funkcjonowania.
Biurokracja, zbyt skomplikowane
i niezrozumiałe prawo oraz nadmierne
obciąŜenia administracyjne wskazywane są
jako bariery do rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce.
Kontynuacja zmian regulacyjnych w tym
zakresie jest konieczna w celu rozwoju
przedsiębiorczości i zwiększania
atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki.

Kontynuacja Programu Reformy Regulacji 2006-2008
przyjętego przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2006 r.
Zapewnienie rozwiązań systemowych, organizacyjnych
oraz kompetencji niezbędnych dla tworzenia przez Rząd
prawa, które będzie przyjazne dla jego adresatów.
Realizacja czterech zadań:
- zmiana systemu stanowienia prawa,
- usprawnienie systemu oceny skutków regulacji,
- redukcja obciąŜeń administracyjnych,
- uproszczenie prawa.

Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

1.

14.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów Minister
Gospodarki
bip.mg.gov.pl
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MG

Lp.

1.

15.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Osiągnięcie celu redukcji obciąŜeń
administracyjnych zgodnie z załoŜeniami
decyzji Rady Ministrów z 11 marca 2008 r.

ObciąŜenia administracyjne wynikają z obowiązków
informacyjnych nakładanych przez akty prawne (ustawy
i rozporządzenia), dlatego teŜ ich eliminacja
w większości przypadków będzie wymagała zmian
legislacyjnych. Zmniejszenie obciąŜeń moŜna takŜe
osiągnąć poprzez doprecyzowanie procedur
lub interpretacji przepisów i zmianę formularzy
w instytucjach przyjmujących informacje i dane
od przedsiębiorców (np. wprowadzenie elektronicznych
formularzy lub pozyskiwanie części informacji
wewnątrz administracji). Szczegółowy wybór rozwiązań
dla poszczególnych obszarów i aktów prawnych zostanie
zarekomendowany po przeprowadzeniu oceny skutków
regulacji i konsultacji z partnerami społecznymi,
w szczególności podmiotami zobligowanymi
do realizacji obowiązków.

Sprawozdanie za I 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”

MG

6.

Adres
BIP

7.

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów Minister
Gospodarki

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu
bip.mg.gov.pl

Raport na temat
realizacji celu
redukcji obciąŜeń
administracyjnych
w siedmiu
priorytetowych
obszarach prawa

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

16.

Tytuł

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

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

2.

3.

17.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
zatwierdzenia
Programu rzeczowo –
finansowego
wykorzystania
środków Funduszu
Kolejowego w 2011
roku

W dniu 27 maja 2010 roku została podpisana
przez Pana Bronisława Komorowskiego
Marszałka Sejmu RP pełniącego obowiązki
Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy
o Funduszu Kolejowym oraz ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
która w art. 9 ust. 3 przewiduje, iŜ Program
rzeczowo-finansowy wykorzystania środków
Funduszu Kolejowego podlega
zatwierdzeniu przez Radę Ministrów
w terminie do 30 listopada roku
poprzedzającego dany rok budŜetowy.

Istota projektu

4.

5.

6.

MI

Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu

Istotą projektu jest określenie wydatków związanych
z wykorzystaniem środków Funduszu Kolejowego
na rok 2011. Program zawiera w szczególności
harmonogram i wysokość środków na przygotowanie
i realizację poszczególnych inwestycji w danym roku.

Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

1.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

2.

3.

4.

18.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
upowaŜnienia
Ministra
Infrastruktury
do podpisania
wieloletniej Umowy
ramowej z PKP
Intercity S.A.
o świadczenie usług
publicznych
w zakresie
międzywojewódzkich
kolejowych
przewozów
pasaŜerskich

Planowana do podpisania przez Ministra
Infrastruktury z PKP Intercity S.A.
dziesięcioletnia umowa ramowa
o świadczenie usług publicznych w zakresie
międzywojewódzkich kolejowych
przewozów pasaŜerskich będzie określała
m.in. szacunkową kwotę dofinansowania
przedmiotowych przewozów latach 2010 2019. Oznacza to, iŜ Minister Infrastruktury
podpisując tę umowę zaciągnie
zobowiązania finansowe wywołujące skutki
dla budŜetu państwa. Na zaciągnięcie takich
wieloletnich zobowiązań finansowych
Minister Infrastruktury powinien uzyskać
akceptację Rady Ministrów.

W ramach Umowy ramowej o świadczenie usług
publicznych w zakresie międzywojewódzkich
kolejowych przewozów pasaŜerskich, PKP Intercity S.A.
zostanie zobowiązana do poprawy jakości świadczonych
usług przewozowych na określonych trasach poprzez
dofinansowanie zakupu nowego taboru umoŜliwiającego
podniesienie prędkości maksymalnej pociągów
realizujących przewozy objęte umową powyŜej 200
km/h. Zakup taboru będzie sfinansowany ze środków
UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, a przedmiotowa umowa będzie stanowiła
jeden załączników do Wniosku Spółki PKP Intercity
S.A. o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE. Takie
rozwiązanie wynika z zaleceń Komisji Europejskiej
dotyczących pomocy publicznej dla przewoźników
kolejowych. Wsparcie uzyskane z funduszy UE
na zakup taboru nie będzie wówczas wymagało
notyfikacji KE. Inwestycja ta będzie finansowana
w 50% ze środków POI i Ś oraz w 50% ze środków
własnych PKP Intercity S.A. Środki na wkład własny
Spółka ta zamierza pozyskać z kredytu zaciągniętego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przedmiotowa
Umowa ramowa będzie jednocześnie zabezpieczeniem
tego kredytu.
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MI

6.

Adres
BIP

7.

Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

1.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

2.

3.

4.

19.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia
Wieloletniego
Programu Rządowego
KULTURA +

Stan infrastruktury kulturalnej na terenach
wiejskich i w małych miastach naleŜy uznać
za daleko niewystarczający i odbiegający
od standardów europejskich. Pogłębia
to dysproporcje w dostępie do instytucji
kultury oraz oferty kulturalnej miedzy
mieszkańcami wsi i miast -nadal niemal
wszystkie profesjonalne instytucje kultury
(teatry, opery, galerie, kina, muzea)
zlokalizowane są w duŜych miastach.
Brak odpowiedniej infrastruktury
uniemoŜliwia prowadzenie skutecznych
działań mających na celu umoŜliwienie
szerszego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym,
edukacji artystycznej i kulturalnej, dostępie
do księgozbiorów, informacji, zasobów
najwaŜniejszych instytucji kultury w Polsce
mieszkańcom terenów wiejskich i wiejskomiejskich.

WPR KULTURA + ma na celu stworzenie gminom,
w szczególności wiejskim, ale takŜe miejsko-wiejskim
oraz małym miastom do 15 tys. mieszkańców,
warunków do podniesienia jakości i standardów
funkcjonowania bibliotek publicznych, domów
i ośrodków kultury oraz zwiększeniu dostępności
do zasobów najwaŜniejszych instytucji kultury w Polsce
przez Internet. Środki w ramach Programu przeznaczane
będą głównie na modernizację, remonty, budowę oraz
wyposaŜenie obiektów słuŜących działalności
kulturalnej.
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MKiDN

6.

Adres
BIP

7.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

1.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

20.

2.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

4.

Józef Piłsudski jest symbolem narodowym,
jednym z najbardziej rozpoznawalnych
polskich postaci historycznych. Przyjęty za
symbol narodowego odrodzenia
i niepodległej Polski. Jest potrzeba
utworzenia miejsca, w którym moŜna by
w sposób całościowy przedstawić postać
Marszałka na szerokim tle historycznym,
kulturowym i społecznym, oraz przekazać
i upowszechniać reprezentowane przez niego
wartości i tradycje idei
niepodległościowych, idee Rzeczypospolitej
i budowy państwa.

Stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim,
w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania
bezcennego z punktu historii fragmentu naszego
narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury
oraz umacniania toŜsamości narodowej.

Wieloletni Program
Rządowy „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
niewyobraŜalne 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

MKiDN

6.

Adres
BIP

7.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

MKiDN

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
bip.mkidn.gov.pl

3.

Wieloletni Program
Rządowy „Budowa
kompleksu Muzeum
Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku”

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mkidn.gov.pl

21.

Tytuł

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

1.

22.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Wieloletni Program
Rządowy „Ochrona
narodowego zasobu
bibliotecznego
i archiwalnego"

Zły stan zachowania duŜej części polskich
zbiorów historycznych dawnych
(bibliotecznych i archiwalnych do XIX w.)
oraz z powodu zakwaszenia papieru
egzemplarzy ksiąŜek, czasopism,
dokumentów Ŝycia społecznego oraz
rękopisów i archiwaliów z XIX-XX
w., które podlegają wieczystej archiwizacji
w Bibliotece Narodowej i archiwach
państwowych wymaga podjęcia działań
zapobiegających dalszej degradacji
najcenniejszych zbiorów naleŜących
do narodowego zasobu bibliotecznego
i archiwalnego.

Trwałe zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów
naleŜących do narodowego zasobu bibliotecznego
i archiwalnego, przede wszystkim poprzez masowe
odkwaszenie zbiorów XIX-XX w., konserwację zbiorów
sprzed XIX w. oraz ich udostępnienie po digitalizacji
w internecie.

Aneks do „Programu
pozamilitarnych
przygotowań
obronnych
Rzeczypospolitej
Polskiej w latach
2009-2018” (dotyczy
roku 2010)

Zmniejszenie w projekcie ustawy
budŜetowej na 2010 r. środków finansowych
przeznaczonych na realizację „Programu
pozamilitarnych przygotowań obronnych
RP w latach 2009-2018”.

Optymalizacja nakładów w dziale 752 - obrona
narodowa na realizację „Programu pozamilitarnych
przygotowań obronnych RP w latach 2009-2018”.
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MKiDN

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6.

Adres
BIP

7.

Piotr śuchowski
Sekretarz Stanu

bip.mkidn.gov.pl

23.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

MON

Bogdan Klich
Minister Obrony
Narodowej

Lp.

1.

24.

25.

2.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

4.

Dokument sporządzony na podstawie
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.

Diagnoza stanu przygotowania struktur pozamilitarnych
systemu obronnego państwa do realizacji zadań
obronnych oraz propozycje kierunków dalszych działań
na okres czterech lat.

Obwieszczenie
Prezesa Rady
Ministrów w sprawie
wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
za pracę w 2011r.

Projekt stanowi realizację przepisu 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.), po
uzgodnieniu wysokości minimalnego
wynagrodzenia przez Trójstronną Komisję
ds. Społeczno-Gospodarczych.

Projekt określi wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę, które będzie obowiązywało w 2011 r.

Sprawozdanie
z realizacji programu
wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie
doŜywiania” za rok
2009

PrzedłoŜenie Radzie Ministrów rocznego
sprawozdania wynika z art. 12 ust 1. ustawy
z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.
2259).

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” przedstawi
kształtowanie się kosztu realizacji Programu w ciągu
roku 2009 na podstawie informacji o wielkości środków
finansowych udzielanych z budŜetu państwa oraz
udziału środków własnych gmin w finansowaniu
Programu, liczby osób, którym została udzielona pomoc,
form pomocy udzielanej w ramach Programu i rodzajów
działań przewidzianych w ramach rozwoju bazy
Ŝywieniowej.
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MON

6.

Adres
BIP

7.

Bogdan Klich
Minister Obrony
Narodowej

MPiPS

Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
bip.mpips.gov.pl

3.

Ocena
pozamilitarnych
przygotowań
obronnych
Rzeczypospolitej
Polskiej
w 2009 r.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

26.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1.

2.

27.

Informacja Rządu RP
o działaniach
podejmowanych
w 2009 r. na rzecz
realizacji postanowień
uchwały Sejmu RP
„Karta praw osób
niepełnosprawnych”

Krajowa Strategia
Rozwoju
Regionalnego 20102020 Regiony, miasta,
obszary wiejskie

Lp.

28.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

3.

4.

5.

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.

Aktualnie polityka regionalna Polski
prowadzona jest w ramach polityki spójności
UE, w ramach której dąŜy się w zasadniczej
mierze do realizacji celów o charakterze
wspólnotowym.
W programowaniu rozwoju społecznogospodarczego kraju występuje tym samym
istotna luka w segmencie polityki
regionalnej, która dotyczy braku odpowiedzi
na wyzwania podyktowane przesłankami
krajowymi.

KSRR to średniookresowy, kompleksowy dokument
programowy, określający uwarunkowania, cele
i kierunki rozwoju regionalnego, politykę państwa
wobec regionów, ich grup i obszarów problemowych
oraz zasady i mechanizmy współpracy i koordynacji
działań podejmowanych przez Radę Ministrów na
poziomie krajowym, z działaniami podejmowanymi
przez samorząd terytorialny na poziomie regionu.
Zgodnie z projektem dokumentu z dnia 9 września
2009 r., celem strategicznym KSRR jest: efektywne
wykorzystanie przez regiony specyficznych terytorialnie
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności terytorialnej
w horyzoncie długookresowym.

6.

Adres
BIP

7.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MRR

Jarosław
Pawłowski
Podsekretarz Stanu

bip.mrr.gov.pl
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MPiPS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1.

2.

3.

29.

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 2010)

Lp.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Zgodnie z tytułem.
MRR
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6.

ElŜbieta
Bieńkowska
Minister Rozwoju
Regionalnego
(koordynator)
i właściwi
ministrowie
pełniący funkcje
instytucji
pośredniczących
(MG, MSWiA,
MEN, MF, MI,
MKiDN, MNiSW,
MPiPS, MŚ, MZ)

Adres
BIP

7.

bip.mrr.gov.pl

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

2.

3.

30.

Aktualizacja
i uzupełnienie Strategii
rozwoju społecznogospodarczego Polski
Wschodniej do roku
2020

Zgodnie z zapisami Strategii dokument ten
podlega systematycznej aktualizacji.
Pierwsza aktualizacja została przewidziana
na 2010 r. i ma na celu zapewnienie bardziej
skutecznej realizacji celów Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020 oraz umoŜliwienie rzetelnego
monitorowania stanu jej realizacji.

Istota projektu

4.

5.

6.

MRR

Krzysztof Hetman
Podsekretarz Stanu

Zmiany w dokumencie będą polegały na
zaktualizowaniu części diagnostycznej, uzupełnieniu
Strategii o instytucjonalny system wdraŜania oraz
elementy systemu monitorowania (m.in. wskaźniki,
produkty procesu monitorowania i ich odbiorcy).

W dniu 26 marca 2010 r. Rada Ministrów
przyjęła ZałoŜenia aktualizacji
i uzupełnienia Strategii rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020, które stanowią punkt wyjścia dla prac
aktualizacyjnych i uzupełniających dla
dokumentu.

31.

Przygotowanie Sprawozdania wynika
z rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie trybu, terminów i zakresu
sprawozdawczości dotyczącej realizacji
Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu
i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283
z późn zm.).

7.

Sprawozdanie jest jednym z elementów systemu
monitorowania i zarządzania pomocą strukturalną dla
Polski.
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MRR

Jarosław
Pawłowski
Podsekretarz Stanu

bip.mrr.gov.pl

Sprawozdanie
z realizacji
Narodowego Planu
Rozwoju w 2009 roku

Adres
BIP

bip.mrr.gov.pl

1.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

Lp.

1.

32.

Tytuł

2.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

3.

4.

5.

Przygotowanie Sprawozdania wynika
z Wytycznych w zakresie
sprawozdawczości, wydanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego na
podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr
227, poz. 1658, z późn. zm.)

MRR
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6.

Jarosław
Pawłowski
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

bip.mrr.gov.pl

Sprawozdanie
z realizacji
Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia
2007 - 2013

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MRR

Jarosław
Pawłowski
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

33.

Informacja
o realizacji
w 2009 roku Strategii
Rozwoju Kraju 20072015

„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 kaŜdego 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 (SRK) 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 2009 r.
usprawniających zarządzanie rozwojem kraju, części
opisującej w sposób syntetyczny najwaŜniejsze
działania, jakie zostały podjęte w celu realizacji SRK
w 2009 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.

Adres
BIP

7.

bip.mrr.gov.pl

1.

20

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

Lp.

1.

34.

Tytuł

2.

Sprawozdanie
z działalności
Międzyresortowego

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

3.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

6.

MRR

Jarosław
Pawłowski
Podsekretarz Stanu

Dokonywanie oceny efektywności i skuteczności
wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności

35.

Zgodnie z tytułem
MRR
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ElŜbieta
Bieńkowska
Minister Rozwoju
Regionalnego
(koordynator)
i właściwi
ministrowie
pełniący funkcje
instytucji
pośredniczących
(MG, MSWiA,
MEN, MF, MI,
MKiDN, MNiSW,
MPiPS, MŚ, MZ)

bip.mrr.gov.pl

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 2010)

7.

bip.mrr.gov.pl

Zespołu
ds. Wykorzystania
Funduszy
Strukturalnych
i Funduszu Spójności
Unii Europejskiej
za I półrocze 2010
roku

Adres
BIP

Lp.

1.

36.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

2.

3.

Istota projektu

4.

5.

6.

MRR

Jarosław
Pawłowski
Podsekretarz Stanu

Zgodnie z tytułem

Plan wydatkowania
środków na 2011 r.
w programach

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

z funduszy
europejskich
w ramach
Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007 –
2013.

38.

Realizacja zadań wynikających
z expose Premiera RP.

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

Projekt uchwały Rady
Ministrów
zmieniającej uchwałę
w sprawie
ustanowienia
programu
wieloletniego pod
nazwą
„Przygotowanie
i wykonanie
przedsięwzięć Euro
2012”

Aktualizacja uchwały Nr 191/2009 Rady
Ministrów z dnia 27 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod
nazwą „Przygotowanie i wykonanie
przedsięwzięć Euro 2012” polegająca
na uzupełnieniu kosztów wykonania
przedsięwzięć Euro 2012.

Aktualizacja obejmie ujęcie w uchwale pełnego kosztu
wynagrodzenia spółek celowych na lata 2010-2012
(dotychczas tylko koszty 2009 r.) oraz pozostałe koszty
związane z przygotowaniem Stadionu Narodowego
i terenu wokół do przeprowadzenia turnieju UEFA Euro
2012.
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MSiT

MSiT

Ryszard Stachurski
Sekretarz Stanu

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki
bip.msit.gov.pl

Sprawozdanie
z realizacji programu
„Moje Boisko – Orlik
2012”

bip.msit.gov.
pl

37.

7.

bip.mrr.gov.pl

współfinansowanych

Adres
BIP

Lp.

1.

40.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

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

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

Rządowy Program
ochrony
cyberprzestrzeni RP
na lata 2010 – 2015

Ze względu na wzrost zagroŜeń
ze strony sieci publicznych, od których
całkowita separacja nie jest moŜliwa,
koniecznym jest wypracowanie
mechanizmów pozwalających skutecznie
zapobiegać i zwalczać zagroŜenia dla
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, które
umoŜliwią szybkie i efektywne reagowanie
na ataki wymierzone przeciwko systemom
i sieciom teleinformatycznym
i oferowanym przez nie usługom.

Osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni państwa.

MSiT

MSWiA

6.

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki

Adres
BIP

7.

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz Stanu
bip.mswia.gov.pl

Sprawozdanie
z realizacji
przedsięwzięć Euro
2012.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.msit.gov.pl

39.

Tytuł

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

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MSWiA/

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

41.

Program
dostosowania
Organów
Administracji
Państwowej
do współpracy
z Wizowym Systemem
Informacyjnym (VIS)
(MasterPlan VIS PL)

Określenie terminów realizacji projektu oraz
weryfikacja i ewentualna modyfikacja
przydzielonych poszczególnym podmiotom
krajowym zadań, a takŜe zdefiniowanie
zakresu odpowiedzialności ww. instytucji
biorących udział w VIS.
Sprawne i terminowe wdroŜenie Programu
dostosowania Organów Administracji
Państwowej do współpracy z VIS tak, aby
organy krajowe uzyskały dostęp do systemu
bez jakichkolwiek opóźnień - tj. z dniem
rozpoczęcia funkcjonowania VIS
określonym przez Komisję Europejską.
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). JednakŜe
ze względu na opóźnienia realizacji
projektów i róŜne terminy realizacji
zasadnym jest opracowanie dwóch
odrębnych dokumentów zarządczych
w zakresie VIS i SISII.

Udział Polski w Wizowym Systemie Informacyjnym
(VIS), 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 VIS.

Pełnomocnik
Rządu ds.
Przygotowani
a Organów
Administracji
Państwowej
do
Współpracy z
Systemem
Informacyjny
m Schengen i
Systemem
Informacji
Wizowej

Adres
BIP

7.

bip.mswia.gov.pl

1.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzia
lny

Lp.
Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

3.

4.

1) Uwzględnienie podziału środków
z części centralnej programu wieloletniego
na finansowanie innych wydarzeń/spotkań
towarzyszących Prezydencji
organizowanych w 2011 roku w kraju
(na podstawie dokumentu przyjętego przez
KSE 9 marca 2010 r.)

Aktualizacja dokumentu wprowadzająca uzupełnienia w
zakresie podziału środków finansowych

Wstępna lista
priorytetów polskiego
Przewodnictwa
w Radzie UE
w II połowie 2011 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.

43.

MSZ

2) Uwzględnienie podziału środków na
finansowanie zadania specjalnego
w ramach programu wieloletniego
„Wzmocnienie SPRP oraz innych
placówek dyplomatycznych”
(na podstawie dokumentu przyjętego przez
KSE 19 marca 2010 r.)

Dokument przedstawiający najwaŜniejsze dla RP
tematy, które powinny być prezentowane na forum prac
Rady UE podczas sprawowania Przewodnictwa przez
Polskę w Radzie UE w II połowie 2011 r.
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MSZ

6.

7.

Mikołaj
Dowgielewicz
Pełnomocnik
Rządu do spraw
Przygotowania
Organów
Administracji
Rządowej do
Sprawowania przez
Rzeczpospolitą
Polską
Przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej

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

bip.msz.gov.pl

2.

III nowelizacja
Uchwały nr 113/2009
Rady Ministrów
z dnia 23.06.2009 r.
ws. ustanowienia
Programu
wieloletniego pod
nazwą Przygotowanie,
obsługa i sprawowanie
Przewodnictwa Polski
w Radzie Unii
Europejskiej
w II połowie 2011 r.

Adres
BIP

bip.msz.gov.pl

1.

42.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.
Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

3.

Raport jest realizacją ustawowego
obowiązku Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska wynikającego z art. 25b ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz.
287). Tym samym jest realizacją obowiązku
wynikającego z art. 7 pkt 3 Dyrektywy
2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu
do informacji dotyczących środowiska
i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG
(Dz. U. WE L 41 z 14.2.2003,).

Raport przedstawi stan środowiska w kraju
w powiązaniu z czynnikami presji oraz działaniami
naprawczymi bądź zapobiegawczymi w zakresie
najwaŜniejszych problemów ekologicznych. Raport
obejmuje okres głównie od roku 1998 do 2008.

Uchwała Rady Ministrów Nr 58/2009 z dnia
27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia
programu określa sposób monitorowania
i oceny stopnia osiągania celów. Minister
właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw rozwoju
regionalnego sporządza i przedstawia Radzie
Ministrów sprawozdanie z realizacji
Programu za poprzedni rok budŜetowy.

Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu
konkurencyjności regionów poprzez powstanie
stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w
ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego nie objętych kontraktami wojewódzkimi.
Celem szczególnym Programu jest spłata części
zobowiązań przejętych przez jednostki samorządu
terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych
zakładów opieki zdrowotnej.

45.

Sprawozdanie
z realizacji programu
wieloletniego pod
nazwą „Wsparcie
jednostek samorządu
terytorialnego
w działaniach
stabilizujących system
ochrony zdrowia”

MŚ/GIOŚ

6.

7.

Andrzej
Kraszewski
Minister
Środowiska /
Andrzej
Jagusiewicz –
Główny Inspektor
Ochrony
Środowiska
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Marek Haber
Podsekretarz Stanu
MZ

bip.mz.gov.pl

2.

Raport o stanie
środowiska
w Polsce 2008. Raport
wskaźnikowy

Adres
BIP

bip.mos.gov.pl
bip.gios.gov.pl

1.

44.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.
Tytuł

1.

46.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

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
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr
179, poz. 1485, z późn. zm.).

Informacja opracowana będzie na podstawie danych
przesłanych przez podmioty zobowiązane do realizacji
poszczególnych działań programu i dotyczy przede
wszystkim działań realizowanych w 2009 r.
W Informacji zostaną wykorzystane dane ze wszystkich
instytucji centralnych i jednostek samorządu
terytorialnego zobowiązanych do realizacji działań
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii, zgodnie z art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
realizują organy administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie określonym
w ustawie. I dalej: art. 6. ust. 3. Do zadań Biura
[Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii, zwanego dalej Krajowym Biurem]
naleŜy: 1) opracowywanie projektu Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz
koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy
współpracy z innymi podmiotami właściwymi do
podejmowania działań wynikających z tego programu.

Sprawozdanie
z realizacji krajowego
programu zwalczania
AIDS i zapobiegania
zakaŜeniom HIV

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 września 2005 r.
w sprawie krajowego programu zwalczania
AIDS i zapobiegania zakaŜeniom HIV.

Informacja dotycząca podejmowanych działań przez
podmioty w zakresie zapobiegania zakaŜeniom HIV,
opieki nad Ŝyjącymi z HIV, opieki nad chorymi
na AIDS
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Adres
BIP

5.

6.

7.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

bip.mz.gov.pl

3.

Informacja
o realizacji działań
wynikających
z Krajowego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii w roku
2009

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mz.gov.pl

47.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Lp.
Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

4.

Dokument przyjmowany jest w formie uchwały RM.
Dokument będzie definiował obszary objęte polityką
konsumencką i w tym zakresie będzie on określał cele
oraz załoŜenia rządowej polityki konsumenckiej, a takŜe
przewidywał metody słuŜące ich osiągnięciu.

Trzyletni plan limitu
mianowań
urzędników
w słuŜbie cywilnej na
lata 2011-2013

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

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

Projekt uchwały Rady
Ministrów
o zmianie uchwały –
Regulamin pracy
Rady Ministrów

Projekt związany jest z wprowadzeniem
systemu elektronicznego „Rządowy Proces
Legislacyjny”.

Projektowana zmiana uchwały nr 49 Rady Ministrów
z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów ma na celu wprowadzenie obowiązku
zamieszczania w systemie elektronicznym, o nazwie
Rządowy Proces Legislacyjny, informacji oraz
dokumentów dotyczących rządowego procesu
legislacyjnego.

49.

50.
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UOKiK

Szef SłuŜby
Cywilnej

RCL

6.

7.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

Sławomir Marek
Brodziński
Szef SłuŜby
Cywilnej

Piotr Gryska
Wiceprezes
rcl.bip-e.pl

3.

Dokument będzie stanowił juŜ szóstą
z kolei strategię działań Rządu RP
podejmowanych w celu wzmocnienia
poziomu ochrony praw konsumentów
na rynku polskim oraz zapewnienie
im równych szans na rynku wspólnotowym.
Ze względu na fakt, iŜ poprzednia strategia
obejmowała okres 2007-2009, głównym
powodem wprowadzenia dokumentu jest
zapewnienie ciągłości realizacji polityki
konsumenckiej na kolejne lata.

bip.kprm.gov.pl

2.

Polityka
Konsumencka na lata
2010-2013

Adres
BIP

bip.uokik.gov.pl

1.

48.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MEN

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz Stanu

październik – grudzień
51.

Projekt uchwały Rady
Ministrów
zmieniającej uchwałę
w sprawie Rządowego
programu na lata
2008 – 2013
„Bezpieczna
i przyjazna szkoła”.

Zmiana terminu przedłoŜenia Radzie Ministrów projektu
Sprawozdania z realizacji Programu wraz z projektem
Harmonogramu. Obowiązek corocznego przedstawiania
Radzie Ministrów sprawozdania przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania został
zapisany w Programie i stanowi element jego ewaluacji.

bip.men.gov.pl

Rządowy program na lata 2008 – 2013
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” został
przyjęty uchwałą 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 oraz harmonogramu zadań
na kolejny rok, nie później niŜ do dnia
15 lutego danego roku.
Z uwagi na termin rozliczania dotacji
poszczególnych zleceniobiorców
realizujących zadania z programu oraz
konieczność zachowania wysokiego
poziomu merytorycznego działań,
wymagającego ich szczegółowego
sprawdzenia pod względem merytorycznym
i finansowym, a takŜe biorąc pod uwagę
zasady uzgadniania projektów dokumentów
rządowych, zasadnym wydaje się
przesunięcie terminu opracowania projektu
Sprawozdania z realizacji Programu oraz
projektu Harmonogramu.
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Lp.

1.

52.

2.

Sprawozdanie
z działalności
Pełnomocnika Rządu
do Spraw
wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolitą
Polską za okres
kwiecień – wrzesień
2010 r.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

3.

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).

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu
do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą
Polską za okres kwiecień – wrzesień 2010 r. obejmujące
w szczególności podejmowane przez Pełnomocnika
działania takie jak współpraca międzyinstytucjonalna
i międzynarodowa, 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.

30

MF

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

6.

7.

Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu
Pełnomocnik
Rządu do
Spraw
Wprowadzenia
Euro przez
Rzeczpospolitą
Polską

bip.mofnet.gov.pl

Tytuł

Lp.
Tytuł

2.

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

3.

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.).

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Realizacja obowiązku nałoŜonego 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)

Adres
BIP

6.

7.

Waldemar Pawlak
Minister
Gospodarki
Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu
bip.mg.gov.pl

1.

53.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie
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Lp.
Tytuł

1.

54.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

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,
− moŜliwe 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 wdraŜania Programu,
− szczegółowy harmonogram realizacji.

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.
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MG

MG

Adres
BIP

6.

7.

Hanna
Trojanowska
Podsekretarz Stanu
Pełnomocnik
Rządu do spraw
Polskiej Energetyki
Jądrowej

GraŜyna
Henclewska
Podsekretarz Stanu
bip.mg.gov.pl

Program polskiej
energetyki jądrowej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

55.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Lp.
Tytuł

1.

56.

Organ
odpowiedzia
lny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4.

5.

6.

7.

MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz Stanu

GraŜyna
Henclewska
Podsekretarz Stanu

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 obszarach:
− warunki bezpieczeństwa energetycznego,
− racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi,
− tworzenie i doskonalenie profesjonalnych kadr
sektora energetyki i środowiska,
− technologie informacyjne i komunikacyjne.

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”.

MG

Rządowy Program
„Solidarność pokoleń.
Działania na rzecz
dzieci i rodzin”

Program stanowić będzie narzędzie
wspierające rodziny w procesie
wychowywania dzieci. Będzie istotnym
elementem polityki rodzinnej i społecznej.
Program obejmie inicjatywy, których celem
jest przeciwdziałanie zagroŜeniom
demograficznym oraz ograniczenie ubóstwa
dzieci i młodzieŜy w Polsce.

Program obejmie inicjatywy, których celem jest
przeciwdziałanie zagroŜeniom demograficznym oraz
ograniczenie ubóstwa dzieci i młodzieŜy w Polsce.

MPiPS

bip.mpips.gov.pl
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Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej

bip.mg.gov.pl

58.

3.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

57.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Lp.
Tytuł

1.

59.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

Dokument przygotowany w ramach
realizacji zadań nałoŜonych na Ministra
Pracy i Polityki Społecznej przepisami
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z późn. zm.). Zgodnie
z art. 34 i 21 tej ustawy minister właściwy
do spraw pracy realizuje politykę Rady
Ministrów w zakresie działu którym kieruje,
w tym w sprawach warunków pracy.

Dokument przedstawia stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładach pracy i w rolnictwie indywidualnym
oraz realizację obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przez pracodawców, a takŜe organy
administracji rządowej. Zawiera takŜe wnioski, których
realizacja powinna wpłynąć na poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmiana Krajowego
Programu
Przeciwdziałaniu
Przemocy
w Rodzinie

W związku z przepisami zawartymi
w ustawie z dnia 10 czerwca 2010 r.
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 umoŜliwi
bardziej skuteczną ochronę ofiar przemocy w rodzinie
oraz przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska
przemocy w rodzinie w kraju, a takŜe wzmocni
moŜliwości podejmowanych działań przez jednostki
samorządu terytorialnego.
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Adres
BIP

5.

6.

7.

MPiPS

Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

3.

„Ocena stanu
bezpieczeństwa
i higieny pracy
w 2009 roku”

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

60.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

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

1.

2.

3.

61.

Informacja kwartalna
nt. wykorzystania
środków z funduszy
strukturalnych
i Funduszu Spójności
w ramach
Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
oraz Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 20072013. (za III kwartał
2010)

62.

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Zgodnie z tytułem
MRR

Opracowanie dokumentu pod nazwą
„Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030” wynika
z zapisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
z 2003 r.

Opracowanie dokumentu stwarza szansę na zwiększenie
moŜliwości 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.

35

MRR

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

6.

7.

ElŜbieta
Bieńkowska
Minister Rozwoju
Regionalnego
(koordynator)
i właściwi
ministrowie
pełniący funkcje
instytucji
pośredniczących
(MG, MSWiA,
MEN, MF, MI,
MKiDN, MNiSW,
MPiPS, MŚ, MZ)

Jarosław
Pawłowski
Podsekretarz Stanu
bip.mrr.gov.pl

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju do roku 2030

Istota projektu

bip.mrr.gov.pl

Tytuł

Lp.
Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

2.

3.

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) Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
Regionalnego
w sprawie udzielania
pomocy
na rewitalizację
w oparciu o środki
z Funduszy Rozwoju
Obszarów Miejskich
w ramach
regionalnych
programów
operacyjnych

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

Organ
odpowiedzia
lny

4.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5.

6.

7.

MRR

Krzysztof Hetman
Podsekretarz Stanu

bip.mrr.gov.pl

1.

63.

Istota projektu
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Lp.
Tytuł

1.

64.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania upowaŜnienia
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 o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej udzielanej w rolnictwie oraz rybołówstwie
w 2009 r.

Koncepcja reformy
systemu ubezpieczenia
społecznego rolników

Reformę systemu ubezpieczenia
społecznego rolników przewiduje expose
Prezesa Rady Ministrów oraz Strategiczny
Plan Rządzenia. Nad niniejszym projektem
pracuje Międzyresortowy Zespół do spraw
Reformy Systemu Ubezpieczenia
Społecznego Rolników, powołany przez
Prezesa Rady Ministrów we wrześniu
2008 r., który aktualnie prowadzi prace
analityczno-studyjne w sprawie koncepcji
reformy systemu ubezpieczenia społecznego
rolników. Prace te mają charakter
wielowątkowy, gdyŜ problem nie dotyczy
wyłącznie zmian przepisów obowiązującej
ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, ale mają charakter szerszy.

Istotą dokumentu jest:
1) racjonalizacja wydatków budŜetowych na system
ubezpieczenia społecznego rolników,
2) ukierunkowanie dotacji na sfinansowanie
ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnikom,
których dochody uniemoŜliwiają sfinansowanie tego
ubezpieczenia,
3) zniesienie generowanych przez obecny system
antybodźców do podejmowania działalności
pozarolniczej na terenach wiejskich,
4) zwiększenie swobody przepływu ubezpieczonych
między systemem ubezpieczenia społecznego
rolników, a powszechnym systemem ubezpieczeń
społecznych.
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MRiRW

MRiRW

Adres
BIP

6.

7.

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

Michał Boni
Minister członek
RM
Tadeusz Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

bip.minrol.gov.pl

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

65.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

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

Organ
odpowiedzia
lny

4.

2.

Sprawozdanie
z realizacji programu
„Moje Boisko – Orlik
2012”

Realizacja zadań wynikających z expose
Premiera RP.

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

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

Określenie terminów realizacji projektu oraz
weryfikacja i ewentualna modyfikacja
przydzielonych poszczególnym podmiotom
krajowym zadań, a takŜe zdefiniowanie
zakresu odpowiedzialności ww. instytucji
biorących udział w SISII.
Sprawne i terminowe wdroŜenie 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). JednakŜe ze
względu na opóźnienia realizacji projektów
i róŜne terminy realizacji zasadnym jest
opracowanie dwóch odrębnych dokumentów
zarządczych w zakresie VIS i SISII.

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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Adres
BIP

5.

6.

7.

MSiT

Ryszard Stachurski
Sekretarz Stanu

MSWiA/
Pełnomocnik
Rządu ds.
Przygotowania
Organów
Administracji
Państwowej
do
Współpracy
z Systemem
Informacyjnym
Schengen
i Systemem
Informacji
Wizowej

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz Stanu

bip.mswia.gov.pl

1.

67.

3.

Istota projektu

66.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.msit.gov.pl

Tytuł

Lp.
Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzia
lny

5.

3.

4.

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
najwaŜniejszych 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.

ZałoŜenia 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.

69.

MSZ

MSZ

6.

7.

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

bip.msz.gov.pl

2.

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

Adres
BIP

bip.msz.gov.pl

1.

68.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Lp.
Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Organ
odpowiedzia
lny

4.

5.

Przedstawienie corocznej informacji zgodnie wymogami
ustawy o lasach.

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.)

Raport o pomocy
publicznej w Polsce
udzielonej
przedsiębiorcom
w 2009 r.

Obowiązek wynikający z 36 ust. 3 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.).

Przedstawienie sprawozdania zawierającego wyniki
monitorowania pomocy publicznej za 2009 rok,
w szczególności dane dotyczące wielkości, form,
i przeznaczenia pomocy publicznej, a takŜe ocenę
skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.

72.
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MŚ

MZ

6.

7.

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu,
Główny
Konserwator
Przyrody
Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

Konieczność opracowania Informacji
wynika z art. 52.2 ustawy o lasach z dnia
28 września 1991 r.

Adres
BIP

bip.mz.gov.pl

2.

Informacja
o stanie lasów
i realizacji Krajowego
programu zwiększania
lesistości w 2009 r.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mos.gov.pl

1.

70.

71.

3.

Istota projektu

