PROGRAM

PRAC

RADY MINISTRÓW
styczeń - czerwiec 2 0 1 0 r.

INNE DOKUMENTY RZĄDOWE - B

Tytuł

1

2

3

4

Obrót bezgotówkowy sprzyja ograniczaniu
kosztów obrotu gotówkowego (szacowanych
na ok. 1% PKB), w tym kosztów
działalności sektora publicznego,
ograniczeniu tzw. „szarej strefy”, rozwojowi
usług bankowych, stanowi udogodnienie
zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i
obywateli. W perspektywie przystąpienia do
strefy EURO ograniczenie obrotu
gotówkowego na rzecz obrotu
bezgotówkowego przyczyni się do redukcji
kosztów związanych z wyminą waluty.

Celem powyższego dokumentu jest wdrożenie
kompleksowej strategii obrotu
bezgotówkowego, tj. rozliczeń pieniężnych, w
których na każdym etapie transfer środków
pieniężnych odbywa się wyłącznie z
wykorzystaniem zapisów księgowych na
kontach bankowych, czyli bez jakiegokolwiek
udziału gotówki.

1.

„Program Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego w Polsce na lata
2009 – 2013”

2

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

bip .mofnet.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

2.

Obciążenia administracyjne wynikają z
obowiązków informacyjnych nakładanych
przez akty prawne (ustawy i rozporządzenia),
dlatego też ich eliminacja w większości
przypadków będzie wymagała zmian
legislacyjnych. Zmniejszenie obciążeń można
także 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.

Opracowanie programu wykonawczego w
Ocena realizacji celów określonych w
zakresie przemysłu naftowego do przyjętej
dokumencie Polityka Rządu RP dla przemysłu
przez Radę Ministrów Polityki energetycznej naftowego w Polsce i zmian w otoczeniu.
Polski do 2030 r.
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Adres
BIP

5

6

7

Waldemar
Pawlak
Wiceprezes
Rady
Ministrów
Minister
Gospodarki

MG

MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

Program wykonawczy w
zakresie przemysłu naftowego
(tytuł roboczy)

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mg.gov.pl

3.

Dokument: Ocena skutków
Osiągnięcie celu redukcji obciążeń
regulacji oraz założenia
administracyjnych zgodnie z założeniami
rozwiązań legislacyjnych
decyzji Rady Ministrów z 11 marca 2008 r.
wdrażających przyjęty 11 marca
2008 r. cel redukcji obciążeń
administracyjnych o 25% w
siedmiu obszarach prawa, tj.;
prawie działalności gospodarczej,
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, prawie pracy,
zabezpieczeniu społecznym,
ochronie środowiska, prawie
probierczym oraz usługach
turystycznych

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1

2

3

4

Przygotowanie ww. dokumentu wynika z
oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
które realizując zapisy ustawy z dnia 6
grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, dokonało analizy
zgodności „Strategii zmian wzorców
produkcji i konsumpcji na sprzyjające
realizacji zasad trwałego, zrównoważonego
rozwoju” ze „Strategią Rozwoju Kraju 20072015” i wskazało konieczność podjęcia
przez Ministerstwo Gospodarki działań
dostosowawczych.
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.

Celem wprowadzania wzorców
zrównoważonej produkcji i konsumpcji jest
rozdzielenie współzależności wzrostu
gospodarczego od wzrostu zużycia zasobów
przyrodniczych i wpływu na środowisko (ang.
decoupling) oraz poprawa jakości życia.
Dokument będzie zawierał pakiet działań,
których realizacja przyczyni się do osiągnięcia
bardziej zrównoważonej produkcji i
konsumpcji przy jednoczesnej poprawie
konkurencyjności gospodarki.

4.

5.

Założenia do Programu na rzecz
zrównoważonej produkcji i
konsumpcji

Założenia Narodowego
Programu Redukcji Emisji
Gazów Cieplarnianych

Istota projektu

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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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu
MG

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

6.

Działania Rządu na rzecz
przedsiębiorczości – MSP przede
wszystkim

4

Dokument przedstawia najistotniejsze, z
punktu widzenia przedsiębiorcy, działania
Rządu RP na rzecz szeroko pojętej
przedsiębiorczości, zgodne z zasadą MSP
przede wszystkim, stosowaną na szczeblu
polityk unijnych i krajowych. Dokument ma
charakter informacyjny i jego celem jest
zgromadzenie niezbędnych informacji na
temat działań wzmacniających sektor MSP
w Polsce.
Z uwagi na charakter dokumentu oraz jego
potencjalnych adresatów, jakimi są
przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji
publicznej, informacje w nim zawarte są
zwięzłe i wyselekcjonowane pod kątem
użyteczności i stopnia przydatności.
Informacje zawarte w ww. dokumencie będą
stanowiły punkt wyjścia do opracowania
portalu internetowego.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Potrzeba zwiększenia wiedzy
przedsiębiorców w zakresie działań Rządu
RP na rzecz sektora MSP, prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce,
funkcjonowania Jednolitego Rynku
Europejskiego.
Potrzeba zwiększenia dostępu obywateli do
informacji na temat polityki i inicjatyw
Rządu RP oraz UE, które w bezpośredni lub
pośredni sposób wspierają sektor MSP.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Opracowanie założeń, a następnie Programu
Rozwoju Przemysłu wynika z dokumentu
„Koncepcja horyzontalnej polityki
przemysłowej w Polsce” przyjętego przez
Radę Ministrów 30 lipca 2007 r. Obecnie
brakuje dokumentu, który w sposób
kompleksowy objąłby całość zagadnień
dotyczących konkurencyjności sektorów
przemysłowych. Realizacja zadania ma na
celu wzrost międzynarodowej
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
przemysłowych, w oparciu o stworzenie
odpowiednich warunków instytucjonalnych,
prawnych oraz finansowych.
Główne tezy wynikające z „Założeń
Programu Rozwoju Przemysłu” włączone
zostaną do „Założeń Strategii
innowacyjności i efektywności gospodarki”.

Stworzenie założeń do opracowania
dokumentu obejmującego wszystkie sektory
przemysłu oraz uwzględniającego zmiany
zachodzące w przemyśle w Polsce, w
kontekście wybranych aspektów
konkurencyjności oraz analizy SWOT, będzie
podstawą do określenia kierunków rozwoju
przemysłu oraz sformułowania rekomendacji
dla przedsiębiorców, organizacji samorządu
gospodarczego i administracji państwowej,
niezbędnych do wzrostu konkurencyjności
przemysłu.

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.

7.

8.

Założenia Programu Rozwoju
Przemysłu

Ocena pozamilitarnych
przygotowań obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w 2009 r.

6

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

MG

Bogdan Klich
Minister
Obrony
Narodowej
MON

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

9.

10. Program Gospodarki Wodnej
2030 (z uwzględnieniem etapu
2015)

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 oraz konieczność
koordynacji i budowy infrastruktury
informacji przestrzennej, będącej istotnym
elementem infrastruktury informacyjnej
państwa.
Określenie podstawowych kierunków i zasad
działania umożliwiających realizację idei
trwałego i zrównoważonego rozwoju w
gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce,
z uwzględnieniem przewidywanych zmian
klimatu. Nadrzędnym celem Programu jest
kształtowanie rozwiązań prawnych,
organizacyjnych, finansowych i technicznych
w gospodarowaniu wodami. Celami
strategicznymi są: osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu i potencjału wód i związanych z
nią ekosystemów, zaspokojenie uzasadnionych
potrzeb wodnych ludności i gospodarki, a
także podniesienie skuteczności ochrony w
sytuacjach nadzwyczajnych.
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Adres
BIP

5

6

7

MSWiA
(GUGiK)

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu
Leszek
Karwowski
Prezes KZGW
MŚ/KZGW

bip.kzgw.gov.pl

(komponent projektu strategii
„Bezpieczeństwo Energetyczne i
Środowisko”)

Decyzja o przyjęciu i wdrożeniu nowej
strategii została podjęta na podstawie
uchwały Senatu RP z 21 czerwca 2007 r.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mswia.gov.pl

Projekt Rządowego
Potrzeba opracowania projektu wynika z
programu realizacji zadań z
zapisów projektu ustawy o infrastrukturze
dziedziny geodezji i kartografii 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 w
realizacji zadań i obowiązków
poszczególnych resortów.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

11. Polityka Konsumencka na lata
2010-2013

4

Dokument przyjmowany jest w formie
uchwały RM. Dokument będzie definiował
obszary objęte polityką konsumencką i w tym
zakresie będzie on określał cele oraz założenia
rządowej polityki konsumenckiej, a także
przewidywał metody służące ich osiągnięciu.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

Dokument będzie stanowił już 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, iż poprzednia strategia
obejmowała okres 2007-2009, głównym
powodem wprowadzenia dokumentu jest
zapewnienie ciągłości realizacji polityki
konsumenckiej na kolejne lata.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

