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LIPIEC - WRZESIEŃ
1.

Rada Ministrów powierzyła
Ministrowi Finansów funkcje
koordynatora rzetelności i
prawidłowości realizacji przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o
negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców (Dz. U. z 1995 r. Nr
1, poz. 2, z późn. zm.).MF sporządza
kwartalne informacje w formie analizy
i przedstawia je Radzie Ministrów
wraz z wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów
gospodarczych.

Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu

MF

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.

Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu

MF

2

bip.mf.gov.pl

Program Rozwoju Obrotu
Obrót bezgotówkowy sprzyja
Bezgotówkowego w Polsce na lata ograniczaniu kosztów obrotu
2009 – 2013”
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.

Przestrzeganie przez przedsiębiorców
wysokości wskaźników przyrostu
przeciętnego wynagrodzenia ustalonego
przez Trójstronną Komisję do Spraw
Społeczno-Gospodarczych lub Radę
Ministrów, pozwoli na zachowanie kontroli
tempa wzrostu kosztów pracy w sektorze
publicznym oraz poprzez ograniczenie
impulsów inflacyjnych pozwoli na
utrzymanie założonych w ustawie
budżetowej wskaźników
makroekonomicznych.

bip.mf.gov.pl

2.

Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców w II kwartale
2009 r. i za I połowę 2009 r.

Lp.
1

2
Strategia zarządzania długiem
sektora finansów publicznych w
latach 2010-2013

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Obowiązek wynikający z ustawy o
finansach publicznych.

Istota projektu
4
Dokument programowy określający
kierunki działania w zakresie zarządzania
długiem publicznym.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Dominik Radziwiłł
Podsekretarz Stanu
bip.mf.gov.pl

3.

Tytuł

MF

5.

Ramy Strategiczne Narodowego
Planu Wprowadzenia Euro

Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców w
I kwartale 2009 r.

Dokument ten zdefiniuje związane z
procesem wprowadzania euro koniecznie
działania, harmonogram ich realizacji oraz
wskaże odpowiedzialne za ich wykonanie
podmioty, a tym samym pozwoli na
intensyfikację przygotowań do
wprowadzenia euro w Polsce.

Rada Ministrów powierzyła
Ministrowi Finansów funkcje
koordynatora rzetelności i
prawidłowości realizacji przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o
negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców (Dz. U. z 1995 r. Nr
1, poz. 2, z późn. zm.).MF sporządza
kwartalne informacje w formie analizy
i przedstawia je Radzie Ministrów
wraz z wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów
gospodarczych.

Przestrzeganie przez przedsiębiorców
wysokości wskaźników przyrostu
przeciętnego wynagrodzenia ustalonego
przez Trójstronną Komisję do Spraw
Społeczno-Gospodarczych lub Radę
Ministrów, pozwoli na zachowanie kontroli
tempa wzrostu kosztów pracy w sektorze
publicznym oraz poprzez ograniczenie
impulsów inflacyjnych pozwoli na
utrzymanie założonych w ustawie
budżetowej wskaźników
makroekonomicznych.

3

MF

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

Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Publikacja dokumentu została
zapowiedziana w dokumencie
„Uwarunkowania realizacji kolejnych
etapów Mapy Drogowej Przyjęcia
Euro przez Polskę”, przyjętego przez
Radę Ministrów 27 kwietnia br.
Dokument jest niezbędnym elementem
przygotowań do integracji Polski ze
strefą euro.

bip.mf.gov.pl

4.

Lp.
1

6.

Dokument: Polityka
energetyczna Polski do 2030 r.

4
Sposobem realizacji celu horyzontalnego
jest wprowadzenie zasad efektywnego
prowadzenia konsultacji na
najwcześniejszym etapie prac
legislacyjnych, już podczas opracowywania
Ocen Skutków Regulacji.
Efektem działań będzie prowadzenie
konsultacji dla przyjmowanych aktów
prawnych zgodnie z ustalonymi regułami.

Potrzeba uzyskania akceptującej
decyzji Rady Ministrów i notyfikacji
przez Komisję Europejską
dofinansowania inwestycji
początkowych w górnictwie węgla
kamiennego.

Potrzeba inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych jest kluczowa dla
dalszego funkcjonowania górnictwa węgla
kamiennego. Wsparcie inwestycji
początkowych ma istotne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Inwestycje
umożliwią utrzymanie wydobycia węgla
kamiennego i zabezpieczenie potrzeb
krajowych, jak i eksport do krajów UE i
poza Unię.

Wypełnienie zobowiązań zapisanych
w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625).

Przedstawienie długoterminowej strategii
Rządu RP w sektorze paliwowoenergetycznym oraz programu realizacji
działań wykonawczych do 2012 r.

MG

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

MG

MG

Aktualizacja dokumentu.
MG

4

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

Aktualizacja dokumentu Polityka Ocena realizacji celów określonych w
Rządu RP dla przemysłu
dokumencie i zmian w otoczeniu.
naftowego w Polsce

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

9.

Program pomocowy dla
inwestycji początkowych w
sektorze górnictwa węgla
kamiennego na lata 2009- 2010

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

8.

2
Zasady przeprowadzania
konsultacji

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Celem horyzontalnym jest poprawa
jakości konsultacji poprzez
wprowadzenie reguł określających
sposób prowadzenia konsultacji.
Potrzeba usprawnienia metod i
procedur konsultacji w ramach
procesu legislacyjnego została
potwierdzona przeprowadzonymi
analizami i ekspertyzami MG.

bip.mg.gov.pl

7.

Tytuł

Lp.
1

10.

Sprawozdanie dla Komisji
Europejskiej z pomocy
publicznej dla górnictwa węgla
kamiennego w 2008 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
WE/1407/2002 Polska jest
zobowiązana do przedstawiania KE
rocznego sprawozdania z udzielonej
pomocy publicznej w pierwszym
półroczu roku następnego.

Informacja o pomocy publicznej udzielonej
podmiotom w obszarze górnictwa węgla
kamiennego.

Raport za 2008 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 2008
r., dotyczące systemu wspierania w Polsce
biopaliw lub innych paliw odnawialnych
oraz poziomu realizacji Narodowych
Celów Wskaźnikowych.

2
Założenia do programu działań
na rzecz wzorców
zrównoważonej produkcji i
konsumpcji

MG

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

5

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

12.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
4
5
6
7
Celem wprowadzania wzorców
Grażyna Henclewska
zrównoważonej produkcji i konsumpcji jest
Podsekretarz Stanu
rozdzielenie współzależności wzrostu
gospodarczego od wzrostu zużycia
zasobów przyrodniczych i wpływu na
środowisko (ang. decoupling) oraz
poprawa jakości życia.
MG
Dokument będzie zawierał pakiet działań,
których realizacja przyczyni się do
osiągnięcia bardziej zrównoważonej
produkcji i konsumpcji przy jednoczesnej
poprawie konkurencyjności gospodarki.
Istota projektu

bip.mg.gov.pl

11.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
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
2007-2015” i wskazało konieczność
podjęcia przez Ministerstwo
Gospodarki działań dostosowawczych.

Tytuł

Lp.
1

13.

2
Sprawozdanie z wykonania
zobowiązań offsetowych przez
zagranicznych dostawców
w 2008 r.

Potrzeba wykorzystania wyników prac
B+R przez podmioty gospodarcze, w
tym zwiększenia transferu
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, produktowych i
organizacyjnych.

Istota projektu
4
Analiz realizacji zobowiązań offsetowych.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

MG

Komercjalizacja minimum dwudziestu
rozwiązań innowacyjnych opracowanych w
toku realizacji Programu wieloletniego
PW-004.

6

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia
Programu wieloletniego pn.:
„Promocja i komercjalizacja
zaawansowanych rozwiązań
innowacyjnych Programu
wieloletniego PW-004, w latach
2009-2011”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Obowiązek przedkładania Radzie
Ministrów rocznego sprawozdania
wynika z art. 24 ustawy z dnia 10
września 1999 r. o niektórych
umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami
dostaw na potrzeby obronności i
bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr
80, poz. 903 z późn. zm.).

bip.mg.gov.pl

14.

Tytuł

Lp.
1

15.

4
Rozwój: metod wspomagających i
stymulujących transformację wiedzy i
transfer technologii dla zwiększania
konkurencyjności jednostek
gospodarczych; metod, procedur i
systemów nadzoru bezpieczeństwa
technicznego maszyn i urządzeń; metod
oraz aparatury badawczej i testowej do
identyfikowania wskaźników jakości
technicznej i ekologicznej produktów i
procesów; podstaw merytorycznych
procedur normalizacyjnych oraz aparatury
testowej w celu intensyfikowania procesów
wdrażania w gospodarce standardów
międzynarodowych; metod i systemów
wspomagania racjonalnego wykorzystania
zasobów w procesach wytwarzania i
eksploatacji zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju; systemów
edukacji zawodowej w obszarze
zrównoważonych technologii produkcji i
eksploatacji; kompleksowe rozwiązania
systemowe w zakresie transferu i
komercjalizacji wyników badań
naukowych.
W wykonaniu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 25
maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowania Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.).

7

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

MG

MON

generał Franciszek GĄGOR
Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego

biuletyn.mon.gov.pl

Informacja o realizacji
Nie dotyczy.
„Programu rozwoju Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2007-2012”,
według stanu na dzień 31 grudnia
2008 r.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

16.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
2
3
Projekt uchwały Rady Ministrów Prowadzenie badań w obszarach
w sprawie ustanowienia
strategicznych, wyznaczonych również
Programu wieloletniego pn.:
w oparciu o potrzeby przedsiębiorstw
„Innowacyjne rozwiązania
(w tym foresight technologiczny).
systemowe na rzecz
Realizatorem Programu będzie Instytut
zrównoważonego rozwoju
Technologii Eksploatacji – Państwowy
gospodarki - zadania służb
Instytut Badawczy w Radomiu
państwowych w latach 2009(obowiązek realizacji zadań służb
2013”
państwowych przez państwowe
instytuty badawcze wynika z
przepisów art. 12b ustawy z dnia 25
lipca 1985 r. o jednostkach badawczorozwojowych <t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr
159, poz. 993>).
Tytuł

Lp.
1

17.

4
Istotą Dokumentu Implementacyjnego jest
skoordynowanie inicjatyw, których celem
jest lepsze wykorzystanie zasobów
ludzkich osób w wieku 50 i więcej lat.

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
wprowadzenia postanowień Karty w
życie.

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

Sprawozdanie z realizacji
programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
za rok 2008

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

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
przedstawi kształtowanie się kosztu
realizacji Programu w ciągu roku 2008 na
podstawie informacji o wielkości środków
finansowych udzielanych z budżetu
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
żywieniowej.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

8

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Informacja Rządu RP o
działaniach podejmowanych w
2008 r. na rzecz realizacji
postanowień uchwały Sejmu RP
„Karta praw osób
niepełnosprawnych”

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
bądź upoważniony
Sekretarz/Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

19.

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

18.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
2
3
Dokument Implementacyjny (DI) Dokument Implementacyjny zawiera
Programu „Solidarność
zestawienie działań szczegółowych
pokoleń. Działania dla
Programu. Podstawowym celem DI
zwiększenia aktywności
będzie zapewnienie właściwych
zawodowej osób w wieku 50+”
warunków dla wdrożenia
poszczególnych działań realizujących
priorytetowe kierunki Programu, w
tym także synchronizację prac
poszczególnych resortów.
Tytuł

Lp.
1

20.

Tytuł
2
Ocena stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy w 2008 roku

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
4
5
6
7
Dokument ten, w oparciu o informacje
Radosław Mleczko
uzyskane od ministrów, wojewodów, GUS,
Podsekretarz Stanu
ZUS, KRUS, PIP, PIS, WUG, UDT, PAA
oraz CIOP-PIB będzie przedstawiał:
- informacje statystyczne o wypadkach
przy pracy i chorobach zawodowych oraz
zatrudnionych w warunkach zagrożenia
czynnikami związanymi ze środowiskiem
pracy i z uciążliwością pracy,
- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakładach pracy oraz realizację
obowiązków w tym zakresie przez
pracodawców,
- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w
rolnictwie indywidualnym,
- wypełnianie obowiązków w zakresie bhp
przez wybrane organy administracji
rządowej, w tym działania podejmowane
MPiPS
przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej,
- prace naukowo-badawcze w dziedzinie
bhp,
- wybrane informacje na temat działalności
organów nadzoru i kontroli nad
warunkami pracy (Państwowej Inspekcji
Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu
Dozoru Technicznego oraz Państwowej
Agencji Atomistyki) w zakładach pracy,
przekazane przez te organy.
Ponadto materiał ten zawiera wnioski,
których realizacja powinna wpłynąć na
poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładach.
Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
„Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy w 2008 roku” wraz z wnioskami
opracowana zostanie do rozpatrzenia
przez Radę Ministrów w ramach
realizacji zadań nałożonych 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
bowiem z art. 34 i 21 tej ustawy
minister właściwy do spraw pracy
wykonuje politykę Rady Ministrów w
zakresie działu którym kieruje, w tym
w sprawach warunków pracy.

9

Lp.
1

22.

Plan uporządkowania
dokumentów strategicznych

4
Informacja o wykonywaniu przez Polskę
konwencji.

Przygotowanie rozwiązań prawnych
umożliwiających kontynuowanie programu
przeciwdziałania zjawisku niedożywiania
dzieci do 7 roku życia, uczniów i osób
dorosłych na lata 2010-2013.

W Polsce system programowania
strategicznego wykazuje wiele
słabości, istnieje zbyt wiele
dokumentów o charakterze
strategicznym, są one są rozdrobnione
i nie ma wyraźnych zależności między
nimi. W związku z tym, istnieje
konieczność zwiększenia efektywności
systemu zarządzania rozwojem, w tym
w szczególności podsystemu
programowania, celem zapewnienia
efektywnej realizacji celów polityki
rozwoju i wypracowania nowej
hierarchii i zależności pomiędzy
dokumentami.

W ramach zadania planuje się m.in.:
- powiązanie obowiązujących dokumentów
strategicznych w bloki tematyczne służące
ograniczeniu ich liczby (w tym zwłaszcza
strategii rozwoju),
- wskazanie występujących luk
w obszarze programowania strategicznego
i określenie brakujących strategii rozwoju,
- przyporządkowanie tematyczne
programów rozwoju do obowiązujących
strategii rozwoju.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS
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Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

bip.mrr.gov.pl

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” traci moc w dniu 31
grudnia 2009r. Powoduje to
konieczność przygotowania nowego
rozwiązania od roku 2010 lub
przedłużenia okresu jej
obowiązywania przez co najmniej 4
lata.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

23.

Rozwiązania prawne
umożliwiające kontynuowanie
programu przeciwdziałania
zjawisku niedożywienia dzieci,
uczniów i osób dorosłych na lata
2010 – 2013”

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

21.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
2
3
IX Sprawozdanie z wykonywania Obowiązek przewidziany przez
postanowień Europejskiej Karty Europejską Kartę Społeczną.
Społecznej
Tytuł

Lp.
1

24.

Tytuł
2
Raporty z rekomendacjami
dla krajowych polityk
publicznych w oparciu
o doświadczenia z realizacji
polityki spójności w Polsce

Istota projektu
4
Głównym celem planowanej inicjatywy
jest sformułowanie wniosków
i rekomendacji dla wybranych aspektów
poszczególnych polityk krajowych (policy
recommendation) oraz przedstawienie ich w
postaci syntetycznego raportu
z rekomendacjami dla wszystkich obszarów
tematycznych wraz z załącznikami
w postaci 5 raportów cząstkowych dla każdego
z obszarów.
Cel główny osiągnięty zostanie poprzez
przeprowadzenie debaty obejmującej swym
zakresem całość zagadnień dotyczących
zarządzania rozwojem kraju w obszarach:
1. Rozwój i modernizacja spójnego systemu
infrastrukturalnego (rekomendacje
koncentrować się będą na tematyce
infrastruktury transportowej).
2. Polityka rozwoju na poziomie
regionalnym.
3. Efekty makroekonomiczne – wzrost
gospodarczy i zmiany strukturalne;
4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia
i wykształcenia; (rekomendacje
koncentrować się będą na tematyce
dopasowania systemu szkolenia
i kształcenia do potrzeb rynku pracy).
5. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki (rekomendacje koncentrować
się będą na tematyce innowacyjności
gospodarki).
Raporty z rekomendacjami będą identyfikować
źródła sukcesu lub niepowodzenia wybranych
aspektów polityki rozwoju w danym obszarze,
w tym wskazywać słabe i mocne strony polityki
spójności i polityk krajowych.
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Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

bip.mrr.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Interwencje realizowane w ramach
Narodowego Planu Rozwoju oraz
Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia nie funkcjonują
w próżni, a ich skuteczność
i efektywność uwarunkowana jest
jakością pozostałych polityk
krajowych.
Przekrojowy i horyzontalny charakter
polityki spójności pozwala na
kumulowanie wiedzy i doświadczenia
w zakresie polityk publicznych
składających się na całościową
politykę rozwoju kraju. Ewaluacja
jakości interwencji realizowanych w
ramach polityki spójności w Polsce
dostarcza zatem rekomendacji
odnoszących się do tych polityk (ich
instrumentów i systemów
instytucjonalnych), które warunkują
osiąganie celów strategicznych i
rozwój społeczno-ekonomiczny.
Umieszczenie procesu ewaluacji
w szerszym kontekście pozwoli
na wypracowanie nowych standardów
realizacji polityki rozwoju w Polsce
poprzez wdrażanie jej w oparciu
o obiektywnie informacje uzyskane w
wyniku analiz, badań, konsultacji itp.
(evidence based Policy).

Lp.
1

25.

Sprawozdanie z realizacji
Narodowego Planu Rozwoju w
2008 roku

4
Przedstawienie stopnia realizacji
w 2008 r. wyznaczonych w SRK
priorytetów rozwojowych.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

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.).

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

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

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

Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR
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bip.mrr.gov.pl

Sprawozdanie z działalności
Międzyresortowego Zespołu ds.
Wykorzystania Funduszy
Strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej za I
półrocze 2009 roku

Istota projektu

bip.mrr.gov.pl

27.

2
Informacja o realizacji Strategii
Rozwoju Kraju 2007-2015 w
roku 2008

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Obowiązek przekazywania Sejmowi i
Senatowi, do dnia 31 lipca każdego
roku, informacji o realizacji
średniookresowej strategii rozwoju
kraju nakłada na Prezesa Rady
Ministrów ustawa z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (art. 12a. ust. 6).

bip.mrr.gov.pl

26.

Tytuł

Tytuł

1

2
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

28.

29.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3

4
Zgodnie z tytułem

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju
Regionalnego (koordynator)
i właściwi ministrowie
pełniący funkcje instytucji
MRR
pośredniczących
(MG, MSWiA, MEN, MF,
MI, MKiDN, MNiSW,
MPiPS, MŚ, MZ)

Zgodnie z tytułem

Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR
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bip.mrr.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji
Przygotowanie Sprawozdania wynika
Narodowych Strategicznych Ram z Wytycznych w zakresie
Odniesienia 2007 - 2013
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.).

Istota projektu

bip.mrr.gov.pl

Lp.

Lp.
1

30.

2
Kierunki prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa w 2010 r.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Obowiązek opracowywania
Kierunków prywatyzacji wynika z
zapisów dwóch aktów prawnych:
- ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa, na
podstawie której (art. 2 pkt 2), minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa
ma obowiązek przygotowania i
przedkładania Radzie Ministrów
rocznych kierunków prywatyzacji
majątku państwowego,
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych, zgodnie z którą
(art. 124) do projektu ustawy
budżetowej załącza się uzasadnienie
zawierające m. in. kierunki
prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

4
Kierunki stanowią fragment uzasadnienia
do projektu ustawy budżetowej na dany
rok.
Dokument określa kierunkowe zamierzenia
Rządu w zakresie prywatyzacji majątku
państwowego, warunki i środki realizacji
tych zamierzeń oraz przychody z tytułu
prywatyzacji i dochody z tytułu dywidend
uzyskanych ze spółek nadzorowanych
przez Ministra Skarbu Państwa.
Dokument jest przesyłany do końca
sierpnia do Ministra Finansów, który
łącznie z projektem ustawy budżetowej
przedstawia go Radzie Ministrów.

Realizacja obowiązku ustawowego,
zgodnie z którym Minister Skarbu Państwa
przygotowuje i przedkłada RM oraz z jej
upoważnienia Sejmowi coroczne
sprawozdania o stanie mienia Skarbu
Państwa oraz o ekonomicznych,
finansowych i społecznych skutkach
prywatyzacji.
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Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Adam Leszkiewicz
Podsekretarz Stanu

MSP

Krzysztof Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz Stanu

MSP

bip.msp.gov.pl

Sprawozdanie o stanie mienia
Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
Skarbu Państwa według stanu na 1996 r. o zasadach wykonywania
dzień 31 grudnia 2008 r.
uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa.

Istota projektu

bip.msp.gov.pl

31.

Tytuł

Lp.
1

32.

Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

4
Budowa kompleksów sportowych
umożliwiających uprawianie różnych
dyscyplin sportowych przez wszystkie
grupy wiekowe na bezpiecznych,
nowoczesnych, europejskich boiskach
sportowych. Zaplanowano realizację 2012
boisk do roku 2012.

Art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
Informacja o postępach w przygotowaniu
2007 r. o przygotowaniu finałowego
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr
173, poz. 1219 z późn. zm.).

Związany z wykonaniem zobowiązań
wynikających z przystąpienia Polski
do UE w zakresie wdrożenia dorobku
prawnego Schengen odnośnie udziału
w SIS i VIS.
Niezbędny jest przegląd dokumentu
dwa razy do roku w celu uaktualnienia
zawartych w nim informacji – m.in.
terminów realizacji poszczególnych
zadań.

Dokument ten określa m.in. zadania
związane z rozbudową Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI), tak aby za jego
pośrednictwem uprawnione organy mogły
korzystać z danych zgromadzonych w
Systemie Informacyjnym Schengen i
Systemie Informacji Wizowej.
Aktualizacja terminów realizacji zadań,
dopasowanie do zmian w realizacji
projektów zachodzących na szczeblu
europejskim.

15

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Tomasz Półgrabski
Podsekretarz Stanu
MSiT

Mirosław Drzewiecki
Minister Sportu
i Turystyki
MSiT

MSWiA

Witold Drożdż –
Podsekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds.
Przygotowania Organów
Administracji Państwowej do
Współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen i
Systemem Informacji
Wizowej

cpi.bip.mswia.gov.pl

Program dostosowania Organów
Administracji Państwowej do
współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen (SIS)
oraz Systemem Informacji
Wizowej (VIS) (MasterPlan SIS i
VIS PL)

Istota projektu

bip.msit.gov.pl

34.

2
Sprawozdanie z realizacji
programu „Moje Boisko-Orlik
2012”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Realizacja zadań wynikających z
expose Premiera RP.

bip.msit.gov.pl

33.

Tytuł

Lp.
1

35.

2
Narodowa Strategia
Gospodarowania Wodami do
roku 2030

Istota projektu

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Leszek Karwowski
Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej

4
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
Strategii jest kształtowanie rozwiązań
prawnych, organizacyjnych, finansowych i
technicznych w gospodarowaniu wodami.
MŚ/KZGW
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.

Obowiązek przedstawienia dokumentu Przedstawienie kompleksowej, corocznej
wynika z art. 52 ust. 2 ustawy o lasach. informacji o stanie lasów w Polsce oraz
informacji o realizacji w 2008 r.
Krajowego Programu Zwiększania
Lesistości.

Janusz Zaleski
Podsekretarz Stanu

MŚ

37.

Plan informatyzacji Zdrowie
Polska na lata 2009-2013

Strategia informatyzacji e-Zdrowie Polska
na lata 2009-2013 będzie opracowaniem, w
którym określone zostaną główne kierunku
rozwoju informatyzacji w ochronie
zdrowia. Przy opracowaniu dokumentu
będą wzięte pod uwagę zalecenia Komisji
Europejskiej w zakresie e-Zdrowia oraz
Strategia Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Polsce do roku 2013.
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Jakub Szulc
Sekretarz Stanu

MZ

bip.mz.gov.pl

Konieczność wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie wynika z
Priorytetów i działań Ministra Zdrowia
w perspektywie 1000 dni oraz z expose
PRM. Chodzi tu o zapowiedziane w
expose działania związane z ochroną
Zdrowia i informatyką.

bip.mos.gov.pl

Informacja o stanie lasów oraz o
realizacji Krajowego Programu
Zwiększania Lesistości

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Decyzja o przyjęciu i wdrożeniu nowej
strategii została podjęta na podstawie
uchwały Senatu RP z 21 czerwca
2007 r.

bip.kzgw.gov.pl

36.

Tytuł

Lp.
1

38.

Informacja o realizacji
Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii

4
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.

Obowiązek sporządzania
sprawozdania wynika Art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.),
zgodnie z którym Minister
właściwy do spraw zdrowia do 30
września każdego roku przedkłada
Radzie Ministrów informację o
realizacji działań wynikających z
Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w
danym roku przez Ministra Zdrowia w
zakresie realizacji ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.

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

Informacja dotycząca podejmowanych
działań przez podmioty w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV, opieki
nad żyjącymi z HIV, opieki nad
chorymi na AIDS.
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Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Cezary Rzemek
Podsekretarz Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu
MZ

bip.mz.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji
krajowego programu
zwalczania AIDS i
zapobiegania zakażeniom HIV

Istota projektu

bip.mz.gov.pl

40.

2
Sprawozdanie Rady Ministrów
z wykonywania w roku 2008
ustawy z dnia 7 stycznia 1993
roku o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz
skutkach jej stosowania

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Obowiązek sporządzania
sprawozdania wynika z art. 9
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku 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 Sejmowi sprawozdania
z wykonywania ustawy (oraz o
skutkach jej stosowania).

bip.mz.gov.pl

39.

Tytuł

Lp.
1

42.

Informacja jest realizacją
zobowiązania wynikającego z art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
współpracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach związanych
z członkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
nr 52, poz. 515 z późn. zm.).

4
Podział środków na dodatki specjalne
w służbie cywilnej.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Sławomir Brodziński
Szef Służby Cywilnej
Szef Służby
Cywilnej

Informacja (przygotowywana cyklicznie,
po zakończeniu każdej kolejnej Prezydencji
w Radzie UE) prezentuje najważniejsze dla
RP problemy będące przedmiotem prac UE
w trakcie Prezydencji, informacje na temat
przebiegu posiedzeń Rady Europejskiej
oraz sektorowych posiedzeń Rady
Ministrów UE z uwzględnieniem stanowisk
prezentowanych przez RP w trakcie obrad,
dotyczące udziału Sejmu i Senatu RP w
procesie podejmowania decyzji w Radzie
UE oraz odnoszące się do wykonywania
prawa UE.

Mikołaj Dowgielewicz,
Sekretarz Stanu w UKIE

bip.ukie.gov.pl

„Informacja Rady Ministrów o
udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w
okresie styczeń – czerwiec 2009 r.
(podczas Prezydencji czeskiej)”

Istota projektu

bip.kprm.gov.pl

41.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
2
3
Projekt uchwały Rady Ministrów Realizacja obowiązku wynikającego z
w sprawie procentowego podziału ustawy o służbie cywilnej (art. 85 i
na poszczególne urzędy środków 87).
na wynagrodzenia,
przewidzianych na dodatki
specjalne w służbie cywilnej
Tytuł

UKIE

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ
Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców w
III kwartale 2009 r. i za 3
kwartały 2009 r.

Rada Ministrów powierzyła
Ministrowi Finansów funkcje
koordynatora rzetelności i
prawidłowości realizacji przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o
negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców (Dz. U. z 1995 r. Nr
1, poz. 2, z późn. zm.).MF sporządza
kwartalne informacje w formie analizy
i przedstawia je Radzie Ministrów
wraz z wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów
gospodarczych

Przestrzeganie przez przedsiębiorców
wysokości wskaźników przyrostu
przeciętnego wynagrodzenia ustalonego
przez Trójstronną Komisję do Spraw
Społeczno-Gospodarczych lub Radę
Ministrów, pozwoli na zachowanie kontroli
tempa wzrostu kosztów pracy w sektorze
publicznym oraz poprzez ograniczenie
impulsów inflacyjnych pozwoli na
utrzymanie założonych w ustawie
budżetowej wskaźników
makroekonomicznych
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Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

43.

Lp.
1

44.

2
Program Konwergencji.
Aktualizacja 2009

Osiągnięcie celu redukcji obciążeń
administracyjnych zgodnie z
założeniami decyzji Rady Ministrów z
11 marca 2008 r.

Istota projektu
4
1. Program jest instrumentem
wielostronnego nadzoru budżetowego i
koordynacji polityk gospodarczych państw
członkowskich UE.
2. Programu zawiera 3-letnią prognozę
kształtowania się podstawowych
zmiennych makroekonomicznych
i fiskalnych oraz prezentuje główne
kierunki polityki gospodarczej rządu.
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.
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Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu

Rada
Ministrów,
MF

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki,
Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Dokument: Ocena skutków
regulacji oraz założenia
rozwiązań legislacyjnych
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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Program Konwergencji i jego coroczne
aktualizacje są przygotowane zgodnie
z wymogiem Paktu Stabilności i
Wzrostu.

bip.mf.gov.pl

45.

Tytuł

Lp.
1

46.

Konieczność przygotowania projektu
programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami wynika z upoważnienia
ustawowego zawartego w przepisie art.
86 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, zgodnie z którym Rada
Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
uchwala ww. program.

Zapewnienie Radzie Ministrów
niezbędnych informacji do właściwego
zarządzania wdrażaniem KPR dzięki
zawartej w Raporcie ocenie stopnia
realizacji poszczególnych działań i zadań
KPR, a tym samym stopnia wdrażania
reform strukturalnych w Polsce. Następnie
przekazanie Raportu Komisji Europejskiej.
W krajowym programie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami określa się w
szczególności cele i kierunki działań oraz
zadania w zakresie ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami, warunki i sposób
finansowania planowanych działań, a także
harmonogram ich realizacji.
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MG

Grażyna Henclewska
Podsekretarz Stanu
MG

Tomasz Merta
Podsekretarz Stanu

MKiDN

bip.mkidn.gov.pl

Krajowy program ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami

Zadanie wynika z Krajowego
Programu Reform na lata 2008-2011
na rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej (KPR).

4
Monitorowanie przez Radę Ministrów
postępów w realizacji celów przyjętych w
Strategii oraz ewentualna w okresach
dwuletnich korekta jej założeń.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

48.

Raport roczny z realizacji
Krajowego Programu Reform

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

47.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
2
3
Informacja dla Rady Ministrów o Obowiązek przedkładania Radzie
realizacji w 2008 r. zadań
Ministrów rocznej informacji wynika z
określonych w Strategii
przyjętej przez RM w dniu 31 lipca
działalności górnictwa węgla
2007 r. Strategii działalności górnictwa
kamiennego w Polsce w latach
węgla kamiennego w Polsce w latach
2007-2015
2007-2015.
Tytuł

Lp.
1

49.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
Istota projektu
planowanych w projekcie
2
3
4
„Rozpatrzenie przez Radę
Konieczność rozpatrzenia dokumentu Dokument ma charakter niejawny.
Ministrów – Zamiaru reagowania przez Radę Ministrów wynika z
obronnego Planu Reagowania
przepisów § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z
Obronnego RP”
§ 7 pkt 1 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.).
Tytuł
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Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
gen. bryg. Stanisław Rybak
Dyrektor Departamentu
MON
Strategii i Planowania
Obronnego

Lp.
1

50.

Tytuł
2
Projekt Zmian do Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

Istota projektu
4
Zmiany do Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
przyczynią się do:
- zmniejszenia skali zjawiska przemocy w
rodzinie,
- zabezpieczenia sytuacji ofiar oraz
udzielania profesjonalnej pomocy w
ramach zadań realizowanych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie,
- rozpowszechnienia prowadzenia
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
skierowanych do sprawców przemocy w
rodzinie,
- powstania programu osłonowego który
umożliwi jednostkom samorządu
terytorialnego podejmowanie
kompleksowych działań związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- rozszerzenia oferty szkoleniowej dla
pracowników pierwszego kontaktu
zajmujących się zawodowo tematyką
związaną z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie,
- zwiększenia świadomości społecznej
poprzez prowadzenie kampanii
informacyjnej .
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.
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Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
W związku z przepisami zawartymi w
projekcie ustawy o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw,
koniecznym jest wprowadzenie zmian
do Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.
Potrzeba wprowadzenia zmian
umożliwiających skuteczniejszą
ochronę ofiar przemocy w rodzinie
oraz zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie w kraju a także
wzmocnienie możliwości
podejmowanych działań przez
jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.

Tytuł

1

2

Rządowy Program „Solidarność Program stanowić będzie narzędzie
pokoleń. Działania na rzecz dzieci wspierające rodziny w procesie
i rodzin”
wychowywania dzieci. Będzie
istotnym elementem polityki rodzinnej
i społecznej.

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

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 20082033

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.

Projekt Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego

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

Aktualnie polityka regionalna Polski
prowadzona jest w ramach polityki
spójności UE, w ramach której dąży
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.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
będzie określać:
1. uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju regionalnego;
2. politykę państwa wobec regionów, ich
grup lub obszarów problemowych;
3. zasady oraz mechanizmy współpracy
oraz koordynacji działań
podejmowanych przez Radę Ministrów
na poziomie krajowym, z działaniami
podejmowanymi przez samorząd
terytorialny na poziomie regionu.
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MPiPS

Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

bip.mrr.gov.pl

53.

4

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki
Społecznej

bip.mrr.gov.pl

52.

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

51.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3

Tytuł

1

2
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

54.

Sprawozdanie z realizacji
programu „Moje Boisko-Orlik
2012”

4
Zgodnie z tytułem.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju
Regionalnego (koordynator)
i właściwi ministrowie
pełniący funkcje instytucji
pośredniczących
MRR
(MG, MSWiA, MEN, MF,
MI, MKiDN, MNiSW,
MPiPS, MŚ, MZ)

Potrzeba wzmocnienia prawnej
ochrony interesów pokrzywdzonego
przestępstwem.

Realizacja zadań wynikających
z expose Premiera RP.

Zapewnienie pokrzywdzonym
przestępstwem skutecznej i wszechstronnej
pomocy o charakterze interdyscyplinarnym
w celu pełnej likwidacji skutków
przestępstwa poprzez:
- wypracowanie jednolitych standardów
postępowania z osobą pokrzywdzoną,
- wprowadzenie nowej formy pomocy
wolontariusza – opiekuna
pokrzywdzonego,
- koordynację działań pomocowych
wszystkich podmiotów, których zadaniem
jest udzielanie pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem,
- prowadzenie kompleksowych działań
informacyjnych, takich jak np.:
ogólnopolski telefon informacyjnointerwencyjny, strona internetowa,
poradnik dla pokrzywdzonego.
Informacja dotycząca planu realizacji w
2009 r. programu „Moje Boisko-Orlik
2012” oraz projektu pilotażowego
„Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.
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Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz Stanu

MS

Tomasz Półgrabski
Podsekretarz Stanu
MSiT

bip.msit.gov.pl

56.

Krajowy Program Na Rzecz
Ofiar Przestępstw

Istota projektu

bip.ms.gov.pl

55.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3

bip.mrr.gov.pl

Lp.

Lp.
1

57.

2
Projekt Rządowego programu
realizacji zadań z dziedziny
geodezji i kartografii

Istota projektu
4
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.

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA/
GUGiK

Obowiązek przedstawienia dokumentu Przedstawienie i ocena stanu realizacji
wynika z art. 14 ustawy o odpadach
Krajowego planu gospodarki odpadami w
(co 2 lata).
latach 2007-2008.

Bernard Błaszczyk
Podsekretarz Stanu

MŚ

59.

Konieczność opracowania aktualizacji
KPOŚK wynika z art. 43 ustawy –
Prawo wodne (co 4 lata).
KPOŚK opracowany został w celu
wypełniania zobowiązania dyrektywy
Rady 91/271/EWG dot. oczyszczania
ścieków komunalnych, które zostały
zapisane w Traktacie Akcesyjnym.

- Uaktualnienie zapisów programu;
- Określenie realnych potrzeb
inwestycyjnych związanych z gospodarką
ściekową kontekście dyrektywy Rady
91/271/EWG;
- Uwzględnienie w zapisach programu
nowopowstałych aglomeracji.
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Leszek Karwowski
Prezes KZGW

MŚ/KZGW

bip.kzgw.gov.pl

Aktualizacja Krajowego
programu oczyszczania ścieków
komunalnych

bip.mos.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji
Krajowego planu gospodarki
odpadami 2010

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Potrzeba opracowania projektu wynika
z zapisów projektu 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 w realizacji zadań i
obowiązków poszczególnych resortów.

bip.mswia.gov.pl

58.

Tytuł

Lp.
1

Raport o pomocy publicznej
udzielonej w Polsce w 2008 roku

Obowiązek opracowywania informacji Informacja opisuje przebieg procesu
o przebiegu restrukturyzacji
restrukturyzacji przez ostatnie 6 miesięcy.
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej wynika na podstawie art.
32 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.
(Dz. U. z 2005 r., Nr 78, poz. 684) o
pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Rada Ministrów
przedkłada Sejmowi, nie rzadziej niż
raz na 6 miesięcy, informację z
przebiegu restrukturyzacji do chwili jej
zakończenia.
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 2008, a także ocenę
skutków udzielonej pomocy w sferze
konkurencji.
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MZ

Marek Haber
Podsekretarz Stanu

MZ

UOKiK

Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

62.

Informacja z przebiegu realizacji
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.
o pomocy publicznej i
restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej

4
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.).

Organ
Osoba odpowiedzialna
odpowiedzia (imię, nazwisko, stanowisko Adres BIP
lny
lub funkcja)
5
6
7
Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

bip.mz.gov.pl

61.

Istota projektu

bip.mz.gov.pl

60.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
2
3
Sprawozdanie z realizacji ustawy Obowiązek sporządzania sprawozdania
o wychowaniu w trzeźwości i
wynika z art. 20 ustawy z dnia 26
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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
Tytuł

