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potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
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3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

STYCZEŃ - MARZEC

2.

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

Informacja o postępach w
przygotowaniach finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012.

Informacja dla Sejmu i Senatu
o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w pracach Unii
Europejskiej w okresie lipiec –
grudzień 2008 roku (podczas
Prezydencji francuskiej)

KWIECIEŃ - CZERWIEC
2

Mikołaj Dowgielewicz
Sekretarz Stanu

UKIE

Mikołaj Dowgielewicz
Sekretarz Stanu

UKIE

http://bip.ukie.gov.pl

Informacja jest realizacją
Informacja (przygotowywana
zobowiązania wynikającego z art. 3 cyklicznie po zakończeniu każdej
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
kolejnej Prezydencji w Radzie EU)
2004r. o współpracy Rady
prezentuje najważniejsze dla RP
Ministrów z Sejmem i Senatem w
problemy będące przedmiotem prac UE
sprawach związanych z
w trakcie Prezydencji, informacje na
członkostwem Rzeczypospolitej
temat przebiegu posiedzeń Rady
Polskiej w Unii Europejskiej.
Europejskiej oraz sektorowych
posiedzeń Rady Ministrów UE z
uwzględnieniem stanowisk
prezentowanych przez RP w trakcie
obrad, a także dotyczące udziału Sejmu
i Senatu w procesie podejmowania
decyzji w Radzie UE oraz odnoszące
się do wykonywania prawa UE.
Realizacja działań
Obowiązek realizacji wynika z
Realizacja działań informacyjnych,
informacyjnych, edukacyjnych dokumentu „Programu obchodów V edukacyjnych i promocyjnych
i promocyjnych w ramach
rocznicy członkostwa Polski w Unii
„Programu obchodów V
Europejskiej” przyjętego przez
rocznicy członkostwa Polski w KERM 18 lipca 2008 r.
Unii Europejskiej”

MSiT

Mirosław Drzewiecki
Minister Sportu i
Turystyki

http://bip.ukie.gov.pl

3.

Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

www.bip.msit.go
v.pl

1.

Lp.
1

4.

Istota projektu
4
Uchwała wprowadza Rządowy program
pomocy uczniom w 2009 r. –
„Wyprawka szkolna”.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Zbigniew Włodkowski
Podsekretarz Stanu

MEN

3

Krystyna Szumilas
Sekretarz Stanu

MEN

7

http://bip.men.gov.pl

Program będzie służył wspieraniu
samorządów w działaniach związanych
z przygotowaniem szkół do objęcia
obowiązkiem szkolnym dzieci
sześcioletnich. W ramach programu
beneficjenci otrzymają środki na
doposażenie szkół w zakresie
określonym w programie.

Adres
BIP

http://bip.men.gov.pl

5.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt uchwały Rady
Program wspiera działania
Ministrów w sprawie
dotyczące wyrównywania szans
Rządowego programu pomocy edukacyjnych uczniów
uczniom w 2009 r. –
pochodzących z rodzin o niskim
„Wyprawka szkolna”.
statusie ekonomicznym.
W wyniku obniżenia wieku
szkolnego oraz wprowadzenia
nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego, krąg
adresatów programu zostaje
poszerzony o nową grupę
uprawnionych do korzystania z
pomocy – uczniów I klasy
gimnazjum.
Projekt uchwały Rady
W związku z obniżeniem wieku
Ministrów w sprawie
obowiązku szkolnego do 6 lat
Rządowego programu działań konieczne jest zapewnienie 6na rzecz przygotowania szkół
latkom rozpoczynającym naukę w
do obniżenia wieku obowiązku szkole podstawowej warunków
szkolnego
opieki i bezpieczeństwa
porównywalnych do rozwiązań
przyjętych w wychowaniu
przedszkolnym.

Lp.
1

6.

4
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.

4

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Elżbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu

Adres
BIP
7

MF

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu
MG

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

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 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.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

8.

Istota projektu

www.mf.gov.pl

7.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Analiza kształtowania się
Rada Ministrów powierzyła
przeciętnych wynagrodzeń u
Ministrowi Finansów funkcje
przedsiębiorców w IV
koordynatora rzetelności i
kwartale 2008 r. i za 2008 r.
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.
Model zasięgania opinii
Celem horyzontalnym jest poprawa
zainteresowanych stron w
jakości konsultacji poprzez
procesie oceny skutków regulacji wprowadzenie reguł określających
sposób prowadzenia konsultacji.
Potrzeba usprawnienia metod i
procedur konsultacji w ramach
procesu legislacyjnego została
potwierdzona przeprowadzonymi
analizami i ekspertyzami MG.
Program pomocowy dla
Potrzeba uzyskania akceptującej
inwestycji początkowych w
decyzji Rady Ministrów i notyfikacji
sektorze górnictwa węgla
przez Komisję Europejską
kamiennego na lata 2009- 2010 dofinansowania inwestycji
początkowych w górnictwie węgla
kamiennego

Lp.
1

9.

2
Informacja dla Rady
Ministrów na temat realizacji
programu wieloletniego
Ekspozycja Centrum Nauki
„Kopernik”

4
Program Wieloletni Ekspozycja
Centrum Nauki Kopernik został
ustanowiony uchwałą nr 75/2006 Rady
Ministrów z dn. 23 maja 2006 r.
(zmieniony uchwałą Nr 723/2007 RM z
dn. 8 listopada 2007 r.). Bezpośrednim
realizatorem programu jest Centrum
Nauki Kopernik, a nadzór nad
realizacją sprawuje minister właściwy
ds. nauki.

Organ
odpowiedzi
alny
5

6
Prof. Dr hab. Barbara
Kudrycka
Minister Nauki i
Szkolnictwa wyższego

MNiSW

Określenie przez stronę rządową
wyjściowej kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2010 r. będącej
podstawą do negocjacji z partnerami
społecznymi.

Adres
BIP
7

Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu

MPiPS

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mpips.gov.pl

Przedstawienie, do 15 czerwca
przez Radę Ministrów
członkom Trójstronnej
Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych propozycji
wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę
w 2010 r. wraz z
podstawowymi wskaźnikami
makroekonomicznymi

Istota projektu

www.bip.nauka.gov.pl

10.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Realizacja dyspozycji zawartej w §
29 ust. 2 uchwały Rady Ministrów
z dn. 19 marca 2002 r. – Regulamin
pracy rady ministrów ustalającej,
ze minister realizujący lub
koordynujący wykonanie programu
wieloletniego przedstawia Radzie
Ministrów coroczne informacje o
stopniu wykonania celów i zadań
ujętych w programie wieloletnim
wraz ze szczegółowym określeniem
sposobu wykorzystania środków
finansowych, które zostały
przeznaczone na ich wykonywanie
Realizacja art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z
późn.zm.).

Lp.
1

11.

2
Propozycje RM dotyczące
kwot świadczeń rodzinnych
oraz kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń
od 1.11.2009 r. - dla
Trójstronnej Komisji do
Spraw SpołecznoGospodarczych oraz
informacje wskazane
w ustawie o świadczeniach
rodzinnych wspomagające
podjęcie decyzji w sprawie
waloryzacji wysokości
świadczeń rodzinnych oraz
kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń

4
Waloryzacja wysokości świadczeń
rodzinnych oraz kryterium
dochodowego uprawniającego do
świadczeń.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

MPiPS

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).

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.

6

Adres
BIP
7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

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

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

12.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Realizacja art. 18 i 19 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.

Lp.

Tytuł

1

2

13.

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Agnieszka Chłoń –
Domińczak
Podsekretarz Stanu

MPiPS

Ułatwienie wdrażania zadań istotnych
ze względu na hodowlę
i produkcję roślinną i wykorzystanie
uzyskanych wyników w sektorze
rolnym.

7

Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

MRIRW

7

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

Projekt uchwały Rady
Ministrów zmieniającej
uchwałę w sprawie Programu
Wieloletniego dla Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Radzikowie pod
nazwą „Ulepszanie roślin dla
zrównoważonych
agroekosystemów, wysokiej
jakości żywności i produkcji
roślinnej na cele
nieżywnościowe”

Dokument Implementacyjny zawiera
zestawienie działań szczegółowych
Programu. Podstawowym celem DI
będzie zapewnienie właściwych
warunków dla wdrożenia
poszczególnych działań realizujących
priorytetowe kierunki Programu, w
tym także synchronizację prac
poszczególnych resortów.
Opracowanie projektu wynika
z konieczności zmiany programu z
uwagi na doświadczenia nabyte w
toku jego realizacji, związane z
mechanizmem finansowania i
wydatkowania środków na jego
realizację.

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

14.

Dokument Implementacyjny
(DI) Programu „Solidarność
pokoleń. Działania dla
zwiększenia aktywności
zawodowej osób w wieku 50+”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.
1

15.

Przyjęcie programu pozwoli na
uniknięcie przeszkód o charakterze
sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym świniami
pochodzącymi z Rzeczpospolitej
Polskiej. Program może uzyskać
współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej, na podstawie
decyzji Rady 90/424/EWG z dnia
26 czerwca 1990 r. w sprawie
wydatków w dziedzinie
weterynarii. Mając na uwadze
ciągle zmieniającą się sytuację
epizootyczną i postęp w zwalczaniu
choroby, realizowany program musi
być uaktualniany i zatwierdzany
przez Komisję Europejską

4
Przyjęcie programów zwalczania
gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki
bydła ma na celu doprowadzenie do
uznania poszczególnych regionów za
urzędowo wolne od tych chorób
zakaźnych. Wprowadzenie programu
zwalczania gąbczastej encefalopatii
bydła ma na celu wykrycie każdego
przypadku BSE w populacji bydła w
RP. Celem programu dotyczącego
grypy ptaków jest wykrycie
występowania zakażeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków oraz
poszerzenie wiedzy na temat ryzyka
wystąpienia tej choroby.
Program ma na celu uzyskanie spadku
zakażeń wirusem choroby Aujeszkyego
w pogłowiu świń w Polsce, a w
konsekwencji uzyskanie przez
wszystkie regiony w Rzeczpospolitej
Polskiej statusu urzędowo wolnych od
choroby Aujeszkyego. Przedmiotowy
program jest kontynuacją i aktualizacją
rozpoczętego w 2008 r. programu
zwalczania choroby Aujeszkyego
wprowadzonego rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w
sprawie wprowadzenia programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u
świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397).

8

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

Adres
BIP
7

MRiRW

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
na rok 2010 programu
zwalczania choroby
Aujeszkyego u świń

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.pl

16.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt uchwały Rady
Potrzeba przygotowania programów
Ministrów w sprawie przyjęcia wynika z konieczności przesłania
na rok 2010 programów
ich do Komisji Europejskiej celu
zwalczania i kontroli gruźlicy zatwierdzenia i uzyskania
bydła, enzootycznej białaczki
współfinansowania w 2010 roku ze
bydła i zwalczania, gąbczastej środków UE, na podstawie decyzji
encefalopatii bydła,
Rady 90/424/EWG z dnia
wścieklizny oraz programu
26 czerwca 1990 r. w sprawie
mającego na celu wykrycie
wydatków w dziedzinie
występowania zakażeń
weterynarii. Programy mają na celu
wirusami wywołującymi grypę uniknięcie przeszkód o charakterze
ptaków oraz poszerzenie
sanitarnym w handlu
wiedzy na temat ryzyka
wewnątrzwspólnotowym
wystąpienia tej choroby
zwierzętami gospodarskimi
pochodzącymi z Rzeczpospolitej
Polskiej.

Lp.
1

17.

Istota projektu
4
Projekt uchwały ma na calu przyjęcie
na terytorium RP „Krajowego
programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w stadach niosek
gatunku kura (Gallus gallus) oraz w
stadach brojlerów gatunku kura (Gallus
gallus) na rok 2010”. Program w
stadach niosek jest prowadzony od
2008 r. i ma na celu zmniejszenie
odsetka zakażeń 2 serotypami
Salmonelli do 2% lub mniej, do końca
2010 r.
Krajowy program zwalczania
niektórych serotypów Salmonelli dla
stad brojlerów rozpoczyna się w 2009 r.
i ma na celu zmniejszenie odsetka
zakażeń 2 serotypami Salmonelli do
poziomu 1% lub mniej w 2011 r.

9

Organ
odpowiedzi
alny
5

MRiRW

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

Adres
BIP
7

www.bip.minrol.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt uchwały Rady
Opracowanie projektu w sprawie
Ministrów w sprawie przyjęcia przyjęcia programu wynika z
„Krajowego programu
konieczności wykonania
zwalczania niektórych
rozporządzenia (WE) nr 2160/2003
serotypów Salmonelli w
Parlamentu Europejskiego i Rady z
stadach niosek gatunku kura
dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
(Gallus gallus) oraz stadach
zwalczania salmonelli i innych
brojlerów gatunku kura
określonych odzwierzęcych
(Gallus gallus)” na rok 2010
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność.
Potrzeba przygotowania programów
wynika z konieczności przesłania
ich do Komisji Europejskiej celu
zatwierdzenia i uzyskania
współfinansowania w 2010 roku ze
środków UE, na podstawie decyzji
Rady 90/424/EWG z dnia
26 czerwca 1990 r.w sprawie
wydatków w dziedzinie
weterynarii.

Lp.
1

18.

Konieczność sporządzania
półrocznych sprawozdań wynika z
zapisów Zarządzenia nr 48 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia
2008 r. w sprawie powołania
Międzyresortowego Zespołu ds.
Wykorzystania Funduszy
Strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej (art. 7)

4
Projekt uchwały ma na calu
wprowadzenie na terytorium RP
„Krajowego programu zwalczania
niektórych serotypów Salmonelli w
stadach hodowlanych i rzeźnych
indyków na rok 2010” i ma na celu
zmniejszenie odsetka zakażeń 2
serotypami Salmonelli w powyższych
stadach, aż do uzyskania nie więcej niż
1% stad zakażonych, do końca 2012 r.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

Informacja nt. prac Zespołu, którego
celem jest zapewnienie efektywnego
wykorzystania przez Rzeczpospolitą
Polską funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

10

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

Adres
BIP
7

http://bip.mrr.gov.pl

Sprawozdanie z działalności
Międzyresortowego Zespołu ds.
Wykorzystania Funduszy
Strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej (za
okres 28 kwietnia – 31 grudnia
2008 r.)

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.pl

19.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt uchwały Rady
Obowiązek wprowadzenia
Ministrów w sprawie przyjęcia programu wynika z konieczności
„Krajowego programu
wykonania rozporządzenia (WE)
zwalczania niektórych
nr 2160/2003 Parlamentu
serotypów Salmonelli w
Europejskiego i Rady z dnia
stadach hodowlanych i
17 listopada 2003 r. w sprawie
rzeźnych indyków” na rok
zwalczania salmonelli i innych
2010
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność.
Potrzeba przygotowania programu
wynika z konieczności przesłania
go do Komisji Europejskiej celu
zatwierdzenia i uzyskania
współfinansowania w 2010 r.
ze środków Unii Europejskiej, na
podstawie decyzji Rady
90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków
w dziedzinie weterynarii.

Lp.
1

20.

Obowiązek opracowywania
informacji o przebiegu
restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
wynika z art. 32 ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej

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

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz.
1200) Zarządzający systemem,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
sporządza Roczny Raport dla Rady
Ministrów dotyczący jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz
sprężonego gazu ziemnego (CNG).
W związku z tym, UOKIK
zamierza przygotować raport i
przedstawić pod obrady Rady
Ministrów do końca maja 2009 r.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Jakub Szulc
Sekretarz Stanu

MZ

Marek Haber
Podsekretarz Stanu
MZ

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

11

Adres
BIP
7

Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

UOKiK

www.bip.uokik.gov.pl

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

4
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

Organ
odpowiedzi
alny

www.mz.gov.pl

22.

2
Strategia informatyzacji
Zdrowie Polska na lata 20092013

Istota projektu

www.mz.gov.pl

21.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
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.

Lp.
1

23.

Tytuł
2
Roczny zbiorczy raport dla
Komisji Europejskiej
dotyczący jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych

Istota projektu
4
Istotą Raportu jest przedstawienie
danych dotyczących jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych, w Polsce,
sprzedawanych na stacjach paliwowych
i zakładowych.Raport zostanie
sporządzony zgodnie ze wzorem
zawartym w zał. 2 rozporządzenia MG
z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
sposobu monitorowania jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, a także
wzorów raportów dotyczących tych
paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i
sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.
U. Nr 189, poz. 1354).

12

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

UOKiK

Adres
BIP
7

www.bip.uokik.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz.
1200) Zarządzający systemem,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
sporządza Roczny Raport dla
Komisji Europejskiej dotyczący
jakości paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych, na stacjach paliwowych i
zakładowych. Zarządzający
dostarcza raport KE corocznie do
dnia 30 czerwca. W związku z tym,
UOKIK zamierza przygotować
raport i przedstawić pod obrady
Rady Ministrów do końca maja
2009 r.

