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STYCZEŃ - MARZEC
1.

Uchwała wprowadza Rządowy program
pomocy uczniom w 2009 r.
„Dofinansowanie zakupu podręczników
dla uczniów rozpoczynających naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej lub w
klasach I-III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz dla uczniów
rozpoczynających naukę w klasie I
gimnazjum, w klasie I
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II
stopnia, ogólnokształcącej szkoły
baletowej lub ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych – Wyprawka szkolna”.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
Rządowego programu działań
na rzecz przygotowania szkół
do obniŜenia wieku obowiązku
szkolnego

W związku z obniŜeniem wieku
obowiązku szkolnego do 6 lat
konieczne jest zapewnienie 6latkom rozpoczynającym naukę w
szkole podstawowej warunków
opieki i bezpieczeństwa
porównywalnych do rozwiązań
przyjętych w wychowaniu
przedszkolnym.

Program będzie słuŜył wspieraniu
samorządów w działaniach związanych
z przygotowaniem szkół do objęcia
obowiązkiem szkolnym dzieci
sześcioletnich. W ramach programu
samorządy otrzymają dotację z tytułu
wzrostu liczby dzieci w klasie I oraz
środki na doposaŜenie szkół
i zapewnienie dzieciom odpowiedniej
opieki.

2

Zbigniew Włodkowski
Podsekretarz Stanu

MEN

Krystyna Szumilas
Sekretarz Stanu

MEN

http://bip.men.gov.pl

Program wspiera działania
dotyczące wyrównywania szans
edukacyjnych uczniów
pochodzących z rodzin o niskim
statusie ekonomicznym.
W wyniku obniŜenia wieku
szkolnego oraz wprowadzenia
nowej podstawy programowej
program zostaje poszerzony o nową
grupę uprawnionych do korzystania
z pomocy – I klasę gimnazjum

http://bip.men.gov.pl

2.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
Rządowego programu pomocy
uczniom w 2009 r.
„Dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów
rozpoczynających naukę w
klasach I-III szkoły
podstawowej lub w klasach IIII ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz dla
uczniów rozpoczynających
naukę w klasie I gimnazjum,
w klasie I ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia,
ogólnokształcącej szkoły
baletowej lub
ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych – Wyprawka
szkolna”.
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Informacja o realizacji Krajowego
Zapewnienie Radzie Ministrów
niezbędnych informacji do właściwego Programu Reform.
zarządzania wdraŜaniem Krajowego
Programu Reform.

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

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

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.
Aktualizacja dokumentu Polityka Ocena realizacji celów określonych w
dokumencie i zmian w otoczeniu.
Rządu RP dla przemysłu
naftowego w Polsce
Model zasięgania opinii
zainteresowanych stron w
procesie oceny skutków regulacji

GraŜyna Henclewska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

5.

Informacja o przebiegu
wdraŜania Krajowego Programu
Reform na lata 2005-2008 na
rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej w Polsce (za II
półrocze 2008 r.)

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

3.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

MG

Dokument: Polityka
energetyczna Polski do 2030 r.

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
paliwowo-energetycznym oraz
programu realizacji działań
wykonawczych do 2012 r.

3

MG

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

bip.mg.gov.pl
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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.

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

Plan uporządkowania
dokumentów strategicznych

W Polsce system programowania
strategicznego wykazuje wiele
słabości, istnieje zbyt wiele
dokumentów o charakterze
strategicznym, są one są
rozdrobnione i nie ma wyraźnych
zaleŜności 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 zaleŜności pomiędzy
dokumentami.

W ramach zadania planuje się m.in.:
-powiązanie obowiązujących dokumentów
strategicznych w bloki tematyczne słuŜące
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

Marian zalewski
Podsekretarz Stanu

MRIRW

4

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

http://www.mrr.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
zrównowaŜonych
agroekosystemów, wysokiej
jakości Ŝywności i produkcji
roślinnej na cele
nieŜywnościowe”

www.bip.minrol.gov.pl
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Raporty z rekomendacjami
dla krajowych polityk
publicznych w oparciu
o doświadczenia z realizacji
polityki spójności w Polsce
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Głównym celem planowanej inicjatywy
jest sformułowanie wniosków i
rekomendacji dla wybranych aspektów
poszczególnych polityk krajowych
(policy recommendation) oraz
przedstawienia ich w postaci raportów
z rekomendacjami.
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.
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;
2. Polityka rozwoju na poziomie
regionalnym.

5

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

http://www.mrr.gov.pl

Interwencje realizowane w ramach
Narodowego Planu Rozwoju oraz
Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia nie funkcjonują
w próŜni, 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 wdraŜanie jej w oparciu
o obiektywnie informacje uzyskane w
wyniku analiz, badań, konsultacji itp.
(evidence based Policy).

Istota projektu
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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)

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

Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

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

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

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
słuŜbę geodezyjną w realizacji
zadań i obowiązków
poszczególnych resortów.

Istotą projektu jest określenie
priorytetów i sposobów realizacji
kluczowych zadań z zakresu geodezji i
kartografii, wynikających ze
zdefiniowanych potrzeb
poszczególnych resortów głównie w
zakresie wypełniania zobowiązań
wynikających z dyrektyw, prawa
wspólnotowego oraz prawa krajowego.
Istotą projektu jest równieŜ
międzyresortowy charakter zgłaszanych
potrzeb w zakresie danych i rejestrów
prowadzonych przez słuŜbę geodezyjną
oraz konieczność koordynacji i budowy
infrastruktury informacji przestrzennej,
będącej istotnym elementem
infrastruktury informacyjnej państwa.

Projekt Rządowego programu
realizacji zadań z dziedziny
geodezji i kartografii

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

6

Mirosław Drzewiecki
Minister SiT
MSiT

Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu

MSWiA

www.mswia.gov.pl

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

www.bip.msit.go
v.pl
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http://bip.mrr.gov.pl
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Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

14.

Strategia informatyzacji
Zdrowie Polska na lata 20092013

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.

15.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
procentowego podziału na
poszczególne urzędy środków
na wynagrodzenia,
przewidzianych na dodatki
specjalne w słuŜbie cywilnej

Realizacja obowiązku
wynikającego z ustawy o słuŜbie
cywilnej (art. 55 i 57)

Adres
BIP

4

5

6

7

Dokument ten określa podstawowe
Andrzej Sadurski – Prezes
kierunki i zasady działania
Krajowego Zarządu
umoŜliwiające realizację idei trwałego i
Gospodarki Wodnej
zrównowaŜonego rozwoju w
gospodarowaniu zasobami wodnymi w
Polsce, z uwzględnieniem
przewidywanych zmian klimatu. Jej
nadrzędnym celem jest kształtowanie
rozwiązań prawnych, organizacyjnych,
finansowych i technicznych w
MŚ/KZGW
gospodarowaniu wodami.
Wyodrębniono takŜe cele strategiczne
jakimi są: osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu i potencjału wód i
związanych z nią ekosystemów,
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb
wodnych ludności i gospodarki, a takŜe
podniesienie skuteczności ochrony w
sytuacjach nadzwyczajnych.
Strategia informatyzacji e-Zdrowie
Jakub Szulc
Polska na lata 2009-2013 będzie
Sekretarz Stanu
opracowaniem, w którym określone
zostaną główne kierunku rozwoju
informatyzacji w ochronie zdrowia.
MZ
Przy opracowaniu dokumentu będą
wzięte pod uwagę zalecenia Komisji
Europejskiej w zakresie e-Zdrowia oraz
Strategia Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Polsce do roku 2013
Podział środków na dodatki specjalne
Adam Leszkiewicz,
w słuŜby cywilnej
Podsekretarz Stanu,
Zastępca Szefa KPRM
Rada
Ministrów

7

BIP RM

Obecny etap rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz
wymagania wynikające z dyrektyw
Unii Europejskiej sprawiają, Ŝe
konieczne staje się nowe spojrzenie
na gospodarkę wodną w naszym
kraju. SłuŜyć ma temu opracowany
we wrześniu br. Projekt Narodowej
Strategii Gospodarowania Wodami
2030 (z uwzględnieniem etapu
2015).

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.mz.gov.pl

Narodowa Strategia
Gospodarowania Wodami do
roku 2030.

Organ
odpowiedzi
alny

www.kzgw.gov.pl/bip
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Mikołaj Dowgielewicz,
Sekretarz Stanu

UKIE

UKIE

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

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

8

Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
MF

www.mf.gov.pl

18.

http://bip.ukie.

Mikołaj Dowgielewicz,
Sekretarz Stanu
gov.pl

Informacja (przygotowywana
Informacja jest realizacją
zobowiązania wynikającego z art. 3 cyklicznie po zakończeniu kaŜdej
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
kolejnej Prezydencji w Radzie EU)
2004r. o współpracy Rady
prezentuje najwaŜniejsze 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 takŜe dotyczące udziału Sejmu
i Senatu w procesie podejmowania
decyzji w Radzie UE oraz odnoszące
się do wykonywania prawa UE.
Obowiązek realizacji wynika z
Realizacja działań informacyjnych,
Realizacja działań
informacyjnych, edukacyjnych dokumentu „Programu obchodów V edukacyjnych i promocyjnych
rocznicy członkostwa Polski w
i promocyjnych w ramach
Unii Europejskiej” przyjętego
„Programu obchodów V
rocznicy członkostwa Polski w przez KERM 18 lipca 2008 r.
Unii Europejskiej”
Informacja dla Sejmu i Senatu
o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w pracach Unii
Europejskiej w okresie lipiec –
grudzień 2008 roku (podczas
Prezydencji francuskiej)

http://bip.ukie.gov.pl
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21.

Sprawozdanie z wykonania
budŜetu państwa za 2008 r.

Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców w IV
kwartale 2008 r. i za 2008 r.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Podstawa do opracowania projektu
budŜetu państwa na rok następny

Realizacja zapisu art. 158 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych. (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rozliczenie ustawy budŜetowej na
2008 r. z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.
U. Nr 19, poz. 117)

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 załoŜonych w
ustawie budŜetowej wskaźników
makroekonomicznych.

Katarzyna ZajdelKurowska,
Podsekretarz Stanu

ElŜbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu

MF

MF

9

ElŜbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu

MF

www.mf.gov.pl

Zgodnie z art. 120. 1,ustawy o
finansach publicznych Minister
Finansów przedstawia Radzie
Ministrów załoŜenia projektu
budŜetu na rok następny.

www.mf.gov.pl

20.

ZałoŜenia projektu budŜetu
państwa na 2010 rok

Istota projektu

www.mf.gov.pl

19.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

22.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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 załoŜonych w
ustawie budŜetowej wskaźników
makroekonomicznych.

Minister Finansów, proponuje Radzie
Ministrów wielkość maksymalnego
rocznego wskaźnika przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców celem przedłoŜenia
Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych.

10

MF

ElŜbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

ElŜbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

www.mf.gov.pl

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.

ElŜbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu

www.mf.gov.pl

24.

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
Realizacja
przepisu art. 3 ust. 1
Informacja o prognozowanych
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r, o
wielkościach
negocjacyjnym systemie
makroekonomicznych
kształtowania przyrostu
stanowiących podstawę do
przeciętnych wynagrodzeń u
opracowania ustawy
przedsiębiorców oraz o zmianie
budŜetowej na rok 2010 oraz
proponowanym maksymalnym niektórych ustaw.
rocznym wskaźniku przyrostu
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia na rok 2010
Realizacja przepisu art. 7 ust. 2
Propozycja odnośnie
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o
średniorocznych wskaźników
kształtowaniu wynagrodzeń w
wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budŜetowej państwowej sferze budŜetowej oraz
na rok 2010 oraz informacja o o zmianie niektórych ustaw
prognozowanych wielkościach
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy
budŜetowej na rok 2010.
Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców w
I kwartale 2009 r.

Istota projektu

www.mf.gov.pl

23.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

25.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

11

GraŜyna Henclewska
Podsekretarz Stanu

MG

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

MG

bip.mg.gov.pl

Dokument: Ocena skutków
regulacji oraz załoŜenia
rozwiązań legislacyjnych
wdraŜających przyjęty 11 marca
2008 r. cel redukcji obciąŜeń
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

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, zrównowaŜonego
rozwoju” ze „Strategią Rozwoju Kraju
2007-2015” i wskazało konieczność
podjęcia przez Ministerstwo
Gospodarki działań dostosowawczych.
Osiągnięcie celu redukcji obciąŜeń
administracyjnych zgodnie z
załoŜeniami decyzji Rady Ministrów z
11 marca 2008 r.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

26.

Program działań na rzecz
wzorców zrównowaŜonej
produkcji i konsumpcji

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

27.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Potrzeba inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych jest kluczowa dla
dalszego funkcjonowania górnictwa
węgla kamiennego. Wsparcie
inwestycji początkowych ma istotne
znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Inwestycje umoŜliwią utrzymanie
wydobycia węgla kamiennego i
zabezpieczenie potrzeb krajowych, jak
i eksport do krajów UE i poza Unię.
Monitorowanie przez Radę Ministrów
Informacja dla Rady Ministrów o Obowiązek przedkładania Radzie
Ministrów rocznej informacji wynika z postępów w realizacji celów przyjętych w
realizacji w 2008 r. zadań
przyjętej przez RM w dniu 31 lipca
Strategii oraz ewentualna korekta jej
określonych w Strategii
2007 r. Strategii działalności
załoŜeń.
działalności górnictwa węgla
górnictwa węgla kamiennego w Polsce
kamiennego w Polsce w latach
w latach 2007-2015.
2007-2015

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

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

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

MG

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu
MG

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu
MG
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Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

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

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

30.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

29.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

28.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

31.

Sprawozdanie z realizacji w 2008
r. zadań wynikających ze
Strategii Konsolidacji i Wspierania
Rozwoju Polskiego Przemysłu
Obronnego w latach 2007 – 2012

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.)
Wykonanie obowiązku określonego w
art. 4 ust.3 ustawy z dnia 30 maja 1996
r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z
2007 r. Nr 89, poz. 594)

Analiz realizacji zobowiązań offsetowych.

Wykonanie postanowień Strategii
2007 - 2012 zawartych w rozdziale III
pkt. 7 System monitorowania Strategii
2007 – 2012.

Przedstawienie Radzie Ministrów
informacji o stanie realizacji w 2008 r.
zadań wynikających ze Strategii
Konsolidacji i Wspierania Rozwoju
Polskiego Przemysłu Obronnego w latach
2007 – 2012.

Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

MG

Przedstawienie Radzie Ministrów
kompleksowej informacji o stanie rezerw w
roku 2008, z uwzględnieniem ich ilości,
rozmieszczenia stopnia wykorzystania i
kosztów utrzymania.
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Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu
MG

Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

33.

Informacja o stanie ilościowym,
finansowaniu, wykorzystaniu i
rozmieszczeniu rezerw
państwowych gospodarczych w
roku 2008

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

32.

Sprawozdanie z wykonania
zobowiązań offsetowych przez
zagranicznych dostawców

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

34.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Minister właściwy do spraw gospodarki z
upowaŜnienia Rady Ministrów na
podstawie zapisu do protokołu nr 33/99
z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 26
sierpnia 1999 r. uzyskał upowaŜnienie do
wydawania „Deklaracji uprawnienia”
będącej świadectwem wiarygodności dla
przedsiębiorców ubiegających się o udział
w przetargach organizowanych przez
instytucje NATO tylko w ramach programu
NSIP (NATO Security Investment
Programme).
Istotą projektu jest nowelizacja
powyŜszego zapisu do protokołu Rady
Ministrów i rozszerzenie kompetencji
ministra do wydawania świadectw
wiarygodności upowaŜniających polskich
przedsiębiorców do udziału w przetargach
w ramach wszystkich programów
związanych z obronnością i
bezpieczeństwem międzynarodowym
organizowanych przez instytucje NATO i
UE.
Konieczność przygotowania
W krajowym programie ochrony
projektu programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami
określa się w szczególności cele i
zabytków i opieki nad zabytkami
wynika z upowaŜnienia
kierunki działań oraz zadania w
ustawowego zawartego w przepisie zakresie ochrony zabytków i opieki nad
art. 86 ustawy z dnia 23 lipca 2003 zabytkami, warunki i sposób
r. o ochronie zabytków i opiece nad finansowania planowanych działań, a
zabytkami, zgodnie z którym Rada takŜe harmonogram ich realizacji
Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
uchwala ww. program

14

Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

MG

Tomasz Merta
Podsekretarz Stanu

MKiDN

http://bip.mkidn.gov.pl

Krajowy program ochrony
zabytków i opieki nad
zabytkami

Powodem wprowadzenia rozwiązań
proponowanych w projekcie jest
potrzeba rozszerzenia kompetencji
ministra do wydawania świadectw
wiarygodności dla polskich
przedsiębiorców ubiegających się o
uczestnictwo w przetargach
międzynarodowych w ramach
wszystkich programów związanych z
obronnością i bezpieczeństwem
międzynarodowym organizowanych
przez instytucje NATO i UE.
W chwili obecnej minister właściwy
do spraw gospodarki jest upowaŜniony
do wydawania świadectw
wiarygodności tylko do przetargów
międzynarodowych organizowanych w
ramach NSIP (NATO Security
Investment Programme).

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

35.

Informacja w sprawie
poszerzenia kompetencji ministra
właściwego do spraw gospodarki,
dotyczących wydawania
świadectw wiarygodności
polskim przedsiębiorcom
ubiegającym się o uczestnictwo w
przetargach dotyczących spraw
obronnych i bezpieczeństwa
międzynarodowego
organizowanych przez instytucje
NATO i Unii Europejskiej wraz z
projektem zapisu do Protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady
Ministrów.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

36.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Określenie przez stronę rządową
wyjściowej kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2010 r. będącej
podstawą do negocjacji z partnerami
społecznymi.
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Prof. Dr hab. Barbara
Kudrycka
Minister Nauki i
Szkolnictwa wyŜszego

MNiSW

Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu

MPiPS

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

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.).

Istota projektu

www.bip.nauka.gov.pl

37.

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

38.

Realizacja art. 18 i 19 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Waloryzacja wysokości świadczeń
rodzinnych oraz kryterium
dochodowego uprawniającego do
świadczeń.

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

39.

MPiPS

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
Ŝycie.

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

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

40.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
przedstawi kształtowanie się kosztu
realizacji Programu w ciągu roku 2008 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.

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

Dokument Implementacyjny zawiera
zestawienie działań szczegółowych
Programu. Podstawowym celem DI
będzie zapewnienie właściwych
warunków dla wdroŜenia
poszczególnych działań realizujących
priorytetowe kierunki Programu, w
tym takŜe synchronizację prac
poszczególnych resortów.

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

Rządowy Program „Solidarność
pokoleń. Działania na rzecz
wzrostu liczby dzieci w Polsce
i ograniczania ich ubóstwa oraz
wykluczenia społecznego”

Program stanowić będzie waŜne
narzędzie realnie wspierające wzrost
liczby urodzeń, a takŜe rodziny
w procesie wychowywania dzieci.
Program będzie istotnym elementem
polityki rodzinnej i społecznej.

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

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Agnieszka Chłoń –
Domińczak
Podsekretarz Stanu
MPiPS
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Agnieszka Chłoń –
Domińczak
Podsekretarz Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

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).

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

bip.mpips.gov.pl

42.

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

41.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

43.

Projekt Zmian do Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba wprowadzenia zmian
umoŜliwiających skuteczniejszą
ochronę ofiar przemocy w rodzinie
oraz zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie w kraju a
takŜe wzmocnienie moŜliwości
podejmowanych działań przez
jednostki samorządu terytorialnego.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7
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Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

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 umoŜliwi 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 .

Lp.

Tytuł

1

2

44.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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. Programy
mają na celu uniknięcie przeszkód
o charakterze sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym
zwierzętami gospodarskimi
pochodzącymi z Rzeczpospolitej
Polskiej.

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 kaŜdego
przypadku BSE w populacji bydła w
RP. Celem programu dotyczącego
grypy ptaków jest wykrycie
występowania zakaŜeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków oraz
poszerzenie wiedzy na temat ryzyka
wystąpienia tej choroby.

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

Przyjęcie programu pozwoli na
uniknięcie przeszkód o charakterze
sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym świniami
pochodzącymi z Rzeczpospolitej
Polskiej. Program moŜe 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

Program ma na celu uzyskanie spadku
zakaŜeń 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).
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Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
na rok 2010 programów
zwalczania i kontroli gruźlicy
bydła, enzootycznej białaczki
bydła i zwalczania, gąbczastej
encefalopatii bydła,
wścieklizny oraz programu
mającego na celu wykrycie
występowania zakaŜeń
wirusami wywołującymi grypę
ptaków oraz poszerzenie
wiedzy na temat ryzyka
wystąpienia tej choroby

www.bip.minrol.gov.pl

45.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

46.

Opracowanie projektu w sprawie
przyjęcia programu wynika z
konieczności wykonania
rozporządzenia (WE) nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez Ŝywność.
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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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 zakaŜeń 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
zakaŜeń 2 serotypami Salmonelli do
poziomu 1% lub mniej w 2011 r.
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Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w
stadach niosek gatunku kura
(Gallus gallus) oraz stadach
brojlerów gatunku kura
(Gallus gallus)” na rok 2010

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

47.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Obowiązek wprowadzenia
programu wynika z konieczności
wykonania rozporządzenia (WE)
nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez Ŝywność.
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.

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 zakaŜeń 2
serotypami Salmonelli w powyŜszych
stadach, aŜ do uzyskania nie więcej niŜ
1% stad zakaŜonych, do końca 2012 r.

Przyjęcie programu pozwoli na
uniknięcie przeszkód o charakterze
sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym bydłem,
owcami i kozami pochodzącym z
Rzeczpospolitej Polskiej. Program
moŜe 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 przyjętą na forum
Unii Europejskiej strategię zwalczania
choroby niebieskiego języka projekt
uchwały ma na celu przyjęcie programu
szczepienia bydła, owiec i kóz na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
przeciwko tej chorobie na rok 2010 i
zmniejszenie ryzyka jej wystąpienia.

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW
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Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
przyjęcia programu
szczepień ochronnych
przeciwko chorobie
niebieskiego języka na rok
2010

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.pl

48.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w
stadach hodowlanych i
rzeźnych indyków” na rok
2010

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

49.

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 20082033

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Opracowanie tego dokumentu stwarza
szansę na zwiększenie moŜliwości
świadomego kształtowania 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.

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
– bezpośrednio
za wykonanie zadania
odpowiada Janusz Mikuła
Podsekretarz Stanu

MRR

22

http://www.mrr.gov.pl

Obowiązujący dokument
planistyczny – „Koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania
kraju” – został opracowany w
latach 1995-2000, w oparciu o
nieobowiązującą juŜ ustawę
o zagospodarowaniu przestrzennym
z 1994 r., która w 2003 r. została
zastąpiona przez ustawę o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.„Koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania
kraju” została przygotowana na
długo przed wstąpieniem do UE, w
innych niŜ obecnie
uwarunkowaniach rozwojowych, a
co najwaŜniejsze w odmiennym
systemie instytucjonalnym
planowania oraz przy
wykorzystaniu metodologii
odmiennej od uŜywanej obecnie w
ramach współczesnych
dokumentów planowania
społeczno-gospodarczego.
Podjęta w roku 2005 próba
aktualizacji tego dokumentu była
nieudana i ostatecznie dokument
został wycofany przez Rząd z
Sejmu.
W związku z powyŜszym
opracowanie nowego dokumentu
pod nazwą „Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju” zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003 r. jest
niezbędne.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

1

2

50.

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Głównym celem planowanej inicjatywy
jest sformułowanie wniosków i
rekomendacji dla wybranych aspektów
poszczególnych polityk krajowych
(policy recommendation) oraz
przedstawienia ich w postaci raportów
z rekomendacjami.
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.
Cel główny osiągnięty zostanie poprzez
przeprowadzenie debaty obejmującej
swym zakresem całość zagadnień
dotyczących zarządzania rozwojem
kraju w obszarach:
1. Efekty makroekonomiczne - wzrost
gospodarczy i zmiany strukturalne;
2. Zwiększanie poziomu zatrudnienia i
wykształcenia;
3. Wzrost konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki.
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Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

http://www.mrr.gov.pl

Interwencje realizowane w ramach
Narodowego Planu Rozwoju oraz
Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia nie funkcjonują
w próŜni, 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 wdraŜanie jej w oparciu o
obiektywne informacje uzyskane w
wyniku analiz, badań, konsultacji itp.
(evidence based policy).

Istota projektu

Lp.

Tytuł

1

2

52.

Realizacja zadań wynikających z
Sprawozdanie z realizacji
programu „Moje Boisko-Orlik expose Premiera RP.
2012”

Rządowy Program Ochrony
Przeciwpowodziowej
w dorzeczu górnej Wisły

ZagroŜenie powodziami i straty w
infrastrukturze publicznej i
prywatnej wywołane przez takie
zdarzenia, mające miejsce w
ostatnich latach.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Budowa kompleksów sportowych
umoŜliwiających uprawianie róŜnych
dyscyplin sportowych przez wszystkie
grupy wiekowe na bezpiecznych,
nowoczesnych, europejskich boiskach
sportowych. Zaplanowano realizację
2012 boisk do roku 2012.
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MSiT

Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu

MSWiA

bip.mswia. gov.pl

Program obejmuje dorzecze górnej
Wisły do ujścia Sanu – te obszary, na
terenie których występują częste
i gwałtowne powodzie: województwa
podkarpackie, śląskie, małopolskie,
świętokrzyskie.
Celem programu jest zwiększenie
bezpieczeństwa powodziowego w
dorzeczu górnej Wisły poprzez
efektywne planowanie i realizację
środków ochrony oraz rozwój działań
prewencyjnych mających za zadanie
ograniczenie zagroŜenia
powodziowego. Zakłada się, Ŝe
działania prewencyjne powinny być
ukierunkowane na sformułowanie
odpowiednich zasad planowania
przestrzennego i na wprowadzenie
ograniczeń w zagospodarowaniu
terenów zalewowych.

Tomasz Półgrabski –
Podsekretarz Stanu

www.bip.msit.go
v.pl

51.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

53.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Obecnie trwają prace nad załoŜeniami
projektu.
Wprowadzenie powszechnych
ubezpieczeń pozwoli: z jednej strony
odciąŜyć budŜet państwa z
konieczności uruchamiania środków na
pomoc poszkodowanym, z drugiej
pozwoli na uruchomienie pomocy dla
wszystkich poszkodowanych wg
jednolitych kryteriów (obecnie pomoc
przyznawana jest na podstawie
przepisów ustawy o pomocy
społecznej, która zakłada pewien
stopień uznania administracyjnego).
Konieczność opracowania wynika z - Uaktualnienie zapisów programu;
- Określenie realnych potrzeb
art. 43 ustawy – Prawo wodne.
KPOŚK opracowany został, aby
inwestycyjnych związanych z
pomóc Polsce wypełnić
gospodarką ściekową kontekście
zobowiązania dyrektywy Rady
dyrektywy Rady 91/271/EWG;
- Uwzględnienia w zapisach programu
91/271/EWG dot. oczyszczania
ścieków komunalnych, które
nowopowstałych aglomeracji.
zostały zapisane w Traktacie
Akcesyjnym.
Obowiązek opracowywania
informacji o przebiegu
restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
wynika z art. 32 ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej
Brak w kraju systemu
powszechnych ubezpieczeń od
skutków klęsk Ŝywiołowych,
skutkujący (w przypadku zniszczeń
spowodowanych przez klęskę
Ŝywiołową) koniecznością
uruchamiania środków budŜetu
państwa na usuwanie skutków
takiego zdarzenia, w szczególności
u osób fizycznych.
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Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu

MSWiA

Andrzej Sadurski
Prezes KZGW

MŚ/KZGW

Marek Haber
Podsekretarz Stanu
MZ

www.mz.gov.pl

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

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.kzgw.gov.pl/

55.

Aktualizacja Krajowego
programu oczyszczania
ścieków komunalnych

Istota projektu

bip.mswia. gov.pl

54.

Projekt systemu powszechnych
ubezpieczeń od skutków klęsk
Ŝywiołowych (budowa
kompleksowego systemu
zapobiegania i
przeciwdziałania skutkom
klęsk Ŝywiołowych dla
ludności)

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

56.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Przyznanie dodatkowych etatów i
środków na wynagrodzenia w związku
z realizacją nowych zadań i zmian
organizacyjnych.

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
spręŜonego gazu ziemnego (CNG).
W związku z tym, UOKIK
zamierza przygotować raport i
przedstawić pod obrady Rady
Ministrów do końca maja 2009 r.

Istotą Raportu jest przedstawienie
danych dotyczących jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz spręŜonego
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 spręŜonego
gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189,
poz. 1354).

Adam Leszkiewicz
Podsekretarz Stanu
Z-ca Szefa KPRM
Rada
Ministrów

26

Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

UOKiK

www.bip.uokik.gov.pl

Realizacja obowiązku
wynikającego z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budŜetowej
(...) oraz z art. 133 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych

bip.kprm.gov.pl

57.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
częściowego podziału rezerwy
celowej na zwiększenie
wynagrodzeń i limitów
zatrudnienia wynikających ze
zmian organizacyjnych i
nowych zadań w państwowych
jednostkach budŜetowych
w 2009r.
Roczny zbiorczy raport dla
Rady Ministrów dotyczący
jakości paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz
spręŜonego gazu ziemnego
(CNG)

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

58.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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 takŜe
wzorów raportów dotyczących tych
paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i
spręŜonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.
U. Nr 189, poz. 1354).

Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

UOKiK

Mikołaj Dowgielewicz,
Sekretarz Stanu
UKIE
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http://bip.ukie.

Realizacja działań informacyjnych,
edukacyjnych i promocyjnych

gov.pl

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.
Obowiązek realizacji wynika z
Realizacja działań
informacyjnych, edukacyjnych dokumentu „Programu obchodów V
rocznicy członkostwa Polski w
i promocyjnych w ramach
Unii Europejskiej” przyjętego
„Programu obchodów V
rocznicy członkostwa Polski w przez KERM 18 lipca 2008 r.
Unii Europejskiej”
Roczny zbiorczy raport dla
Komisji Europejskiej
dotyczący jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych

Istota projektu

www.bip.uokik.gov.pl

59.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

