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STYCZEŃ
1.

Celem Raportu jest dostarczenie
informacji i interpretacji zróżnicowań
stanu zagospodarowania przestrzennego
ukształtowanego w Polsce.

Wyznaczenie w długim okresie czasu
podstawowych kierunków polityki w
obszarze szeroko pojętej kultury
fizycznej i sportu.

Aktywne i sprawne społeczeństwo,
podniesienie poziomu polskiego sportu
i wzmocnienie prestiżu Polski na arenie
międzynarodowej.

MB

Projekt jest niezbędny do określenia
przeznaczenia środków unijnych na lata
2007-2013 i do przeprowadzenia
negocjacji z KE.

Grzegorz Schreiber
Podsekretarz Stanu
MSportu

MT

Jarosław Pasek
Dyrektor Departamentu
Planowania Strategicznego
i Polityki transportowej

www.mt.gov.pl

Strategia Rozwoju Transportu Dokument jest niezbędny do
na lata 2007-2013
określenia przeznaczenia środków
unijnych na lata 2007 – 2013 i do
przeprowadzenia negocjacji z KE.
Średniookresowy dokument
strategiczny w dziedzinie transportu.

Maciej Borsa
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ładu
Przestrzennego i
Architektury

www.msport.g
ov.pl

3.

Strategia Rozwoju Sportu w
Polsce do roku 2015

Celem Raportu jest dostarczenie
informacji i interpretacji
zróżnicowań stanu zagospodarowania
przestrzennego
ukształtowanego w Polsce. Zakłada
się, że informacje i wiedza tego
rodzaju potrzebna jest do świadomego
kształtowania przestrzeni
zgodnie z interesami społeczeństwa,
przeciwdziałania tendencjom
negatywnym oraz zapewnienia
rozwoju społecznego i gospodarczego
kraju w przyszłości.
/art. 46 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717)/

bip.mb.gov.pl

2.

Raport o stanie
zagospodarowania
przestrzennego kraju

Lp.
1

Potrzeba cyklicznego
przedstawienia i oceny na forum
RM postępów we wdrażaniu
programów operacyjnych z
uwzględnieniem opisu działań
zmierzających do przyspieszenia
tempa absorpcji środków
strukturalnych oraz analizy
zagrożonych działań
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych oraz projektów
Funduszu Spójności

Koncepcja utworzenia Polskiej Wzmocnienie konkurencyjności
Grupy Spirytusowej
państwowych podmiotów branży
spirytusowej dla przeprowadzenia
efektywnego procesu ich
prywatyzacji.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

Aneta Makowska specjalista
Departament Koordynacji
i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty
(DPW)
MRR

Konsolidacja podmiotów branży
spirytusowej znajdujących się w
nadzorze właścicielskim Skarbu
Państwa.

MSP

Paweł Pacholski –
Dyrektor Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego
i Prywatyzacji IV

Adres
BIP
7

www.bip.
msp.gov.p
l

6.

Informacja o realizacji
programów operacyjnych
współfinansowanych
z funduszy strukturalnych UE
oraz projektów Funduszu
Spójności
(za okres od 1 października
do 31 grudnia 2006 r.)

4
Ministerstwo Finansów sporządza
kwartalne informacje o ocenie
funkcjonowania ustawy
„negocjacyjnej” w formie analizy
kształtowania się przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców i
przedstawia ją Radzie Ministrów wraz
z wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów
gospodarczych, po uprzednim
rozpatrzeniu dokumentu przez Komitet
Rady Ministrów.
zgodnie z tytułem

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mrr.gov.pl

5.

2
Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń
zaliczonych w ciężar kosztów u
przedsiębiorców w III kwartale
2006r. i za 3 kwartały 2006r.

Istota projektu

bip.mf.gov.pl

4.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Rada Ministrów powierzyła
Ministrowi Finansów funkcję
koordynatora rzetelności i
prawidłowości realizacji przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o
negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r.
Nr 1, poz. 2 z późn. zm).

Lp.
1

Projekt Zarządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
utworzenia
Międzyresortowego Zespołu do
realizacji zadań w zakresie
wykorzystania systemu
satelitarnego GALILEO w
obszarze sygnału PRS dla
potrzeb administracji
rządowej.

Na posiedzeniu KERM w dniu 14
lipca 2006 r. wskazano MSWiA
jako podmiot koordynujący prace
nad wykorzystaniem sygnału PRS
dla celów polskich służb
rządowych.

4
Zaciągnięcie kredytu w
międzynarodowych instytucjach
finansowych z przeznaczeniem na
współfinansowanie Projektu.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Grzegorz Tomaszewski –
radca ministra

Adres
BIP
7

MSWiA

Określenie możliwości wykorzystania
sygnału PRS systemu GALILEO dla
potrzeb służb i organów administracji
rządowej.

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury
Teleinformatycznej
MSWiA
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

8.

2
Uchwała Rady Ministrów w
sprawie upoważnienia
Ministra Finansów do
podpisania:
- Ramowej umowy kredytu
pomiędzy Bankiem Rozwoju
Rady Europy a Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej w
imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej na częściowe
sfinansowanie
„Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w
dorzeczu rzeki Odry”,
- Umowy pożyczki między
Rzecząpospolitą Polską a
Międzynarodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju na
częściowe sfinansowanie
„Projektu ochrony
przeciwpowodziowej
w dorzeczu rzeki Odry”.

Istota projektu

bip.mswia.gov.pl

7.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Realizacja ustaleń Rady Ministrów
z dnia 20 września 2005 roku
(protokół ustaleń nr 37/2005
posiedzenia RM).
Realizacja Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu
rzeki Odry będzie miała bardzo
znaczny pozytywny wpływ na
poziom ochrony głównych skupisk
ludności, ochrony terenów
przemysłowych i mienia na
obszarze zalewowym Odry
pomiędzy Raciborzem i
Wrocławiem.
Projekt w znacznym stopniu
poprawi bezpieczeństwo setek
tysięcy ludzi mieszkających w tej
części obszaru zalewowego,
ograniczy olbrzymie ekonomiczne i
finansowe ryzyko wynikające z
występowania wielkich powodzi
takich jak powódź z 1997 roku,
zapobiegnie zniszczeniom na
wielką skalę dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz
poprawi poczucie bezpieczeństwa i
ochrony ludzi.

Potrzeba taka jest związana z
zobowiązaniami Polski
dotyczącymi uczestnictwa w
dorobku prawnym Schengen, w
zakresie Systemu Informacyjnego
Schengen i Systemu Informacji
Wizowej.
Strategia pomocy zagranicznej Przedłożenie nowej strategii
RP na lata 2007 – 2013
działań pomocowych RP wynika
przede wszystkim z rozszerzenia
ich zakresu o działania w
dziedzinie wspierania demokracji,
rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, praw człowieka i
wolnych mediów, głównie w
krajach Europy Wschodniej, a także
z ewolucji międzynarodowej
współpracy w tej dziedzinie i z
ustaleń podejmowanych na forum
UE.

4
Dokument będzie stanowił Suplement
do Programu Dostosowania Organów
Administracji Państwowej do
Współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen II (SIS II) i
Systemem Informacji Wizowej VIS) MasterPlan SIS II i VIS PL.
W dokumencie zostanie określona
koncepcja współpracy Polski z
Systemem Informacji Wizowej (w
szczególności podział zadań dla
poszczególnych organów i jednostek)

W dokumencie poruszone zostaną
kwestie takie jak: nowe uwarunkowania
geopolityczne polskiej pomocy
zagranicznej, dotychczasowe
doświadczenia polskiej współpracy
rozwojowej, cele polskiej polityki
zagranicznej oraz instrumenty jej
realizacji,
finansowanie polskiej pomocy
zagranicznej oraz formy dwustronnej i
wielostronnej pomocy stosowane przez
Polskę, priorytety pomocy oraz
konieczność jej podmiotowego
rozszerzenia a także edukacja i
informacja na temat pomocy
zagranicznej w Polsce i za granicą.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Wojciech Chmielowski,
Władza
Główny Specjalista
Wdrażając Władza Wdrażająca
a Program Program Współpracy
Współprac Przygranicznej PHARE
y
Przygranic
znej
PHARE we
współpracy
z
instytucja
mi
biorącymi
udział w
procesie
wizowym
Pan Paweł Bagiński,
Naczelnik Wydziału
Polityki Rozwojowej i
Programowania
Departamentu Współpracy
Rozwojowej.
MSZ

Adres
BIP
7

www.msz.gov.pl

10.

Istota projektu

bip.mswia.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Suplement VIS do Programu
Dokument jest przygotowywany na
9.
Dostosowania Organów
podstawie Programu Dostosowania
Administracji Państwowej do Organów Administracji
Współpracy z Systemem
Państwowej do Współpracy z
Informacyjnym Schengen II
Systemem Informacyjnym
(SIS II) i Systemem Informacji Schengen II (SIS II) i Systemem
Wizowej (VIS) - MasterPlan
Informacji Wizowej (VIS) SIS II i VIS PL w wersji 3.1
MasterPlan SIS II i VIS PL w
wersji 3.1.

Lp.
1

11.

Strategia dla przemysłu
naftowego w Polsce

Istotą Strategii jest wyznaczenie
założeń i kierunków
funkcjonowania i rozwoju
przemysłu naftowego w Polsce.

Strategia dla gazownictwa w
Polsce

Istotą Strategii jest wyznaczenie
założeń i kierunków
funkcjonowania i rozwoju
przemysłu.

6
Krystyna Wojciechowska
Starszy specjalista w
DLOPiK

MŚ

Przygotowywane corocznie Założenia
prezentują najważniejsze wyzwania dla
polskiej polityki zagranicznej oraz
związane z nimi zadania do realizacji.

Adres
BIP
7

http://www.mos.gov.pl/bip/

Założenia stanowią podstawę
informacji Ministra Spraw
Zagranicznych w sprawie zadań
polskiej polityki zagranicznej na
rok następny oraz stanowią
podstawę opracowania planu pracy
w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych i na placówkach.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Pan Jacek Czaputowicz,
Dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania
Polityki Zagranicznej.
MSZ

MG

Stanowisko ds.
Dywersyfikacji Dostaw
Nośników Energii
Departament Ropy i Gazu

MG

Stanowisko ds.
Dywersyfikacji Dostaw
Nośników Energii
Departament Ropy i Gazu

www.mg.
gov.pl

14.

Założenia Polskiej Polityki
Zagranicznej w 2007 r.

4
Dokument będzie zawierał kolejne
propozycje obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000, które
zgodnie z przesłanym do KE
harmonogramem prac nad siecią Natura
2000 powinny zostać przekazane do KE
przez Rząd Polski do końca stycznia
2007 r.

Organ
odpowiedzi
alny

www.mg.
gov.pl

13.

2
Lista obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000

Istota projektu

www.msz.gov.pl

12.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Propozycja dodatkowych obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 będzie odpowiedzią na
zarzuty Komisji Europejskiej
dotyczące naruszenia zobowiązań
wynikających z dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 w sprawie ochrony dzikich
ptaków oraz dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w
sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory (naruszenie nr 2005/4119). W
odpowiedzi na przedstawione
zarzuty Polska przygotowała
harmonogram prac nad dalszym
wyznaczaniem sieci Natura 2000 w
Polsce.

Lp.
1

Projekt uchwały RM w/s
ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą
Finansowanie udziału RP w
Międzynarodowej Wystawie
EXPO 2008 w Saragossie w
Hiszpanii, w latach 2007-2009

Przygotowanie Polski do udziału w
Expo 2008 w Saragossie.

Sprawozdanie z realizacji
Programu promocji
gospodarczej Polski do roku
2005

Realizacja zadań wprowadzonych
Programem promocji gospodarczej.

Informacja na temat wsparcia
dużych projektów
inwestycyjnych w ramach
programów wieloletnich

Zapoznanie RM z postępem
realizacji programów wieloletnich
wsparcia finansowego projektów
inwestycyjnych.

Indykatywny wykaz dużych
projektów dla Programu
Operacyjnego – Innowacyjna
Gospodarka

Dokument wynika z przyjętego
przez Radę Ministrów w dniu
19 grudnia 2006 r. Programu
Operacyjnego - Innowacyjna
Gospodarka, który określa krajowe
ramy interwencji funduszy
strukturalnych na lata 2007-2013

Przygotowanie Polski do udziału w
Expo 2008 w Saragossie.
MG

Element uszczegóławiający Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Ma on na celu indykatywne wskazanie
planowanych do realizacji inwestycji w
ramach Programu

Michał Byczkowski
Gł. Specjalista
Departament
Instrumentów Wsparcia

7

MG

Michał Byczkowski
Gł. Specjalista
Departament
Instrumentów Wsparcia

MG

Agnieszka Pałka
p.o. Naczelnika wydziału
Departament
Instrumentów Wsparcia

MRR

Agnieszka Jankowska
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Programem
Wzrostu
Konkurencyjności
Przedsiębiorstw

www.mrr.gov.pl

19.

MG

6
Michał Byczkowski
Gł. Specjalista
Departament
Instrumentów Wsparcia

Adres
BIP

www.mg.
gov.pl

18.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.mg.
gov.pl

17.

4
Przygotowanie Polski do udziału w
Expo 2008 w Saragossie.

Organ
odpowiedzi
alny

www.mg.gov.pl

16.

2
Projekt uchwały RM w/s
przyjęcia Koncepcji
Programowej udziału RP w
Międzynarodowej Wystawie
EXPO 2008 w Saragossie w
Hiszpanii

Istota projektu

www.mg.gov.pl

15.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Przygotowanie Polski do udziału w
EXPO 2008 w Saragossie.

LUTY
20.

23.

Kwartalne „Informacje Rządu” będą
przedstawiać aktualny stan prac w
zakresie wdrażania reform na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
w szczególności stan prac nad
wdrażaniem instrumentów
legislacyjnych oraz stan realizacji
wskaźników opisujących efekty
wdrażania KPR.

Strategia Rozwoju Turystyki
na lata 2007-2013

Ukierunkowanie polityki państwa
Koncepcja modernizacji polskiej
w dziedzinie turystyki na lata 2007- turystyki
2013

Projekt Uchwały RM o
Ratyfikacji Aktu Poprawki do
Konstytucji Międzynarodowej
Organizacji Pracy, przyjętego
w 1997 r.

Odpowiedź na prowadzoną przez
Międzynarodowe Biuro Pracy
kampanię promującą wejście w
życie Aktu poprawki, do czego
potrzeba 119 ratyfikacji. W chwili
obecnej zarejestrowano 89.

Projekt Programu
Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów
rybackich w latach 2007-2013”

Akt poprawki wprowadza do
Konstytucji MOP zmianę
umożliwiającą Międzynarodowej
Konferencji Pracy uchylanie
nieaktualnych konwencji, które nie
przyczyniają się do osiągania celów
MOP.
Realizacja priorytetów zawartych w
Programie Operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich w latach 2007-2013’’

Aneta Wilmańska
Zastępca Dyrektora;
Departament Rozwoju
Gospodarki

MG

MG

MPiPS

MRiRW

Joanna Śliz Specjalista
Departament Turystki

Danuta Jasińska Zastępca
Dyrektora Departamentu
Dialogu i Partnerstwa
Społecznego

Roman Wenerski
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rybołówstwa MRiRW

www.mg.go http://www.mps.gov. bip.minrol.gov.
v.pl
pl/bip
pl

22.

Kwartalne Informacje Rządu o
przebiegu realizacji KPR są częścią
systemu wdrażania i monitorowania
realizacji reform na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, tj.
głównych celów odnowionej
Strategii Lizbońskiej. System ten
umożliwia identyfikację zagrożeń
we wdrażaniu reform przyjętych w
KPR oraz w razie potrzeby
niezwłoczne podejmowanie
odpowiednich działań
korygujących. Ma to zapewnić
sprawną koordynację
podejmowanych działań.

www.mg.gov.pl

21.

Informacja Rządu o przebiegu
realizacji Krajowego
Programu Reform na lata
2005-2008 na rzecz realizacji
Strategii Lizbońskiej.

Projekty programów
operacyjnych Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
(EWT) oraz programów
operacyjnych współpracy
transgranicznej w ramach
Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa
(EISP) z udziałem Polski

Projekt dokumentu został wpisany
w „Programie pracy Rady
Ministrów w II półroczu
2006 r.” na grudzień 2006r.
-będzie to projekt wstępny. MRR po
procesie konsultacji przekaże
ostateczną wersję dokumentu
na RM na przełomie stycznia
i lutego 2007 r.

Dokument obejmie koncepcję
wykorzystania krajowych środków
publicznych i środków funduszy
strukturalnych
na rzecz dynamicznego rozwoju
obszaru Polski Wschodniej w ramach
programów operacyjnych na lata 20072013 oraz określeniu ich w kolejnych
latach.

Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności
Unii Europejskiej. Na granicach
zewnętrznych UE realizowane będą
natomiast programy współpracy
transgranicznej
w ramach Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa. Polska będzie
uczestniczyć zarówno w
programach EWT, jak i EISP.

Programy operacyjne EWT oraz EISP
wymagają zatwierdzenia przez Komisję
Europejską (KE). Polska przedkładać
będzie do KE projekty tych programów,
dla których
w Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.

Agnieszka Kapciak,
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów
Regionalnych (DPR)
MRR

Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Inicjatywy INTERREG
(DIG)
MRR

http://www.mrr.gov.pl

25.

Strategia rozwoju społecznogospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 –
projekt ostateczny

http://www.mrr.gov.pl

24.

Wizja systemu planowania
przestrzennego

Wobec licznych niedostatków
istniejącego w Polsce systemu
planowania przestrzennego, jak
również w nowej sytuacji skupienia
krajowego programowania
strategicznego
i planowania przestrzennego
w jednym resorcie, istnieje
potrzeba sformułowania nowej
wizji systemu planowania
przestrzennego. Nowy,
usprawniony system planowania
przestrzennego będzie
zintegrowany z planowaniem
rozwoju społeczno-gospodarczego i
będzie traktowany jako integralny
komponent całościowej polityki
rozwoju kraju.
Jednym z istotnych elementów
systemu będzie Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowani
Kraju (KPZK). W związku z
przystąpieniem do prac nad nową
KPZK, konieczne jest uprzednie
sformułowanie całościowej wizji
systemu planowania
przestrzennego,
w którym zostanie określone
miejsce, rola i relacje tego
dokumentu.

Sformułowanie celów
i priorytetów polityki rozwoju
przestrzennego kraju oraz wskazanie
instrumentów ich realizacji.
Przedstawienie rekomendacji do
przeprowadzenia zmian
w systemie planowania przestrzennego.
Jednym
z elementów „Wizji” będzie dokument
„Polityka wobec miast – rewitalizacja
i rozwój”, którego istotą jest
przedstawienie możliwych i
użytecznych form oddziaływania
władzy publicznej na rozwój miast w
Polsce.

Piotr Żuber,
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Polityki
Strukturalnej (DKS)

MRR

http://www.mrr.gov.pl
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Informacja o udziale RP w
pracach UE w okresie lipiecgrudzień 2006 podczas
sprawowania Prezydencji w
Radzie UE przez Finlandię

Strategia będzie stanowić realizację
działań wskazanych w dokumencie
„Solidarne Państwo” i mających na
celu „reformę i stworzenie realnych
instrumentów koordynowania
resortowych działań promocyjnych
dla stworzenia spójnego systemu
promocji Polski w wymiarze
planowania, zadaniowania,
finansowania i rozliczania efektów.
Strategia promocji Polski na lata
2007 – 2013 stanowi także
realizację Zarządzenia nr 34
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
marca 2004 r. w sprawie
utworzenia Zespołu do Spraw
Promocji Rzeczypospolitej
Polskiej, którego Przewodniczącym
jest Minister Spraw Zagranicznych,
do którego zadań należy m. in.
opracowywanie projektów
wytycznych oraz średnio i
długofalowych strategii promocji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategia scala w perspektywie
sześcioletniej w jednym dokumencie
opis celu, interesów i zadań polityki
promocyjnej, strategii lokalnych,
programu działań w kraju oraz
orientacyjny kalendarz głównych
wydarzeń promocyjnych w kolejnych
latach. Strategia będzie efektem
międzyresortowych konsultacji w
gronie ekspertów z administracji
państwowej oraz szerszych dyskusji
prowadzonych z zewnętrznymi kręgami
ekspertów.

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.).

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.

Pan Rafał Wiśniewski,
Podsekretarz Stanu w
MSZ.

MSZ

Pani Joanna Skoczek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki
Integracyjnej UKIE

UKIE

www.ukie.gov.pl
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Strategia promocji Polski na
lata 2007-2013

www.msz.gov.pl

27.

Wprowadzenie do leczenia chorób
serca nowych technologii poprzez
zastosowanie mechanicznych
protez serca, stanowić będzie
skuteczną metodę przeciwdziałania
krytycznej niewydolności serca lub
substytut nieuleczalnie chorego i
niewydolnego serca
Niewspółmiernie wysokie koszty
zakupu importowanych protez
serca, w porównaniu z
możliwościami finansowania
budżetowego procedur klinicznych
w Polsce, uniemożliwiają ich
stosowanie w leczeniu pacjentów z
niewydolnością serca oczekujących
na przeszczep.

Opracowanie i wdrożenie do
stosowania klinicznego polskich protez
serca z całkowicie implantowalną
permanentną protezą serca, jako
elementem finalnym w leczeniu
pacjentów z krytyczną niewydolnością
serca.

Opracowanie narodowego planu
wdrażania ERTMS jest istotne z
finansowego punktu widzenia, gdyż
projekty inwestycyjne
współfinansowane ze środków UE w
wysokości powyżej 30% muszą
zawierać komponent
interoperacyjności.

Wdrożenie systemu ERTMS

Realizacja delegacji ustawowej (art. 16
ust. 3 ustawy – Prawo lotnicze).
Dokument będzie zawierał koncepcję
rozwoju infrastruktury lotniczej
w kraju jako elementu jego sieci
transportowej w powiązaniu z
infrastrukturą drogową i kolejową.

Opracowanie koncepcji rozwoju
infrastruktury lotniczej w kraju jako
elementu jego sieci transportowej w
powiązaniu z infrastrukturą drogową i
kolejową.

Program rozwoju sieci lotnisk i
lotniczych urządzeń naziemnych

MT

Pan Krzysztof Lewczak –
Naczelnik Wydziału w
Departamencie Transportu
Drogowego

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w MZ

MZ

Małgorzata Łojewska
Dyrektor Departamentu
Kolei i Transportu
Kolejowego
MT

Ewa Cześnik
Dyrektor Departamentu
Transportu Lotniczego
MT

www.bip.mt.gov.p
l
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Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
Wieloletniego na lata 20072011 pod nazwą „Polskie
Sztuczne Serce”

Narodowy plan wdrażania
ERTMS

Przegląd istniejących rozwiązań
regulujących zasady dostępu do rynku
oraz zasady i warunki wykonywania
transportu drogowego.

www.bip.mt.gov.pl
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Eliminacja barier rozwoju sektora
transportu drogowego.

www.mz.gov.pl

30.

Informacja o barierach
rozwoju sektora transportu
drogowego

www.bip.mt.g
ov.pl
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Aktualizacja
Wieloletniego Programu
Rządowego na lata 2000-2008
“Kwaśny papier. Ratowanie w
skali masowej zagrożonych
polskich zasobów
bibliotecznych i archiwalnych”

Rząd został zobowiązany do
przygotowania Polityki Transportowej
Państwa uchwałą Sejmu RP.
Długookresowy dokument strategiczny
w dziedzinie transportu.

Przyczyny aktualizacji:
- niepełne i nierytmiczne
finansowanie, które spowodowało
opóźnienia w realizacji WPR
- zmiany organizacyjne wśród
podmiotów wykonujących zadania
Programu (podległość Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych)
- wypełnienie postulatów
wystąpienia pokontrolnego
Oddziału Warszawskiego NIK
(kontrolę przeprowadzono w roku
2005).

Unowocześnienie podstawowej sieci
transportowej i zapewnienie wysokiej
jakości usług transportowych,
zakończenie restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw
transportowych oraz dokończenie
procesu liberalizacji poszczególnych
rynków transportowych, stworzenie
sytemu efektywnej współpracy między
rządem i samorządami w dziedzinie
transportu, a także zapewnienie
bezpieczeństwa w transporcie.
Głównym celem WPR „Kwaśny
papier...” jest masowe odkwaszanie
zagrożonych polskich zasobów
bibliotecznych z XIX i XX w. oraz
mikrofilmowanie zagrożonych
dokumentów w archiwach
państwowych. Proces ratowania
zbiorów został rozpoczęty, jednakże
trudności związane z finansowaniem
spowodowały konieczność
wprowadzenia zmian do harmonogramu
rzeczowo – finansowego Programu,
polegających na racjonalizacji
wydatków w latach 2006-2008, oraz
skorygowaniu treści możliwych do
wykonania zadań.

Jarosław Pasek
Dyrektor Departamentu
Planowania Strategicznego
i Polityki Transportowej
MT

Joanna Cicha Zastępca
Dyrektora DDN

MKiDN

http://bip.mkidn.gov.pl
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Polityka Transportowa Państwa
do 2020 r.

www.bip.mt.gov.pl

33.

36.

Projekt uchwały Rady
Ministrów ustanawiającej
Program Zero Tolerancji

Strategia Polityki
konsumenckiej na lata 20072009

-

Konieczność wdrożenia
Programu Zero Tolerancji,
którego istotą jest podjęcie
szeregu zintegrowanych działań
w celu przeciwdziałania
przemocy i agresji w szkołach
i placówkach, zapewnienie
bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki,
zapewnienie odpowiednich
metod pracy z dziećmi i
młodzieżą niedostosowanymi
społecznie.

Priorytetowym zadaniem jest
osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu
bezpieczeństwa uczniów w polskich
szkołach, ograniczenie występujących
zjawisk patologicznych, w tym agresji i
przemocy rówieśniczej. Dla osiągnięcia
tego celu zostaną w ramach programu
zastosowane odpowiednie środki, od
zaproponowania szkołom nowych
sposób zapewnienia uczniom ochrony,
przez wzmocnienie nadzoru nad tą
strefą działalności szkoły i opracowanie
skuteczniejszego katalogu oddziaływań
wychowawczych, aż do realizacji
działań mających na celu korektę
społecznych warunków, w jakich
funkcjonuje szkoła, tak aby uzupełniać,
wspierać, rozszerzać i poprawiać
skuteczność oddziaływań
wychowawczych adresowanych do
uczniów.

Elżbieta Matejka Radca
Ministra Departament
Młodzieży i Wychowania
Cezary Zawistowski
gł. Specjalista
Departament Młodzieży i
Wychowania

MEN

UOKiK

www.men.gov.pl
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MARZEC
Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
Rządowego programu
wyrównywania warunków
startu szkolnego uczniów w
2007 r. „Wyprawka szkolna”

Występowanie ubóstwa wśród
rodzin dzieci rozpoczynających
obowiązek szkolny.

Program w znacznym stopniu pomaga
przełamywać bariery edukacyjne,
których podłożem jest trudna sytuacja
materialna rodzin. Program spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem i
aprobatą społeczną. W jego realizację,
na pełnych zasadach partnerstwa,
zostały włączone wszystkie gminy i
szkoły podstawowe. W ramach,
Rządowego programu wyrównywania
warunków startu szkolnego uczniów
Wyprawka szkolna dzieci
rozpoczynające naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej oraz w
klasie pierwszej ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia w roku
szkolnym otrzymują bezpłatny komplet
podręczników. Podręczniki są
udostępniane uczniom pochodzącym z
rodzin, w których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63,
poz. 593, z późn. zm.), oraz z rodzin
patologicznych.

Barbara Kuna Referendarz
Departament Młodzieży
i Wychowania MEN

MEN

www.bip.men.gov.pl

37.

Program Wspierania rozwoju i Konieczność upowszechniania
edukacji małego dziecka
wychowania przedszkolnego w
szczególności w małych
środowiskach wiejskich.
Niskie wskaźniki upowszechniania
wychowania przedszkolnego.

Wytyczne do konsultacji – tytuł Zgodnie z realizowanym przez
roboczy
Rząd Programem Reformy
Regulacji oraz wynikającymi z
niego Wytycznymi do Oceny
Skutków Regulacji, konsultacje są
jednym z elementów procesu
legislacyjnego, wymagającym
szczególnego podejścia i
wypracowania standardów
jakościowych.

Program jest kontynuacją Rządowego
programu realizowanego w 2006 r.
Zakłada on zintegrowanie lokalnych
środowisk wokół problemów i potrzeb
dzieci, zainicjowanie i wsparcie
aktywności tych środowisk w zakresie
udzielania dzieciom odpowiedniej
pomocy, umożliwiającej pokonywanie
barier edukacyjnych i przechodzenie na
wyższe poziomy edukacji. Program
adresowany jest do dzieci
pochodzących z rodzin ubogich,
potrzebujących szczególnego wsparcia.
Celem programu jest nie tylko
zmniejszanie rozmiarów biedy, ale
także przeciwdziałanie bezradności
społecznej oraz kształtowanie
aktywnych postaw obywatelskich.
Tworzenie ośrodków wychowania
przedszkolnego na obszarach i w
środowiskach o niskim stopniu
upowszechniania edukacji
przedszkolnej, w szczególności na
obszarach wiejskich. Wsparcie
istniejących ośrodków wychowania
przedszkolnego, przyczyniające się do
zwiększonego uczestnictwa dzieci w
wychowaniu przedszkolnym.
Opracowanie i realizacja kampanii
informacyjnych promujących edukację
przedszkolną.
Opracowanie dokumentu omawiającego
metody konsultacji z partnerami
społecznymi w procesie legislacyjnym,
omówienie uwarunkowań prawnych,
wskazanie mocnych i słabych stron
poszczególnych metod, promowanie
nowych standardów konsultacji wśród
administracji publicznej.

Barbara Kuna Referendarz
Departament Młodzieży
i Wychowania MEN

MEN

Pani Elżbieta Matejka
Radca Ministra w
Departamencie Młodzieży
i Wychowania MEN

MEN

MG

Anita Palukiewicz
Specjalista;
Adrianna RotuskaHryniów
St. Specjalista;
Departament Regulacji
Gospodarczych

www.mg.gov.pl
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Konieczność wspomagania
edukacji uczniów znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej poprzez inicjatywy
lokalne i regionalne.

www.bip.men.gov.pl
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Projekt Uchwały Rady
Ministrów w sprawie
Rządowego programu
wspierania powstawania
i realizacji regionalnych lub
lokalnych programów
wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży w 2007 r.
„Aktywizacja i wspieranie
jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji
pozarządowych w zakresie
udzielania uczniom pomocy
materialnej o charakterze
edukacyjnym”

www.bip.men.gov.pl
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Wieloletni Program Promocji
Biopaliw

Nowelizacja dotyczyć będzie zmian
terminów oraz aktualizacji
przedmiotowej wynikającej m.in. z
przyjętej w bieżącym roku przez Radę
Ministrów „Informacji dotyczącej
realizacji zadań wynikających z
dokumentu Strategia dla przemysłu
farmaceutycznego do roku 2008, wg
stanu na dzień 31.12.2005 r.”
Zapewnienie korzystnych i stabilnych
warunków rozwoju rynku
biokomponentów i biopaliw ciekłych
w celu osiągnięcia z końcem 2010 roku
minimalnego udziału biokomponentów
i innych paliw odnawialnych
zużywanych w transporcie w wysokości
co najmniej 5,75%.
Rekomendacja – KERM.

Krystyna Sender
Naczelnik Wydziału;
Departament Przemysłu
MG

Marek Kucharski
Gł. Specjalista;
Departament Energetyki
www.mg.gov.pl
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Aktualizacja „Strategii dla
przemysłu farmaceutycznego do
roku 2008, r.” dotyczy głównie
rozdziału 7 – Program
restrukturyzacji i prywatyzacji
sektora farmaceutycznego oraz
rozdziału 9 – Działania
wspierające funkcjonowanie i
rozwój przemysłu
farmaceutycznego.

www.mg.gov.pl
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Strategia dla przemysłu
farmaceutycznego do roku
2008 (nowelizacja)

MG

Raport z dokonania oceny dot. Realizacja uchwały RM z dnia 29
bezpieczeństwa pracy w
listopada 2006 r.
kopalniach węgla kamiennego

Antoni Malinowski
Naczelnik wydziału
Departament Przemysłu
www.mg.gov.pl

MG

44.

Działania Rządu na rzecz
przedsiębiorczości

Dokument stanowić będzie zbiór
wszystkich działań Rządu w
zakresie przedsiębiorczości.

45.

Raport z dokonania oceny dot. Realizacja uchwały RM z dnia 29
bezpieczeństwa pracy w
listopada 2006 r.
kopalniach węgla kamiennego

Antoni Malinowski
Naczelnik wydziału
Departament Przemysłu
www.mg.gov.pl

MG

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
Rządowego Programu
„Monitoring ustawy o
spółdzielniach socjalnych”

Konieczność określenia
kierunkowych działań w zakresie
rozwoju portów morskich w celu
lepszej absorpcji środków
finansowych UE.

Określenie priorytetów inwestycyjnych
w zakresie poprawy dostępu do portów
morskich, modernizacji infrastruktury
portowej oraz wskazania działań
mających zapewnić większą
konkurencyjność polskich portów
morskich.

Wprowadzenie tego dokumentu jest
powiązane z realizacją postanowień
art. 20 ustawy z 27 kwietnia 2006r.
o spółdzielniach socjalnych.
To dokument pomocny w
zrealizowaniu obowiązku
ustawowego, przypisanego RM
wobec Sejmu RP

Wprowadzenie w 2007 roku procedur
zbierania informacji o realizacji zadań
ustawy o spółdzielniach socjalnych, w
tym: zmobilizowania wielu instytucji,
które współuczestniczą w rozwoju
spółdzielczości socjalnej.

MGM

Wojciech Pańta, Naczelnik
Wydziału Portów
Morskich
w Departamencie
Transportu Morskiego

Krzysztof Mikulski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i
Integracji Społecznej
MPiPS

http://www.mps.gov.pl/b
ip
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Strategia rozwoju polskich
portów morskich

www.mgm.gov.pl

46.

www.mg.gov.pl

MG

Krystyna WiadernyBidzińska
Radca Ministra
Monika Drożdż specjalista
Zespół ds.
Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju
Gospodarki

16 Regionalnych Programów
Operacyjnych wynika
z zapisów Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia 2007-2013.

Tezy i Założenia do Koncepcji
Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju

Podstawowym celem opracowania
nowej Koncepcji jest nakreślenie
kierunków pożądanych
długookresowych zmian w
zagospodarowaniu polskiej
przestrzeni w horyzoncie
czasowym 25 lat, w powiązaniu z
trendami zachodzącymi zarówno w
Polsce, jak i na całym świecie.
Kierunki te będą stanowiły
długookresowe wytyczne
planistyczne, które zostaną
sformułowane na podstawie
obserwacji i analiz zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym
kraju w nowych warunkach, które
wystąpiły po wejściu Polski do
Unii Europejskiej, a także pod
wpływem wyzwań i trendów
o charakterze globalnym
i ogólnoeuropejskim. Wypracowane
długookresowe wytyczne
planistyczne będą wskazywały
kierunki działań inwestycyjnych i
gospodarczych dla osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, społecznego i
środowiskowego oraz spójności
przestrzennej.

Opracowanie do roku 2008 nowej
Koncepcji jest bardzo wskazane z
punktu widzenia przyszłych okresów
finansowania Unii Europejskiej, gdyż
dzięki temu projekty aplikujące do
dofinansowania z funduszy
strukturalnych w latach 2013 - 2020
będą opracowywane na bazie
aktualnego dokumentu krajowego,
kompatybilnego z odpowiednim
dokumentem ogólnoeuropejskim (ESDP
II – European Spatial Development
Perspective II). Niedostatki
obowiązującej obecnie Koncepcji mogą
wpłynąć negatywnie na polskie
planowanie przestrzenne i gospodarcze,
a w efekcie na polską gospodarkę, stan
zasobów przyrodniczych i na jakość
przestrzeni.

Merytoryczna ocena zgodności
sektorowych strategii rządowych ze
Strategią Rozwoju Kraju 20072015, przyjętych przed dniem
przyjęcia SRK, zgodnie z ustawą o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ocena zgodności strategii ze Strategią
Rozwoju Kraju 2007-2015 (art. 53
ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju).

Ocena sektorowych strategii
rządowych

MRR

Agnieszka Kapciak,
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów
Regionalnych (DPR)
Piotr Żuber,
Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Polityki Strukturalnej
(DKS)

MRR

MRR

Piotr Żuber,
Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Polityki Strukturalnej
(DKS)
Stanisław Sudak
Zastępca Dyrektora

http://www.mrr
.gov.pl
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Programowanie środków Unii
Europejskiej i krajowych środków
publicznych w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013.

http://www.mrr.gov.pl
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Projekty
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych
- wersja ostateczna –
STYCZEŃ – MARZEC

http://www.
mrr.gov.pl
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Sprawozdanie z realizacji
Umowy Finansowej zawartej
między Rzecząpospolitą Polską
a Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym z
przeznaczeniem na
współfinansowanie Projektu
Usuwania Skutków Powodzi II

Realizacja Uchwały Nr 134/2005
Rady Ministrów z dnia 18 maja
2005 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie upoważnienia Ministra
Finansów do podpisania umowy
finansowej (kontraktu
finansowego) między
Rzecząpospolitą Polską a
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym na
współfinansowanie Projektu
Usuwania Skutków Powodzi II.

Rzeczowe i finansowe sprawozdanie z
realizacji Projektu za 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji
umowy finansowej nr 22.070
zawartej pomiędzy
Rzecząpospolitą Polską a
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym z
przeznaczeniem na
współfinansowanie projektu
„Osłona Przeciwosuwiskowa
(finansowanie likwidacji
skutków osuwisk i
zapobiegania ich
występowaniu)”

Wymóg wynikający z uchwały nr
139/2003 Rady Ministrów w
sprawie podpisania umowy
finansowej (kontraktu
finansowego) między
Rzecząpospolitą Polską a
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym na
współfinansowanie projektu
„Osłona Przeciwosuwiskowa
(finansowanie likwidacji skutków
osuwisk i zapobiegania ich
występowaniu).”

Sprawozdanie z postępu realizacji
zadań.

MSWiA

Tomasz Lubaś - starszy
specjalista
Biuro ds. Usuwania
Skutków Klęsk
Żywiołowych

Grzegorz Tomaszewski –
radca ministra
Biuro ds. Usuwania
Skutków Klęsk
Żywiołowych
MSWiA

Mieczysław Olbrych –
radca ministra

MSWiA

bip.mswia.gov.pl
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Rzeczowe i finansowe sprawozdanie z
realizacji Projektu.

bip.mswia.gov.pl

52.

Informacja o zakończeniu
W związku z zamknięciem
realizacji „Projektu likwidacji realizacji Projektu w maju 2006
skutków powodzi” (Umowa
roku.
kredytu nr 4264 POL zawartej
pomiędzy Rzecząpospolitą
Polską a Międzynarodowym
Bankiem Odbudowy i
Rozwoju)

bip.mswia.gov.pl
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Handel ludźmi jest zjawiskiem
nabierającym na sile zarówno jeśli
chodzi o cudzoziemców, którzy
staja się w Polsce ofiarami tego
procederu, jak i obywateli polskich
– ofiary handlu ludźmi w krajach
UE. Należy kontynuować prace
zainicjowane w ramach
poprzednich krajowych programów
(z września 2003 r. oraz kwietnia
2005 r.), a także przygotować nowe
rozwiązania dotyczące w
szczególności handlu ludźmi do
pracy przymusowej

Krajowy Program na lata 2007-2008
będzie zestawieniem zadań dla różnych
podmiotów administracji publicznej
dotyczących zwalczania i zapobiegania
handlowi ludźmi.

Założenia do Krajowego Planu Konieczność przygotowania planu
Ochrony Infrastruktury
wynika z zapisów rządowego
Krytycznej
projektu ustawy o zarządzaniu
kryzysowym będącym przedmiotem
prac Sejmu RP.

Celem Krajowego Planu Ochrony
Infrastruktury Krytycznej jest
stworzenie spójnych ram służących
zarządzaniu bezpieczeństwem
infrastruktury krytycznej w Polsce,
obejmujących wszystkie istotne dla
funkcjonowania państwa, gospodarki i
społeczeństwa sektory. KPOIK określa
zasady i formy współdziałania
pomiędzy organami rządowymi,
administracją terenową, samorządową,
sektorem prywatnym oraz
organizacjami pozarządowymi.

Piotr Mierecki – Dyrektor
Dep. Polityki Migracyjnej

MSWiA

Bogusław Cichoń,
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
MSWiA
MSWiA

bip.mswia.gov.pl
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Krajowy Program Zwalczania
i Zapobiegania Handlowi
Ludźmi na lata 2007-2008

bip.mswia.gov.pl
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Lista specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000
w regionie kontynentalnym

Propozycja dodatkowych obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 będzie odpowiedzią na
zarzuty Komisji Europejskiej
dotyczące naruszenia zobowiązań
wynikających z dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 w sprawie ochrony dzikich
ptaków oraz dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w
sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory (naruszenie nr 2005/4119). W
odpowiedzi na przedstawione
zarzuty Polska przygotowała
harmonogram prac nad dalszym
wyznaczaniem sieci Natura 2000 w
Polsce.
Propozycja dodatkowych obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 będzie odpowiedzią na
zarzuty Komisji Europejskiej
dotyczące naruszenia zobowiązań
wynikających z dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 w sprawie ochrony dzikich
ptaków oraz dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w
sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory (naruszenie nr 2005/4119). W
odpowiedzi na przedstawione
zarzuty Polska przygotowała
harmonogram prac nad dalszym
wyznaczaniem sieci Natura 2000 w
Polsce.

Dokument będzie zawierał kolejne
propozycje specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000 w
regionie alpejskim, które zgodnie z
przesłanym do KE harmonogramem
prac nad siecią Natura 2000 powinny
zostać przekazane do KE przez Rząd
Polski do końca marca 2007 r.
Propozycje kolejnych obszarów Natura
2000 będą wyznaczone w oparciu o
wyniki z pochodzące z seminarium
biogeograficznego zorganizowanego
przez KE dla regionu alpejskiego

Propozycja dodatkowych obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
będzie odpowiedzią na zarzuty Komisji
Europejskiej dotyczące naruszenia
zobowiązań wynikających z dyrektywy
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 w sprawie ochrony dzikich
ptaków oraz dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w
sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory (naruszenie nr 2005/4119). W
odpowiedzi na przedstawione zarzuty
Polska przygotowała harmonogram
prac nad dalszym wyznaczaniem sieci
Natura 2000 w Polsce.

Krystyna Wojciechowska
Starszy specjalista w
DLOPiK

MŚ

Krystyna Wojciechowska
Starszy specjalista w
DLOPiK

MŚ

http://www.mos.gov.pl/bip/
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Lista specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000
w regionie alpejskim

http://www.mos.gov.pl/bip/
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W związku ze zmianami prawnoorganizacyjnymi, rozwojem
technologii oraz porozumieniem w
sprawie planu częstotliwości dla
radiodyfuzji cyfrowej naziemnej
zawartym w wyniku Regionalnej
Konferencji Radiokomunikacyjnej
Genewa 2006, występuje
konieczność nowelizacji
dotychczasowego dokumentu.
Konieczność ta została
potwierdzona na posiedzeniu
Międzyresortowego Zespołu do
Spraw Telewizji i Radiofonii
Cyfrowej.

Sprawozdanie z realizacji
programu wieloletniego
"Wymiana śmigłowców
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe w latach 20052010"

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o
ustanowieniu programu
wieloletniego „Wymiana
śmigłowców Samodzielnego
Publicznego Zakładu opieki
Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe w latach 2005-2010”,
Minister Zdrowia składa corocznie
Radzie Ministrów sprawozdanie z
realizacji tego programu.
Ustawa weszła w życie dnia 22
lipca 2005 r.

W dokumencie zostanie określony
harmonogram przejścia z techniki
analogowej na cyfrową w zakresie
telewizji naziemnej oraz podstawowe
warunki techniczne związane z
przejściem z techniki analogowej na
cyfrową w zakresie telewizji
naziemnej.

Pan Paweł Kącki –
Naczelnik Wydziału
Techniki w Departamencie
Telekomunikacji

MT

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w MZ

MZ

www.mz.gov.pl

59.

Plan przejścia z nadawania
analogowego na cyfrowe w
zakresie telewizji cyfrowej
(tytuł roboczy) – weryfikacja
Strategii przejścia z techniki
analogowej na cyfrową w
zakresie telewizji naziemnej
przyjętej przez RM w dniu 4
maja 2005 r.

www.bip . mt.gov.pl
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Informacja nt. przebiegu
realizacji wykupów gruntów w
Kampinoskim Parku
Narodowym w latach 19962005, zgodnie z protokołem
ustaleń nr 1/96 z posiedzenia
Rady Ministrów w dniu 3
stycznia 1996 roku KRM

Kontynuacja programu wykupów
gruntów prywatnych w
Kampinoskim Parku Narodowym
W dniu 3 stycznia 1996 Rada
Ministrów w swoim postanowieniu
uznała za zasadne kontynuowanie w
latach 1996-2005 wykupów
gruntów w ramach Uchwały Rady
Ministrów nr 139/75 z 1975 r.
Zakończony w 2005 roku etap
wykupów nie spowodował przejęcia
przez Kampinoski Park Narodowy
wszystkich gruntów objętych
programem. Biorąc pod uwagę
uwarunkowania przyrodnicze Parku
niezbędne jest wykupienie
wytypowanych w Programie gruntów.

Informacja o realizacji zadań Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6
wynikających z „Programu dla lipca 2001 r. o ustanowieniu
Odry 2006” w roku 2006
programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz. U. z 2001 r.
Nr 98, poz. 1067, z późn. zm.)
Rada Ministrów jest zobowiązana
do przedstawienia
Informacji
Sejmowi nie później niż do dnia 31
marca.

www.mos.gov.pl
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MŚ

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania
programu za rok 2005 przedstawionym
Szefowi KPRM Pełnomocnik rządu ds.
Programu dla Odry 2006 – wojewoda
dolnośląski zwrócił się z wnioskiem o
przygotowanie nowelizacji ww. ustawy w
celu zmiany terminu – z 31 marca na 30
czerwca – do którego Rada Ministrów była
by zobowiązana przedstawić Sejmowi
sprawozdanie z wykonania programu za
rok poprzedni.

KWIECIEŃ

Pełnomocnik
Rządu ds.
Programu dla
Odry 2006

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

Stanisław Rasała
Dyrektor;
Departament Spraw
Obronnych
MG

MG

Horyzontalna polityka
przemysłowa

MG

www.mg

Koncepcja nowego podejścia do
polityki przemysłowej
uwzględniającej analizy
konkurencyjności poszczególnych
sektorów. Dokument stanowić
będzie bazę informacyjną dla
przedsiębiorców.

.gov.pl
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Krzysztof Partyka
Główny specjalista
Adam Normak
Referendarz
Stanowisko ds. Promocji
Gospodarczej
Departament Rozwoju
Gospodarki
Alicja Wołukanis
Gł. Specjalista
Marcin Kardas
Gł. Specjalista
Zespół ds. Horyzontalnej
Polityki przemysłowej
Departament Rozwoju
Gospodarki

www.mg.gov.pl
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Ministerstwo Finansów sporządza
kwartalne informacje o ocenie
funkcjonowania ustawy
„negocjacyjnej” w formie analizy
kształtowania się przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców i
przedstawia ją Radzie Ministrów wraz
z wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów
gospodarczych, po uprzednim
rozpatrzeniu dokumentu przez Komitet
Rady Ministrów.
Informacja o stanie
Nie dotyczy.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
ilościowym, finansowaniu,
(przedmiotowa informacja stanowi 30 maja 1996 r. o rezerwach
wykorzystaniu
wykonanie zadania określonego w państwowych oraz zapasach
i rozmieszczeniu rezerw
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r.,
gospodarczych w 2006 r.
1996 r. o rezerwach państwowych
Nr 24, poz. 197 z późn. zm.) minister
oraz zapasach obowiązkowych
właściwy do spraw gospodarki jest
paliw (Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. zobowiązany do przedstawienia Radzie
197 z późn. zm.)
Ministrów informację o stanie
ilościowym, finansowaniu,
wykorzystaniu i rozmieszczeniu rezerw
państwowych, gospodarczych
w terminie do dnia 30 kwietnia roku
kalendarzowego, za rok poprzedni.
Strategia promocji gospodarki Dokument kierunkowy w zakresie
polskiej
promocji gospodarki.

www.mg.gov.pl
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Analiza kształtowania się
Rada Ministrów powierzyła
przeciętnych wynagrodzeń
Ministrowi Finansów funkcję
zaliczonych w ciężar kosztów u koordynatora rzetelności i
przedsiębiorców w IV
prawidłowości realizacji przepisów
kwartale 2006r. i za 2006r.
ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o
negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r.
Nr 1, poz. 2 z późn. zm).

bip.mf.gov.pl
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II Raport dla Sekretarza
Generalnego Rady Europy z
realizacji przez Rzeczpospolitą
Polską postanowień Konwencji
ramowej o ochronie mniejszości
narodowych

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 917/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr
797/2004 dotyczącego działań w
dziedzinie pszczelarstwa.

Wsparcie rynku miodu

Potrzeba cyklicznego
zgodnie z tytułem
przedstawienia i oceny na forum
RM postępów we wdrażaniu
programów operacyjnych z
uwzględnieniem opisu działań
zmierzających do przyspieszenia
tempa absorpcji środków
strukturalnych oraz analizy
zagrożonych działań
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych oraz projektów
Funduszu Spójności.
Obowiązek sporządzenia
raport
okresowych raportów dla
Sekretarza Generalnego Rady
Europy z realizacji Konwencji
ramowej wynika z jej art. 25.
Pierwszy raport Polska
przygotowała i przekazała w 2001
roku. Zgodnie z regułami
przyjętymi w Radzie Europy termin
przesłania kolejnego raportu
upływa w lipcu 2007 roku.

Krzysztof Kaczmarek
Dyrektor Departamentu
Rynku Pracy w
Departamencie Rynków
Rolnych
MPiPS

MRiRW

MRR

Halina Rutkowska
Naczelnik Wydziału
Rynku Mięsa, Drobiu, Jaj i
Miodu MRiRW

Aneta Makowska specjalista
Departament Koordynacji
i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty
(DPW)

Dobiesław Rzemieniewski
Naczelnik Wydziału
Mniejszości Narodowych
i Etnicznych DWRoMNiE
MSWiA
MSWiA

bip.mswia.gov.pl
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Informacja o realizacji
programów operacyjnych
współfinansowanych
z funduszy strukturalnych UE
oraz projektów Funduszu
Spójności
(za okres od 1 stycznia do
31 marca 2007 r.)

Przedmiotowe roczne sprawozdanie
stanowi jeden z instrumentów
umożliwiających ministrowi
właściwemu do spraw pracy
wykonywanie zadań na rzecz rynku
pracy.
Rada Ministrów przedstawi Sejmowi
sprawozdanie z realizacji
przedmiotowego Programu, zgodnie z
art. 3 ust. 6 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

http://bip.mrr.gov.pl
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Krajowy Program Wsparcia
Pszczelarstwa w Polsce w
latach 2007-2010

Wypełnienie postanowienia art. 4
ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz postanowień Krajowego
Planu Działania na rzecz
Zatrudnienia na 2006 r.
(KPDZ/2006) – dokument
zaakceptowany przez RM w dniu
25 kwietnia 2006 r.

bip.minrol.gov.pl
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Roczne sprawozdanie z
realizacji Krajowego Planu
Działania na rzecz
Zatrudnienia na 2006 r.

http://www.mps.gov.pl/bip
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Dobiesław Rzemieniewski
Naczelnik Wydziału
Mniejszości Narodowych
i Etnicznych DWRoMNiE
MSWiA
MSWiA

Sprawozdanie
MSWiA

Implementacja Dyrektywy
91/271/EWG dotyczącej
oczyszczania ścieków
komunalnych.

Określenie potrzeb wyposażenia
zakładów przemysłu rolnospożywczego w oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 140e ust. 3 i 4
ustawy Prawo o ruchu drogowym
Przewodniczący Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
składa Radzie Ministrów corocznie,
do końca marca, sprawozdanie
dotyczące stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz działań
realizowanych w tym zakresie, a
następnie Prezes Rady Ministrów
składa w/w sprawozdanie Sejmowi,
Senatowi i Prezydentowi corocznie,
do końca kwietnia.

Przedstawienie sytuacji w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Polsce w minionym roku oraz
zaprezentowanie działań
podejmowanych w tym obszarze przez
członków KRBRD oraz niektórych
partnerów społecznych, a także przez
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

MŚ/
KZGW

Danuta Głowacka-Mazur
Zastępca Dyrektora
Departamentu Wyznań
Religijnych oraz
Mniejszości Narodowych
i Etnicznych
MSWiA
Justyna Kiec – główny
specjalista

Przemysław Skoczyński,
Główny Specjalista w
Sekretariacie Krajowej
Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
MT

http://bip.mt.gov.pl/pl/bip/raporty
_i_analizy/transport_drogowy

73.

Program wyposażenia
zakładów sektorów przemysłu
rolno-spożywczego w
oczyszczalnie ścieków w
terminie do 2010.
Stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz działania
realizowane w tym zakresie w
2006 r.

raport

http://ww
w.mos.go
v.pl/bip/
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XVII, XVIII, XIX Sprawozdanie
RP z wykonania Konwencji
w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji rasowej

Obowiązek przygotowania raportu
dotyczącego sytuacji mniejszości
narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego wynika z art.
31 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia
2005 roku o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz
języku regionalnym (Dz.U. Nr.17
poz.14, z późn. zm.). Termin
przekazania Radzie Ministrów tego
raportu upływa w kwietniu 2007
roku.
Obowiązkowe okresowe
sprawozdanie Polski z wykonania
Konwencji ONZ

Danuta
Głowacka-Mazur
Zastępca
Dyrektora

71.

Raport dotyczący sytuacji
mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka
regionalnego

bip.mswia.gov.pl
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75.

76.

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

Prognoza wielkości
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
prac nad projektem ustawy
budżetowej na rok następny

Obowiązek opracowywania
informacji o przebiegu
restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
wynika z art. 32 ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej.
Wykonanie art. 3, ust. 1 ustawy z
dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno –
Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego
(Dz. U. z dnia 18 września 2001r.)

Marek Ludwik Grabowski,
Podsekretarz Stanu w MZ
MZ

Dostarczenie informacji dla strony
pracowników i pracodawców niezbędnej
do wypracowania przez te strony
propozycji w sprawie wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i
rent (zgodnie z art. 3. 2 wspomnianej
ustawy).

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o
Sprawozdanie z realizacji
ochronie zdrowia przed
programu określającego
następstwami używania tytoniu i
politykę zdrowotną, społeczną wyrobów tytoniowych (Dz. U. z
i ekonomiczną, zmierzającą do 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)
zmniejszenia używania
Rada Ministrów corocznie składa
wyrobów tytoniowych.
Sejmowi sprawozdanie, w terminie
do 30 kwietnia.

MF

Podsekretarz Stanu
– Piotr Soroczyński

www.mz.gov.pl

74.

http://bi
p.mf.go
v.pl

MZ

MAJ
Wykonanie dyspozycji wynikającej Projekt składa się z części
z art. 158 ust. 2 ustawy o finansach tabelarycznej i opisowej
publicznych

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

Art. 46 ustawy z dnia 8 maja 1997 Materiał informacyjny
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.)

MF

MF

Elżbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Marta Gajęcka
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

bip.mf.gov.p
l

78.

Sprawozdanie z wykonania
budżetu państwa za 2006 r.

bip.mf.go
v.pl

77.

81.

Uchwała dot. podpisania
Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Islamskiej Republiki
Iranu o współpracy i
wzajemnej pomocy
administracyjnej w sprawach
celnych

Konieczność usankcjonowania
prawnego w zakresie wzajemnej
pomocy w sprawach celnych

Marian Banaś
-Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Szef Służby Celnej
MF

Uchwała wyrażająca zgodę na
podpisanie umowy

Marian Banaś
-Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Szef Służby Celnej
MF

Raport o stanie realizacji
działań (za 2006 rok) ujętych
w Programie na lata 2003-2006
„Tworzenie mechanizmów i
struktur rozwoju handlu
elektronicznego w Polsce”
/Elektroniczna Platforma
Wspomagania Handlu –
eHandel/

Prezentacja wyników realizacji
Programu, wykorzystania środków,
przedstawienie efektów prac.

Paweł Wesołowski
Referendarz;
Departament
Instrumentów Wsparcia
MG

Kwartalne Informacje Rządu o
przebiegu realizacji KPR są częścią
systemu wdrażania i monitorowania
realizacji reform na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, tj.
głównych celów odnowionej
Strategii Lizbońskiej. System ten
umożliwia identyfikację zagrożeń
we wdrażaniu reform przyjętych w
KPR oraz w razie potrzeby
niezwłoczne podejmowanie
odpowiednich działań
korygujących. Ma to zapewnić
sprawną koordynację
podejmowanych działań.

Kwartalne „Informacje Rządu” będą
przedstawiać aktualny stan prac w
zakresie wdrażania reform na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
w szczególności stan prac nad
wdrażaniem instrumentów
legislacyjnych oraz stan realizacji
wskaźników opisujących efekty
wdrażania KPR.

Aneta Wilmańska
Zastępca Dyrektora;
Departament Rozwoju
Gospodarki

MG

www.mg.gov.pl

Informacja Rządu o przebiegu
realizacji Krajowego
Programu Reform na lata
2005-2008 na rzecz realizacji
Strategii Lizbońskiej

Uchwała wyrażająca zgodę na
podpisanie umowy

www.mg.gov.pl

82.

Konieczność usankcjonowania
prawnego w zakresie wzajemnej
pomocy w sprawach celnych

bip.mf.gov.pl

80.

Projekt Uchwały dot.
podpisania Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem
Federacyjnej Republiki
Brazylii o współpracy i
wzajemnej pomocy w
sprawach celnych

bip.mf.gov.pl

79.

84.

85.

88.

Sprawozdanie dla Komisji
Europejskiej za 2006 r. w
zakresie realizacji „Planu
dostępu do zasobów węgla
kamiennego w latach 20042006 oraz planu zamknięcia
kopalń w latach 2004-2007”
(tytuł roboczy).

Informacja zawierać będzie
podstawowe wskaźniki technicznoekonomiczne osiągnięte przez
sektor górnictwa węgla kamiennego
w 2007 r. wraz z syntetycznymi
wnioskami dotyczącymi przyczyn
niepełnego wykonania założeń
programu.
Sprawozdanie zawierać będzie
dane dotyczące udzielonej pomocy
publicznej dla polskiego sektora
węgla kamiennego w 2006 r. oraz
informację o realizacji założeń
„Planu dostępu do zasobów węgla
kamiennego w latach 2004-2006
oraz planu zamknięcia kopalń w
latach 2004-2007”.

Informacja dot. realizacji
Strategii dla przemysłu
chemicznego Polsce do 2010
roku

Umożliwienie systematycznej
oceny przez RM przebiegu
realizacji Strategii.

Kluczowe założenia likwidacji
górnictwa siarki

Ustalenie faktycznego zakresu
wykonanych i przewidzianych do
realizacji prac. Wskazanie źródeł
finansowania.

Strategia działań górnictwa
węgla kamiennego w Polsce w
latach 2007-2015

Przygotowanie planu działania
górnictwa węgla kamiennego po
2006 r.

Zgodnie z zapisem zawartym w
programie „Restrukturyzacja górnictwa
węgla kamiennego w latach 2004-2006
oraz strategia na lata 2007-2010” Minister Gospodarki jest zobowiązany
do przedstawiania Radzie Ministrów, w
okresach półrocznych, informacji o
realizacji programu.
Decyzją Nr K(2005) 1796 Komisja
Europejska zaakceptowała pomoc
publiczną dla polskiego sektora węgla
kamiennego na lata 2004, 2005 i 2006
zawartą w „Planie dostępu do zasobów
węgla kamiennego w latach 2004-2006
oraz planie zamknięcia kopalń w latach
2004-2007”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
(WE) 1407/2002 – Polska jest
zobowiązana do przedstawienia KE
sprawozdania z udzielonej pomocy
publicznej w każdym roku (do końca
czerwca po zakończeniu roku
obrachunkowego).

Antoni Malinowski
Naczelnik Wydziału;
Departament Przemysłu
MG

Antoni Malinowski
Naczelnik Wydziału;
Departament Przemysłu

MG

MG

Krystyna Sender
Naczelnik Wydziału
Departament Przemysłu

MG

Anna Margis
Naczelnik Wydziału
Departament Przemysłu

MG

Antoni Malinowski
Naczelnik wydziału
Departament Przemysłu

ww
ww
ww
w.mg.gov.pl w.mg.gov.pl w.mg.gov.pl

87.

Informacja o przebiegu
restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w 2006 r.
(tytuł roboczy)

MG

Jolanta Sławomirska
Gł. Specjalista;
Departament Przemysłu

www.mg.gov.pl

86.

Informacja o realizacji
Wypełnienie zadania nałożonego na Przedkładanie Radzie Ministrów
„Strategii dla sektora
ministra właściwego do spraw
corocznej Informacji o realizacji
stoczniowego (morskie
gospodarki - zgodnie z zapisami
„Strategii dla sektora stoczniowego...”
stocznie produkcyjne) w latach „Strategii dla sektora
(dokument przyjęty przez Radę
2006-2010”
stoczniowego...”.
Ministrów 31 sierpnia 2006 r.).

www.mg.gov.p
www.mg.gov.pl
l

83.

91.

92.

93.

94.

Realizacja zaleceń Rady Ministrów

Antoni Malinowski
Naczelnik wydziału
Departament Przemysłu

Strategia rozwoju nauki do
2013 r. oraz perspektywiczna
prognoza do roku 2020 Aktualizacja

Konieczność aktualizacji wynika z
art. 53 ust. 2 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

Sprawozdanie z wykonywania
przez Polskę postanowień
Międzynarodowego Paktu
Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych za
lata 1999 – 2007.

Wykonanie zobowiązania
nałożonego przez Konwencję
Międzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
harmonogramu zadań
wykonywanych w ramach
programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na rok 2008 oraz
kierunki realizacji Programu
na kolejne dwa lata.

Przyjęcie przez Radę Ministrów
uchwały wynika z art. 12 ust.2
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o
ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” .

Projekt określi kierunki realizacji
programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
szczegółowy harmonogram zadań
realizowanych w 2008 r. przez
poszczególne podmioty oraz terminy
realizacji zadań.

Roczne sprawozdanie z
realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” za rok
2006.

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”

Wypełnienie zobowiązania
ustawowego.

Raport o Polityce Regionalnej

Dokument informacyjny
przesunięty z II półrocza 2006 r

Informacja o trendach w rozwoju
regionalnym oraz o uwarunkowaniach
i efektach realizacji polityki
regionalnej do 2006 roku

MG

Całościowe określenie polityki rozwoju
nauki, której celem nadrzędnym jest
zwiększenie roli wiedzy i
innowacyjności w procesie trwałego i
zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego kraju.
Przedstawienie informacji na temat
realizacji przez Polskę postanowień
Międzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych w latach 1999 – 2007.

MNiSzW

MPiPS

Marta Pytlarczyk, główny
specjalista w Dep.
Strategii i Rozwoju Nauki
MNiSzW
Agnieszka ChłońDominczak Dyrektor
Departamentu Analiz
Ekonomicznych i Prognoz

Krzysztof Mikulski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i
Integracji Społecznej
MPiPS

MPiPS

MRR

Krzysztof Mikulski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i
Integracji Społecznej

Roman
Chmielewski,
Radca Ministra
Departament Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)

bip.mnisw.gov. http://www.mps.g http://www.mps.gov.pl/bi http://www.mps.g http://www.mrr
pl
ov.pl/bip
p
ov.pl/bip
.gov.pl

90.

Informacja dla RM o
przebiegu restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego
w 2006 r. wraz z wnioskami
dot. przyczyn niepełnego
wykonania założeń programu

www.mg.gov.pl

89.

Informacja o zakresie i
skutkach nielegalnie
prowadzonej eksploatacji
kopalin

Obowiązek opracowywania „Oceny
przebiegu prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa” wynika z zapisów
dwóch aktów prawnych:
- ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa
(Dz. U. Nr 106 poz. 493, z późn.
zm.), na podstawie której (art. 2)
Minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa ma obowiązek
przygotowania i przedkładania
Radzie Ministrów corocznego
sprawozdania z realizacji
kierunków prywatyzacji,
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 249, poz. 2104, tekst jednolity z
późn. zm.), zgodnie z którą (art. 158
ust, 2 pkt 3) do projektu sprawozdania
z wykonania budżetu państwa załącza
się ocenę przebiegu prywatyzacji
majątku Skarbu Państwa jako materiał
uzupełniający.

„Ocena...” stanowi materiał uzupełniający
do sprawozdania z wykonania budżetu
państwa za dany rok.
Ww. dokument prezentuje
uwarunkowania prywatyzacji, główne
programy i metody jej realizacji, a
także informacje o przychodach z
prywatyzacji i kierunkach ich
rozdysponowania.
„Ocena...” jest przesyłana do końca
kwietnia do Ministra Finansów, który
łącznie z projektem sprawozdania z
wykonania budżetu państwa
przedstawia ją Komitetowi Rady
Ministrów oraz Radzie Ministrów

Ilość zarejestrowanych przypadków
prowadzenia nielegalnej (bez
wymaganej koncesji) eksploatacji
złóż kopalin dyktuje potrzebę
systemowego podejścia do zjawiska
i wypracowania procedur
zapobiegawczych, monitorowania i
zwalczania. Wskazane jest
ustalenie spójnych działań organów
koncesyjnych oraz organów
nadzoru górniczego, a także Policji
i Prokuratury.

Analiza stanu faktycznego. Wskazanie
sposobów i procedur służących
eliminowaniu zjawiska nielegalnej
eksploatacji.

Andrzej Chordecki Zastępca Dyrektora
Departamentu Analiz
Strategicznych

MSP

Jan Szczerbiński —
wiceprezes Wyższego
Urzędu Górniczego
Prezes
Wyższego
Urzędu
Górniczego

bip.mswia.gov.pl

96.

Ocena przebiegu prywatyzacji
majątku Skarbu Państwa w
2006 r.

www.bip.msp.gov.pl

95.

aglomeracji o liczbie
równoważnej mieszkańców
poniżej 2000 w systemy
kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalnie ścieków w
terminie do 2015 r.

98. Sprawozdanie z działalności

Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego i załączone do
niego sprawozdanie finansowe,
wraz z wynikami badania
przeprowadzonego przez
uprawniony podmiot, za rok
poprzedni

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 1994 r. o
Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr
9, poz. 131) Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi sprawozdanie
do rozpatrzenia za rok poprzedni,
do dnia 31 maja każdego roku.

Strategia promocji kultury
polskiej

Potrzeba wypracowania dokumentu Założenia promocji kultury polskiej
programowego

Justyna Kiec – główny
specjalista
MŚ

MF

MKiDN

Krzysztof Olendzki,
Podsekretarz Stanu

http://bip.
mkidn.go
v.pl

99.

Implementacja Dyrektywy
Określenie potrzeb wyposażenia
91/271/EWG dotyczącej
aglomeracji o Równoważnej Liczbie
oczyszczania ścieków komunalnych Mieszkańców (RLM) w oczyszczalnie
ścieków komunalnych i zbiorcze
systemy kanalizacyjne.

http://www.mos.g
ov.pl/bip/

97. Program wyposażenia

CZERWIEC
Zobowiązanie wynikające
z harmonogramu realizacji
działania 6.2 Inwestowanie w
kapitał ludzki w ramach Krajowego
Programu Reform 2005-2008.

makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy
budżetowej na 2008 r. oraz
proponowany na 2008 r.
maksymalny roczny wskaźnik
przyrostu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia.

grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kształtowania
wynagrodzeń u przedsiębiorców
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16
grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kształtowania wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw, Rada Ministrów w
terminie do dnia 15 czerwca każdego
roku, przedstawia Trójstronnej Komisji
przedmiotową „Informację...”

MEN

Stanisław Drzażdżewski,
Radca Generalny,
Departament Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego MEN
Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

www.bip.mf.gov.pl

101 Informacja o prognozowanych Wykonanie delegacji zawartej w
wielkościach
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16
.

Tworzenie zintegrowanego,
ponadsektorowego systemu
motywowania obywateli do uczenia się
na każdym etapie życia.

www.men.gov.
pl

100 Ponadsektorowa „Strategia
uczenia się przez całe życie”
.

Corocznie, zgodnie z art. 120.1
ustawy o finansach publicznych,
Minister Finansów przedstawia
Radzie Ministrów założenia
projektu budżetu państwa na rok
następny.

103 Program wieloletni
finansowania Programu
.

gospodarki polskiej

MF

Zgodnie z par. 2 zarządzenia Ministra
Gospodarki do zadań Zespołu należy:
– opracowanie w terminie do dnia 1
marca 2007 r. projektu dokumentu
strategicznego „Program Marka dla Polski
na lata 2007 – 2017”;
– przygotowanie harmonogramu działań
służących wdrożeniu tej strategii;
– wskazanie potencjalnych źródeł
finansowania działań związanych z
realizacją przyjętej strategii.

Opracowanie rekomendacji w
zakresie polityki rządu w obszarze
umiędzynarodowienia gospodarki
polskiej na bazie diagnozy zawartej
w założeniach oraz strategii.

W dniu 5 maja 2006 r. Rada
105 Kierunki udzielania pomocy
publicznej
w
latach
2007-2013
Ministrów przyjęła Raport z
.

W celu zapewnienia spójności
Programu z okresem budżetowym
UE rozszerzono jego horyzont
czasowy na lata 2007-2013.

MG

MG

Program będzie kompleksowym
dokumentem określającym podejście do
polityki pomocy publicznej w latach
2007-2013, wskazując najistotniejsze
kierunki przekształcania polityki
pomocy publicznej w instrument
wspierania rozwoju społecznogospodarczego Polski.

Krzysztof Partyka
Główny specjalista
Adam Normak
Referendarz
Stanowisko ds. Promocji
Gospodarczej
Dep. Rozwoju Gospodarki
Alicja Siadul
Gł. Specjalista;
Departament Rozwoju
Gospodarki

MG

www.mg.gov.pl

przebiegu realizacji „Programu
polityki w zakresie pomocy
publicznej na lata 2005-2010” w
roku 2005, zobowiązując
jednocześnie Ministra Gospodarki
do podjęcia prac nad weryfikacją i
zmianą „Programu polityki…”.

Alicja Siadul
Gł. Specjalista;
Departament Rozwoju
Gospodarki

www.mg.gov.pl

104 Zielona księga w obszarze
umiędzynarodowienia
.

Podsekretarz Stanu
– Piotr Soroczyński

www.mg.gov.pl

Intencja powołania zespołu do
spraw przygotowania dokumentu
„Marka dla Polski 2007-2017”. strategicznego Programu „Marka
dla Polski na lata 2006 – 2013”
wynika z chęci w pełni
profesjonalnego podejścia do
kwestii tak istotnej jak budowa
pozytywnego wizerunku Polski.
Zespół ma wypracować program
merytoryczny i harmonogram prac
dla potrzeb programu wieloletniego
„Marka dla Polski”, opartego na
rozwiązaniach ustawy o finansach
publicznych.

Podstawa do opracowania projektu
budżetu państwa na rok następny.

bip.mf.gov.pl

102 Założenia projektu budżetu
państwa na 2008 rok
.

Skoordynowanie działań w ramach
polityk unijnych
przygotowywanych do wdrażania
w ramach różnych programów
operacyjnych

Podstawowy dokument strategiczny
opisujacy kierunki polityki państwa
wobec obszarów wiejskich i ich
mieszkańców

MPiPS

MPiPS

MRiRW

Alina Wojtowicz Pomierna
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof Mikulski
Zastępca Dyrektora
Departament Pomocy i
Integracji Społecznej

Nina Dobrzyńska Dyrektor
Departamentu
Programowania i Analiz

bip.minrol
.gov.pl

109 Projekt Krajowego Programu
Rozwoju Wsi
.

Wypełnienie zobowiązania ustawowego
poprzez poinformowanie Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej o sposobie
realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.

MON

http://www.mp
s.gov.pl/bip

Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie

Przygotowanie sprawozdania wynika z
art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie.

Maciej Olex-Szczytowski
Prezes Agencji Mienia
Wojskowego

http://www.mps.g
ov.pl/bip

Roczny plan finansowy i roczne
sprawozdanie finansowe Agencji
Mienia Wojskowego,
w tym bilans rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa oraz
sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych zgodnie z art. 14 ust. 1
przywołanej ustawy.
Informacja
Rządu
o
Uchwała
Sejmu
RP
z
dnia
1.08.1997
r.
Sprawozdanie z realizacji przez Rząd
107
działaniach
podejmowanych
w
–
Karta
Praw
Osób
działań podjętych w celu
.
2006 roku na rzecz realizacji
Niepełnosprawnych zobowiązuje Rząd urzeczywistnienia postanowień Karty w
postanowień uchwały Sejmu
RP do składania co roku (do 30
zakresie dotyczącym praw osób
RP z dnia 1 sierpnia 1997 r.
czerwca) informacji o działaniach
niepełnosprawnych.
„Karta Praw Osób
podjętych w celu urzeczywistnienia
Niepełnosprawnych”
praw osób niepełnosprawnych.

108 Sprawozdanie z realizacji
Krajowego Programu
.

Art. 14 ustawy z dnia 30 maja 1996
r. o gospodarowaniu niektórymi
składnikami mienia Skarbu
Państwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. U
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późń.
zm.).

www.biuletyn.mo
n.gov.pl

106 Sprawozdanie finansowe
Agencji Mienia Wojskowego
.

Wieloletniego Programu
Zbierania Danych Rybackich na
lata 2007-2013

Celem badań zaplanowanych w ramach
Programu Badań Statystycznych
prowadzenia Wspólnej Polityki
Statystyki Publicznej jest zbieranie
Rybackiej, zgodnie z zasadami i
danych dotyczących ważniejszych
celami określonymi
wyników ekonomicznych działalności
w rozporządzeniu Rady (WE) nr
sektora rybnego w Polsce. Wdrożenie
1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 Wieloletniego Programu Zbierania
ustanawiającym ramy wspólnotowe Danych Rybackich na lata 2007-2013
w zakresie zbierania i zarządzania
jest konieczne dla spełnienia wymagań
danymi niezbędnymi do
Unii Europejskiej dotyczących
prowadzenia wspólnej polityki
dostarczania przez państwa
rybołówstwa i rozporządzeniu
członkowskie niezbędnych informacji
Komisji (WE) nr 1639/2001 z dnia dla prowadzenia Wspólnej Polityki
25 lipca 2001 ustanawiającym
Rybackiej.
minimalne i rozszerzone programy
wspólnotowe w zakresie zbierania
danych w sektorze rybołówstwa
oraz ustanawiającym szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1543/2000
zgodnie z tytułem

112 Strategia promocji i
wspierania eksportu
.

Brak instytucjonalnych rozwiązań i
kompleksowych wytycznych dla
administracji państwowej w kwestii
wspierania i promocji eksportu
uzbrojenia.

Przedstawienie analizy dotychczasowej
sytuacji, propozycji zmian i usprawnień
a także katalogu możliwych działań do
podjęcia w zakresie promocji eksportu
uzbrojenia.

Rozwoju na lata 2004-2006

produktów polskiego
przemysłu obronnego.

MRR

MSZ

Alina Opyd - specjalista
Departament Koordynacji
i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty
(DPW)
Pan Tadeusz Chomicki,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki
Bezpieczeństwa.

www.msz.g
ov.pl

Obowiązek sporządzenia
sprawozdania nakłada ustawa
o Narodowym Planie Rozwoju (art.
46)

MRiRW

http://bip.
mrr.gov.pl

111 Sprawozdanie z realizacji
w 2006 r. Narodowego Planu
.

Stanisław Podlewski
Dyrektor Departamentu
Rybołówstwa MRiRW

bip.minrol.gov.pl

110 Projekt uchwały Rady Ministrów Celem Programu jest zebranie
w sprawie ustanowienia
danych niezbędnych do
.

Potrzeba dokonania aktualizacji
wynika ze zmian dotyczących prac
Administracji Państwowej do nad Systemem Informacyjnym
Współpracy z Systemem
Schengen i Systemem Informacji
Informacyjnym Schengen II
Wizowej – zarówno na szczeblu
(SIS II) i Systemem Informacji krajowym, jak i Unii Europejskiej.
Wizowej VIS) - MasterPlan
SIS II i VIS PL w wersji 3.1

Dokument ma uwzględnić zmiany w
stanie krajowych prac związanych z
przygotowaniem do współpracy z SIS
II i VIS oraz sformułować
zaktualizowane ryzyka, cele i
procedury – przy uwzględnieniu stanu
istniejącego na szczeblu Unii
Europejskiej (w szczególności
regulacje prawne, realizacja
techniczna).

Władza
Wdrażająca
Program
Współpracy
Przygranicznej
PHARE

Andrzej Wącior, Główny
Specjalista
Władza Wdrażająca
Program Współpracy
Przygranicznej PHARE

bip.mswia.gov.pl

113 Aktualizacja Programu
Dostosowania Organów
.

Konkretne propozycje będą mogły być
sformułowane po przeanalizowaniu
istniejącej sytuacji.

Aktualizacja dokumentu

Kwestie dotyczące wdrażania dorobku
prawnego Schengen w Polsce

116 Narodowa strategia dostępu
szerokopasmowego do usług
.

Opracowanie przedmiotowego
dokumentu umożliwi
wykorzystanie środków z budżetu
Unii Europejskiej, przeznaczonych
na rozwój obszarów o
niedostatecznie rozwiniętej
strukturze teleinformatycznej
Dotychczasowe doświadczenia
wskazują na konieczność
systemowego uregulowania
zagadnień związanych obsługą
rynku pracy, co doprowadzi do
wzrostu wydajności służb rynku
pracy i lepszego ukierunkowania
pomocy przez nie udzielanej

Schengen w Polsce

społeczeństwa informacyjnego
na lata 2007 – 2013

117 Program rządowy
„Zintegrowany system obsługi
.
rynku pracy”

Istotą dokumentu jest przedstawienie
mechanizmów wspierania inwestycji na
potrzeby szerokopasmowego dostępu
do Internetu

Istotą programu będzie zgromadzenie
wszystkich
potrzebnych
osobie
poszukującej pracy informacji w
jednym miejscu

MSWiA

MSWiA

Małgorzata Kutyła,
Dyrektor DUEiWM
MSWiA
Pan Jacek Łosik –
dyrektor Departamentu
Telekomunikacji

MT

Marek Kowalczyk
Dyrektor Departamentu
Informatyki
MPiPS

http://www.mps.gov.
pl/bip

115 Plan działania w zakresie
wdrażania dorobku prawnego
.

Państwową w latach 2007 –
2009

Grzegorz Polak,
Zastępca Dyrektora
DUEiWM MSWiA

www.bip .mt
.gov.pl

Kwestie dotyczące zintegrowanego
zarządzania granicą

bip.mswia
.gov.pl

Kontynuacja dokumentu „Strategia
Zintegrowanego Zarządzania
Granicą Państwową w latach 20032005

bip.mswia
.gov.pl

114 Strategia Zintegrowanego
Zarządzania Granicą
.

systemów informatycznych w
obszarze transferów
socjalnych

W chwili obecnej transfery socjalne
obsługiwane są przez systemy
teleinformatyczne dedykowane dla
poszczególnych
rodzajów
świadczeń.

MON

Rządowego programu
wspomagania organów
prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania
i opieki.

Konieczność podejmowania działań
w celu zapewnienia bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach i placówkach.

Małgorzata Lewandowska,
Naczelnik Wydziału
Żeglugi Morskiej w
Departamencie Transportu
Morskiego
MGM

Program adresowany do jednostek
samorządu terytorialnego. Celem
programu jest wsparcie realizacji
podejmowanych na najniższym
poziomie lokalnym odpowiednich
przedsięwzięć ukierunkowanych na
poprawę warunków bezpieczeństwa
w szkołach.
Rozporządzenie Rady Ministrów
określi szczegółowo sposób realizacji
programu, w tym formy i zakres
wspierania organów prowadzących oraz
sposób podziału środków z budżetu
państwa przyznanych na realizację
programu.

Danuta Dzido - Starszy
Wizytator
Departament Młodzieży
i Wychowania MEN

MEN

programu wieloletniego pod
nazwą Narodowy Program
Śmigłowcowy

MON

www.mon.g
ov.pl

122 Projekt uchwały Rady
Ministrów w/s ustanowienia
.

www.bip.men.gov.pl

121 Projekt uchwały
i rozporządzenia w sprawie
.

Nadanie właściwej rangi
gospodarce morskiej Polski
i wykorzystanie jej potencjalnych
możliwości dla dobra całej
gospodarki narodowej; potrzeba
posiadania przez Rząd RP
dokumentu strategicznego w
zakresie gospodarki morskiej,
będącego podstawą do ubiegania
się o środki UE.

Cezary Lusiński –
Dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania
Obronnego

www.mgm.gov.pl

2007 - 2015

MPiPS

Aktualizacja na 2007 r.

latach 2007-2012

120 Strategia rozwoju polskiej
gospodarki morskiej na lata
.

Marek Kowalczyk
Dyrektor
Departamentu
Informatyki

www.biul
etyn.mon.
gov.pl

Stosownie do ustaleń zawartych w
119 Program Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych RP w ustawie budżetowej na 2007 r.
.

Program będzie przewidywał m. in.
możliwość wymiany danych pomiędzy
poszczególnymi rodzajami programów
informatycznych co przyczyni się do
bardziej
efektywnego
zarządzania
publicznymi pieniędzmi.

http://www.mp
s.gov.pl/bip

118 Założenia do rządowego
programu na rzecz spójności
.

