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SIERPIEŃ
1.

2

Andrzej Aumiller Minister
Budownictwa

MB

MEN

Ewa Repach główny
wizytator Departament
Wychowania, Młodzieży i
Bezpieczeństwa w Szkołach

Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

www.bip.mf.gov.pl

Dokument przedstawia główne problemy w
rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
wskazuje kierunki działań rządu a także
zawiera kilkadziesiąt konkretnych działań
wraz z oceną przewidywanych efektów,
terminem realizacji, podmiotami
(ministrami) realizującymi i
współpracującymi w realizacji. Załącznik
stanowi prognoza koniecznych nakładów i
skutków makroekonomicznych.
Projekt uchwały Rady Ministrów Wzmocnienie oddziaływań
Kształtowanie postaw patriotycznych i
w/s przyjęcia Rządowego
wychowawczych i kształtowanie
obywatelskich. Przybliżenie dzieciom i
programu dofinansowania w
postaw patriotycznych dzieci i
młodzieży wydarzeń i postaci z historii
2007 r. wycieczek edukacyjnych młodzieży, realizowane w atrakcyjnej polskiej. Wzbogacenie form pracy szkoły o
do miejsc pamięci narodowej
formie – cele edukacyjne realizowane możliwość współpracy z rodzicami,
Podróże historyczne w czasie i
poza szkoła. Podstawa prawna –
organizacjami pozarządowymi, władzą
przestrzeni
ustawa o systemie oświaty.
lokalną.
Analiza kształtowania się
Rada Ministrów powierzyła
Przestrzeganie przez przedsiębiorców
przeciętnych wynagrodzeń
Ministrowi Finansów funkcje
wysokości wskaźników przyrostu
zaliczonych w ciężar kosztów u
koordynatora rzetelności i
przeciętnego wynagrodzenia, ustalonego
przedsiębiorców w I kwartale
prawidłowości realizacji przepisów
przez Trójstronną Komisję do Spraw
2007r.
ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o
Społeczno-Gospodarczych lub Radę
negocjacyjnym systemie kształtowania Ministrów, pozwoli na zachowanie kontroli
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u tempa wzrostu kosztów pracy w sektorze
przedsiębiorców (Dz. U. z 1995r. Nr 1, publicznym oraz poprzez ograniczenie
poz. 2 z późn. zm.). MF sporządza
impulsów inflacyjnych pozwoli na
kwartalne informacje w formie
utrzymanie założonych w ustawie
analizy i przedstawia je Radzie
budżetowej wskaźników
Ministrów wraz z wnioskami
makroekonomicznych
dyscyplinującymi kierownictwa
podmiotów gospodarczych

www.men.gov.pl

3.

Podstawa obecnych i przyszłych
działań rządu na rzecz budownictwa
mieszkaniowego

http://mb.ornet.pl

2.

Rządowy program działań na
rzecz mieszkalnictwa

Lp.
1

6.

Aktualny stan wdrażania reform na
rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia, ujętych w Krajowym
Programie Reform

Informacja o realizacji w 2006
r. programu Kapitał dla
przedsiębiorczych – Rządowy
program rozbudowy systemu
funduszy pożyczkowych i
doręczeniowych dla małych i
średnich przedsiębiorstw w
latach 2002-2006
Projekt wniosku Rady Ministrów W związku z utratą
z dniem 31 sierpnia 2007 r. mocy
do Prezydenta RP o przedłużenie obowiązującej postanowienia
okresu użycia Polskiego
Prezydenta RP z dnia 28 lipca 2006 r.
Kontyngentu Wojskowego w
o przedłużenie okresu użycia
Tymczasowych Siłach ONZ w
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
Republice Libańskiej
w Tymczasowych Siłach ONZ w
(PKW UNIFIL).
Republice Libańskiej zachodzi
konieczność wydania – na wniosek
RM - kolejnego postanowienia ws.
dalszego użycia PKW UNIFIL.

Celem programu była budowa
zintegrowanego systemu regionalnych i
lokalnych instytucji finansowych,
służących wzmocnieniu dostępu małych
i średnich przedsiębiorców do
finansowania zewnętrznego.

Adres
BIP

5

6

7

MG

MG

Mateusz Gaczyński
Główny specjalista
(DRG)

Elżbieta Bagińska
Główny specjalista
MG

Zapewnienie podstaw prawnych użycia
poza granicami państwa PKW UNIFIL

Dyrektor Departamentu
Wojskowych Spraw
Zagranicznych
MON

3

Jacek Szpotański
Radca Ministra
(DRG)

www.biuletyn.mon.gov.pl

Informacja o przebiegu
Informacja za II kw. 2007 r. dla
realizacji Krajowego
RM
Programu Reform na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej
(kwartalna)

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mg.gov.pl

7.

4
Ocena trwałej zdolności
zrestrukturyzowanych hut do
funkcjonowania w warunkach
rynkowych.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

5.

2
Przygotowanie raportu z
realizacji programu
„Restrukturyzacja i rozwój
hutnictwa żelaza i stali w
Polsce do 2006 roku.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

4.

Tytuł

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

Lp.
1

MON

Informacja dla Rady Ministrów o
stanie realizacji PROW 2004
-2006 wg stanu na koniec lipca

Bieżąca informacja o stanie realizacji
PROW 2004 -2006 w ujęciu miesięcznym;
sposób przedstawiania danych narastający

Uchwała Rady Ministrów
Art. 19 ust. 3 ustawy o zasadach
w sprawie przyjęcia Programu
prowadzenia polityki rozwoju.
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013

Zatwierdzenie Programu po zakończeniu
negocjacji z Komisją Europejską.

Informacja o postępach
prac nad Koncepcją
Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
w II kwartale 2007 r.

6
Dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania
Obronnego

MRiRW

MRR

„Tryb i harmonogram prac nad KPZK” Zgodnie z tytułem
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
9 października 2006 r., pkt 6.

4

Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu
Programowania i Analiz

Małgorzata Wierzbicka,
Dyrektor Departamentu
Programów Pomocowych
i Pomocy Technicznej
(DPT)
Janusz Mikuła Podsekretarz
Stanu

MRR

Adres
BIP
7

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

11.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

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

10.

4
Kompleksowa analiza i ocena stanu
przygotowań obronnych państwa oraz
propozycje kierunków dalszych działań na
okres dwóch lat.

Organ
odpowiedzi
alny

www.bip.minrol
.gov.pl

9.

2
„Raport o stanie obronności RP
w 2006 roku”

Istota projektu

www.biuletyn.mon.go
v.pl

8.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Realizacja ustaleń zawartych w § 12
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 czerwca 2004 roku w sprawie
warunków i trybu planowania i
finansowania zadań wykonywanych w
ramach przygotowań obronnych
państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu
terytorialnego.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Konstancja Piątkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji i
Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty (DPW)

MRR

MRR

Adres
BIP
7

Konstancja Piątkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji i
Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty (DPW)

http://bip.mrr.gov.pl

5

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mrr.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
Istota projektu
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
4
12. Propozycja zmian legislacyjnych Dokument powstał w wyniku ustaleń Zgodnie z tytułem
służących likwidacji barier
podjętych przez Komitet Monitorujący
prawnych warunkujących
do Spraw Wykorzystania Funduszy ze
absorpcję funduszy Unii
Środków Unii Europejskiej ze względu
Europejskiej w perspektywach
na konieczność nowelizacji aktów
finansowych 2004-2006 oraz
prawnych w celu usunięcia barier
2007-2013 - stan prac na dzień 30 utrudniających wdrażanie programów
czerwca 2007 r.
operacyjnych współfinansowanych z
funduszy strukturalnych UE i
projektów Funduszu Spójności.
Dokument został przyjęty przez
Komitet Monitorujący do Spraw
Wykorzystania Funduszy ze Środków
Unii Europejskiej w dn. 12 stycznia br.
oraz przez Komitet Rady Ministrów w
dn. 31 stycznia br., zaś w dn. 12 lutego
2007 r. został przedstawiony do
wiadomości Członkom Rady
Ministrów. Ze względu na konieczność
weryfikacji postępu prac nad
dokumentami ujętymi w Propozycji
zmian legislacyjnych... wynikła
potrzeba jej aktualizacji.
Potrzeba cyklicznego przedstawienia i Zgodnie z tytułem
13. Informacja o realizacji
programów operacyjnych
oceny na forum RM postępów we
współfinansowanych z funduszy wdrażaniu programów operacyjnych z
strukturalnych UE (w okresie od uwzględnieniem opisu działań
1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.) zmierzających do przyspieszenia
tempa absorpcji środków
strukturalnych oraz analizy
zagrożonych działań
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych.

Lp.
1

Program Litwa –Polska
Program Meklemburgia –
Brandenburgia -Polska
Informacja o realizacji „Strategii Zalecenie Rady Ministrów z dnia
dla przemysłu chemicznego do
04.04.2006 r.
2010 r.”

Sprawozdanie z działalności
Sztabu Projektu EURO 2012
wraz z rozliczeniem środków
finansowych otrzymanych na ten
cel z budżetu państwa.

Komitet Rady Ministrów zobowiązał
ministra właściwego ds. kultury
fizycznej i sportu do przedstawienia
sprawozdania po dokonaniu wyboru
gospodarza EURO.

5

MRR

Programy wymagają zatwierdzenia przez
KE. Polska będzie przedkładać do KE
projekty tych programów, dla których w
Polsce zostaną ulokowane struktury
zarządzające.

Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Inicjatywy INTERREG
MRR

Strategia dla przemysłu chemicznego w
Polsce do 2010 r.
MSP/MG

Podsumowanie działalności Sztabu EURO
2012 w zakresie prac związanych z
ubieganiem się Polski i Ukrainy o
organizację EURO 2012.

6

6
Marek Michalski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji
Programów
Infrastrukturalnych
(DPI)

MSiT

Janusz Radomski
Dyrektor Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego i
Prywatyzacji I Departament
Nadzoru Właścicielskiego i
Prywatyzacji I
Dariusz Buza – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Sportu Kwalifikowanego i
Młodzieżowego
Ministerstwa Sportu.

Adres
BIP
7

http://bip.msport
.gov.pl/bip.php

17.

Programy będą realizowane w ramach
celu 3 polityki spójności UE.

4
Zgodnie z tytułem

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www..bip.msp.g
ov.pl

16.

Projektu programów
operacyjnych EWT oraz
programów operacyjnych
współpracy transgranicznej w
ramach Eisis z udziałem Polski

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mrr.gov.pl

15.

2
Informacja o stanie realizacji
Funduszu Spójności (I kwartał
2007 r.) oraz prognoza
wydatkowania środków z
Funduszu w latach 2007 – 2010
(aktualizacja)

Istota projektu

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

14.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba cyklicznego przedstawienia i
oceny na forum RM postępów w
wykorzystaniu środków z Funduszu
Spójności.

Raport końcowy z realizacji
Strategii informatyzacji RP –
ePolska na lata 2004-2006

Raport końcowy z realizacji strategii.

4
Zrewidowanie dotychczas przyjętych
strategii rozwoju społeczeństwa
informacyjnego pod kątem ich spójności
z wytycznymi UE. Określenie celów i
prowadzących do nich działań.
Sprecyzowanie zadań (konkretnych,
mierzalnych, uzgodnionych, wykonalnych,
określonych w czasie) i określenie
wskaźników ich realizacji.
Podsumowanie realizacji strategii. Ocena
efektywności jej wdrożenia.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Dariusz Dagiel, Dyrektor
Departamentu Informatyzacji
w MSWiA

MSWiA

MSWiA

7

Dariusz Dagiel, Dyrektor
Departamentu Informatyzacji
w MSWiA

Adres
BIP
7

bip.mswia.gov.p
l

19.

Istota projektu

bip.mswia.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
18. Strategia rozwoju społeczeństwa Realizacja Planu Informatyzacji
informacyjnego w Polsce do roku Państwa na lata 2007-2010.
2013

Lp.
1

20.

Tytuł
2
Program Budowy Systemu
Katastralnego

Istota projektu
4
Konieczne jest określenie strategii Rządu
RP w zakresie budowy systemu
katastralnego.
W tym celu należy przedstawić informację
pozwalając na ocenę dotychczasowych
rezultatów i wypracowanie ewentualnych
działań korygujących.
Uzasadnione jest również rozważenie
powołania pełnomocnika rządu do spraw
Systemu Katastralnego w Polsce, którego
zadaniem wspólnie z międzyresortowym
zespołem byłoby wypracowanie modelu
katastralnego i taka implementacja
rozwiązań modelu ZSIN, aby nie naraziło
to Polski na zwrot środków pomocowych.

Organ
odpowiedzi
alny
5

MSWiA

8

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Piotr Piętak – Podsekretarz
Stanu w MSWiA;
Wiesław Potrapeluk –
Główny Geodeta Kraju

Adres
BIP
7

gugik.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Jednym z celów przystąpienia Polski
do UE, zapisanym w priorytecie 30.9
było „Przekształcenie ewidencji
gruntów w kataster nieruchomości”, co
znalazło wyraz w przyjęciu
Narodowego Programu Przygotowania
do Członkostwa w Unii Europejskiej,
przyjętego przez Radę Ministrów w
dniu 26 kwietnia 2000 r.
Założenie NPPC w tym zakresie nie
zostało jednak zrealizowane.
Swoje obowiązki w znacznym zakresie
wykonał Minister Sprawiedliwości i
Minister Finansów.
Priorytet zakładał przygotowanie
Ustawy o Systemie Katastralnym oraz
nowelizację ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne w zakresie zakładania
i prowadzenia katastru nieruchomości
z wykorzystaniem prac Europejskiej
Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ
w Genewie, „Wytyczne
Administrowania gruntami”
(ECF/IIBP/96-ONZ Nowy Jork i
Genewa).
Do dnia dzisiejszego nie zostało to
zrealizowane w obszarze geodezji
i kartografii.
Budowa Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nieruchomościach
w zakresie ewidencji gruntów i
budynków prowadzona była bez
właściwej podstawy prawnej.
Wątpliwości co do podstaw
gromadzenia danych osobowych
dwukrotnie sygnalizował Generalny
Inspektor Ochrony Danych
Osobowych. Zgodnie

Lp.
1

22.

9

5

MSWiA

MSZ

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Grzegorz Polak, Zastępca
Dyrektora Departamentu
Unii Europejskiej
i Współpracy
Międzynarodowej
w MSWiA
Paweł Bagiński, Naczelnik
Wydziału ds. Polityki
Rozwojowej i
Programowania.
Koordynacja polskiej
polityki rozwojowej na
forum UE, OECD i NZ

Adres
BIP
7

Tadeusz Deptuch
- gł. specjalista w GIOŚ

MŚ/GIOŚ

www.mos.gov.pl/
www.gios.gov.pl

4
Dokument wyznacza cele strategiczne i
obszary działań priorytetowych na lata
2007–2013 w zakresie zagospodarowania
granicy państwowej z uwzględnieniem
podziału na granicę zewnętrzną
i wewnętrzną UE oraz współpracy służb
granicznych.
Solidarność, Rozwój i Wolność - Przedłożenie nowej strategii działań
W dokumencie poruszone zostaną kwestie
Strategia polskiej pomocy
pomocowych RP wynika przede
takie jak: nowe uwarunkowania
zagranicznej na lata 2007 – 2015 wszystkim z rozszerzenia ich zakresu o geopolityczne polskiej pomocy
działania w dziedzinie wspierania
zagranicznej, dotychczasowe
demokracji, rozwoju społeczeństwa
doświadczenia polskiej współpracy
obywatelskiego, praw człowieka i
rozwojowej, cele polskiej polityki
wolnych mediów, głównie w krajach
zagranicznej oraz instrumenty jej realizacji,
Europy Wschodniej, a także z ewolucji finansowanie polskiej pomocy zagranicznej
międzynarodowej współpracy w tej
oraz formy dwustronnej i wielostronnej
dziedzinie i z ustaleń podejmowanych pomocy stosowane przez Polskę, priorytety
na forum UE.
pomocy oraz konieczność jej
podmiotowego rozszerzenia a także
edukacja i informacja na temat pomocy
zagranicznej w Polsce i za granicą.
Informacja o realizacji zadań
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 W Informacji mowa jest o planowanym
Inspekcji Ochrony Środowiska w lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
utworzeniu Państwowej Agencji Ochrony
2006 roku
Środowiska Główny Inspektor
Środowiska, której powstanie zapewni
Ochrony Środowiska kieruje
sprawną realizację coraz większej, w
działalnością Inspekcji Ochrony
związku z członkostwem w Unii
Środowiska.
Europejskiej, ilości zadań.
Opracowując raport z każdego roku
działalności Główny Inspektor
informuje organy rządowe,
parlamentarne, jak też społeczeństwo o
realizacji zadań Inspekcji Ochrony
Środowiska

Organ
odpowiedzi
alny

www.msz.gov.pl/BIP

23.

2
Program zintegrowanego
zarządzania granicą w latach
2007–2013

Istota projektu

bip.mswia.gov.pl

21.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Kontynuacja Strategii zintegrowanego
zarządzania granicą w latach 2003–
2005; stworzenie systemu współpracy
instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo granicy

Tytuł

1

2
Sprawozdanie z realizacji
„Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV,
Opieki nad Żyjącymi z HIV i
Chorymi na AIDS na lata 2004 –
2006”

24.

25.

4
Sprawozdanie zawiera szczegółowy opis
zadań podejmowanych w związku z
realizacją Programu w trzyletnim okresie
jego obowiązywania, tj.
w latach 2004-2006.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych”
(Dz.U. Nr 142, poz. 1200) Minister
Zdrowia przedstawia Radzie
Ministrów projekt harmonogramu,
który jest przyjmowany przez Radę
Ministrów w drodze uchwały.

Zatwierdzenie harmonogramu realizacji
Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych na rok 2008 oraz
kierunków realizacji zadań tego programu
na lata 2009 i 2010.

Sprawozdanie z wykonywania
w roku 2006 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania
ciąży oraz o skutkach jej
stosowania

Obowiązek sporządzenia sprawozdania
wynika z art. 9 ustawy z dnia 7
stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.),
zgodnie z którym, Rada Ministrów jest
zobowiązana do corocznego
przedstawienia Sejmowi sprawozdania
z wykonywania ustawy (oraz o
skutkach jej stosowania).

Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w danym
roku przez Radę Ministrów w zakresie
realizacji przepisów ustawy z dnia 7
stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży.

WRZESIEŃ
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5

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

MZ

Adres
BIP
7

Jarosław Pinkas –
Podsekretarz Stanu

MZ

Marek Ludwik Grabowski
Podsekretarz Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów
w sprawie harmonogramu zadań
wykonywanych w ramach
programu wieloletniego
„Narodowy program zwalczania
chorób nowotworowych” w roku
2008 oraz kierunków realizacji
zadań tego programu na lata
2009 i 2010

Organ
odpowiedzi
alny

www.mz.gov.pl

26.

Istota projektu

www.mz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obowiązek sporządzenia i
przedstawienia trzyletniego całościowego
sprawozdanie z realizacji Programu
wynika z założeń programu,
przyjętego przez Radę Ministrów na
posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2004 r.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
27. Plan działań dotyczący nauczania Plan Informatyzacji Państwa cz. 3,
dzieci i młodzieży w zakresie
Program działań w zakresie rozwoju
problematyki funkcjonowania w społeczeństwa informacyjnego (tabela
społeczeństwie informacyjnym o 1, pkt. 4d)
nazwie „Z komputerem za pan
brat”

Realizacja celów związanych z
poprawą stanu bezpieczeństwa w
szkołach i placówkach ujętych w
Rządowym programie poprawy stanu
bezpieczeństwa w szkołach i
placówkach Zero tolerancji dla
przemocy w szkole. Podstawa prawna
ustawa o systemie oświaty.

4

5

−

zwiększanie umiejętności
posługiwania się komputerem oraz
korzystania z Internetu i ICT
(Information and Communication
Technology) w procesie kształcenia
oraz wprowadzenie innowacyjnych
metod nauczania na wszystkich
poziomach systemu edukacji;
− ułatwienie powszechnego dostępu do
systemu edukacji oraz podnoszenie
poziomu kompetencji ogólnych, w tym
w szczególności informatycznych
dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie
form kształcenia na odległość z
wykorzystaniem zasobów Internetu
oraz zintegrowanie kształcenia
ustawicznego z tradycyjnym systemem
edukacyjnym;
− wykorzystanie ICT w kształceniu grup
słabych, zwłaszcza dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej;
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w
zakresie posługiwania się komputerem i
ICT w procesie kształcenia.
Utworzenie punktów konsultacyjnych
przeznaczonych dla rodziców uczniów i
nauczycieli opartych na kadrze
specjalistycznej poradni psychologicznopedagogicznych. Udostępnienie
specjalistycznej pomocy i doradztwa.
Poprawa jakości pracy placówek
resocjalizacyjno-wychowawczych systemu
oświaty, zwiększenie liczby miejsc w tych
placówkach.

11

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Janusz Krupa
Dyrektor Departamentu
Informatyzacji Procesów
Edukacyjnych

MEN

MEN

Adres
BIP
7

Romuald Ponczek główny
wizytator Departament
Wychowania, Młodzieży i
Bezpieczeństwa w Szkołach
Beata Ciupińska główny
wizytator Departament
Wychowania, Młodzieży i
Bezpieczeństwa w Szkołach

www.men.gov.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów
w/s przyjęcia Rządowego
programu wspierania
wychowania i rozwoju
społecznego dzieci i młodzieży

Organ
odpowiedzi
alny

www.men.gov.pl/bip

28.

Istota projektu

Lp.
1

32.

Przedstawienie RM końcowej
informacji dotyczącej realizacji
programu.

Zapoznanie RM z działaniami
podjętymi w 2006 r. oraz w całym
okresie obowiązywania programu dla
rozwoju przedsiębiorczości oraz
małych i średnich przedsiębiorstw
wynikającymi z dokumentu.

Szczegółowa informacja
przedstawiająca stan realizacji
wszystkich zadań zapisanych
w dokumencie.

Krystyna Sender
MG

Naczelnik Wydziału
(DRG)

MG

Mateusz Gaczyński
Główny specjalista
(DRG)
Bożena Kujawa
Naczelnik Wydziału
DIW

MG

Szczegółowa informacja
przedstawiająca stan realizacji
wszystkich zadań zapisanych
w dokumencie.

Paweł Wesołowski
Referendarz
DIW
MG

12

7

bip.mg.gov.pl

Raport końcowy o stanie
realizacji zadań ujętych w
Programie na lata 2003-2006
„Tworzenie mechanizmów i
struktur rozwoju handlu
elektronicznego w Polsce
/Elektroniczna Platforma
Wspomagania Handlu eHandel/”

Raport po akceptacji RM
przekazywany jest do Komisji
Europejskiej (w terminie do 15
października każdego roku).

Przedstawienie problemów przemysłu
farmaceutycznego a w szczególności
kwestii dotyczącej rejestracji leków
objętych okresem przejściowym do
końca 2008 r. wynikającym z Traktatu
Akcesyjnego
Kompleksowy obraz realizacji
Krajowego Programu Reform w 2007 r.
oraz postępów w stosunku do 2006 r.

MSiT

6
Elżbieta Jakubiak
Minister Sportu i Turystyki

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

33.

Informacja dla RM

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mg.gov
.pl

31.

Informacja dotycząca
realizacji zadań wynikających
z dokumentu „Strategia dla
przemysłu farmaceutycznego
do roku 2008” wg stanu na
dzień 31.12.2006
RAPORT 2007 z wdrażania
Krajowego Programu Reform
na rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej (po drugim roku
realizacji)
Informacja o realizacji
„Kierunków działań Rządu
wobec małych i średnich
przedsiębiorstw od 2003 do
2006 roku”

4
Koncepcja modernizacji polskiej
turystyki

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

30.

2
Strategia rozwoju turystyki na
lata 2007-2013

Istota projektu

www.ms.g
ov.pl

29.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Ukierunkowanie polityki państwa
w dziedzinie turystyki na lata 20072013

Tytuł

1

2
Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą:
„Finansowanie udziału
Rzeczypospolitej Polskiej w
Światowej Wystawie EXPO
2010 w Szanghaju w Chinach,
w latach 2007-2011”.

34.

35.

Istota projektu
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Renata Iwaniuk
Główny Specjalista
DIW

Adres
BIP
7

MG

Tadeusz Pyrcak
Dyrektor Departamentu
DSO

MG

bip.mg.gov.pl

4
W związku z decyzją o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej
Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w
Chinach, zachodzi konieczności
finansowania udziału Polski w EXPO
2010 (na etapie: przygotowania,
organizacji, realizacji i likwidacji), w
oparciu o koncepcję programową,
określającą podstawowe parametry
przedsięwzięcia w obszarze
promocyjnym, organizacyjnym i
finansowym.
Strategia konsolidacji
W związku z przystąpieniem Polski Projektowany dokument uwzględnia w
i wspierania rozwoju polskiego z dniem 1 lipca 2006 r. do
szczególności następujące rozwiązania:
przemysłu obronnego w latach Międzyrządowego reżimu
- kontynuowanie procesu konsolidacji
2007-2012
stymulującego konkurencyjność
kapitałowej sektora,
Europejskiego Rynku Obronnego,
- zaktywizowanie działań mających na
RM wskazała na potrzebę objęcia
celu pozyskanie inwestorów
przemysłowego potencjału
strategicznych,
obronnego (ppo) działaniami
- objęcie procesem konsolidacji
prorozwojowymi i mechanizmami
kapitałowej wojskowych
osłonowymi, określonymi
przedsiębiorstw remontowow rządowej strategii przekształceń produkcyjnych oraz niektórych
strukturalnych w sektorze ppo.
jednostek badawczo-rozwojowych,
rozszerzenie pakietu instrumentów
wspierania działalności produkcyjnej
i eksportowej ppo.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zapewnienie finansowania udziału
Rzeczypospolitej Polskiej w
Światowej Wystawy EXPO 2010 w
Szanghaju w Chinach, w latach
2007-2011.

Zwiększenie mecenatu państwa w
związku ze spadkiem poziomu
czytelnictwa. Ochrona przed spadkiem
zakupu książek przez osoby fizyczne i
biblioteki w związku z
przewidywanym wejściem od dnia 1
stycznia 2008 r. podatku VAT.
Konieczność ochrony istniejących
zbiorów papierowych i cyfrowych.

4

5

Celem badań zaplanowanych w
ramach Programu Badań
Statystycznych Statystyki Publicznej
jest zbieranie danych dotyczących
ważniejszych wyników
ekonomicznych działalności sektora
rybnego w Polsce. Wdrożenie
Wieloletniego Programu Zbierania
Danych Rybackich na lata 2007-2013
jest konieczne dla spełnienia wymagań
Unii Europejskiej dotyczących
dostarczania przez państwa
członkowskie niezbędnych informacji
dla prowadzenia Wspólnej Polityki
Rybackiej.

Określenie priorytetów inwestycyjnych
w zakresie poprawy dostępu do portów
morskich, modernizacji infrastruktury
portowej oraz wskazania działań
mających zapewnić większą
konkurencyjność polskich portów
morskich.
Zwiększenie poziomu czytelnictwa i ilości
zakupywanych książek.

6
Bartłomiej Przesmycki,
Specjalista
Departament Rybołówstwa

MGM

MGM

Tomasz Merta
Podsekretarz Stanu
MKiDN
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP
7

http://bip.mkidn.gov.pl

Strategia promocji czytelnictwa i
ochrony narodowego zasobu
bibliotecznego. Książka i
biblioteka

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mgm.gov.pl

38.

−

Istota projektu

bip.mgm.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
36. Projekt uchwały Rady Ministrów Celem Programu jest zebranie danych
w sprawie ustanowienia
niezbędnych do prowadzenia Wspólnej
Wieloletniego Programu
Polityki Rybackiej, zgodnie z
Zbierania Danych Rybackich na zasadami i celami określonymi
lata 2007-2013
w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000
ustanawiającym ramy wspólnotowe w
zakresie zbierania i zarządzania
danymi niezbędnymi do prowadzenia
wspólnej polityki rybołówstwa i
rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1639/2001 z dnia 25 lipca 2001
ustanawiającym minimalne i
rozszerzone programy wspólnotowe w
zakresie zbierania danych w sektorze
rybołówstwa oraz ustanawiającym
szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr
1543/2000
Konieczność określenia
37. Strategia rozwoju polskich
portów morskich
kierunkowych działań w zakresie
rozwoju portów morskich w celu
lepszej absorpcji środków
finansowych UE.

Istota projektu
4
Zapewnienie podstaw prawnych użycia
poza granicami państwa PKW Afganistan.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dyrektor Departamentu
Wojskowych Spraw
Zagranicznych

MON

Dyrektor Departamentu
Wojskowych Spraw
Zagranicznych
MON

Dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania
Obronnego
MON

MON

15

www.biuletyn.mon.
gov.pl

Podsekretarz Stanu w MON

1.Ocena stanu bezpieczeństwa państwa.
2. Rozpatrzenie treści zapisów projektów
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP

www.biuletyn.mon.go
v.pl

Kierunki przygotowań obronnych Sił
Zbrojnych RP, ministerstw, urzędów
centralnych i województw na kolejny okres
planistyczny.

7

www.biuletyn.mon.go
v.pl

Uporządkowanie podziału zadań
wynikających z realizacji przez
Rzeczypospolitą Polską zobowiązań
międzynarodowych wynikających z
obowiązujących regulacji w zakresie
zbrojeń, rozbrojenia i środków budowy
zaufania i bezpieczeństwa

Adres
BIP

www.biuletyn.mon.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
39. Projekt wniosku Rady Ministrów W związku z utratą
z dniem 13 października br. mocy
do Prezydenta RP o przedłużenie obowiązującej postanowienia
okresu użycia Polskiego
Prezydenta RP z dnia 22 grudnia
Kontyngentu Wojskowego w
2005 r. o przedłużenie okresu użycia
Islamskim Państwie Afganistanu Polskiego Kontyngentu Wojskowego
(PKW Afganistan).
w Islamskim Państwie Afganistanu
zachodzi konieczność wydania
– na wniosek RM - kolejnego
postanowienia ws. dalszego użycia
PKW Afganistan.
Dezaktualizacja wcześniejszych
40. Uchwała Rady Ministrów w
sprawie realizacji przez
zapisów spowodowana zmianami
Rzeczypospolitą Polską
w strukturze administracji centralnej
zobowiązań wynikających z
porozumień międzynarodowych
dotyczących kontroli zbrojeń,
rozbrojenia oraz środków
budowy zaufania i
bezpieczeństwa.
Realizacja ustaleń zawartych w § 8
41. „Wytyczne Rady Ministrów do
programowania przygotowań
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
obronnych RP na lata 200915 czerwca 2004 roku w sprawie
2014”
warunków i trybu planowania i
finansowania zadań wykonywanych w
ramach przygotowań obronnych
państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu
terytorialnego.
Strategiczna
Gra
Obronna
Potrzeba aktualizacji Strategii
42.
„KIEROWNICTWO 2007”
Bezpieczeństwa Narodowego RP
(w ramach poszerzonego
posiedzenia RM z udziałem
Prezydenta RP).
Decyzję o terminie
przeprowadzenia gry podejmie
Rada Ministrów.

Lp.
1

43.

4
Dokument ten będzie przedstawiał stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakładach pracy oraz realizację
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przez pracodawców, a także
organy administracji rządowej, których
działalność wywierała wpływ na
kształtowanie warunków pracy w
zakładach. Materiał ten będzie zawierał
również wnioski, których realizacja
powinna wpłynąć na poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach.
Strategia Wspierania Rozwoju
W celu realizacji przepisów ustawy z
Strategia Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
Społeczeństwa Obywatelskiego (SWRSO),
na lata 2007-2013, przyjęta przez prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.
w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o
Radę Ministrów dnia 7 czerwca
Nr 227, poz. 1658) istnieje
zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
2005 r.
konieczność doprowadzenia strategii
jest dokumentem planistycznym
sektorowej (SWRSO) do zgodności ze określającym uwarunkowania, cele i
Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015,
kierunki rozwoju społeczeństwa
przyjętej przez Radę Ministrów w dniu obywatelskiego w Polsce. Przy pomocy
29 listopada 2006 r. Strategie
ww. strategii sektorowej będzie
sektorowe otrzymują status
realizowana polityka rozwoju w zakresie
dokumentów obowiązujących po
rozwoju zachowań prospołecznych
przeprowadzeniu procedury zgodności, wspólnot lokalnych oraz budowy i
uwzględniającej wyniki konsultacji
umacniania struktur społeczeństwa
oraz ponownym zatwierdzeniu
obywatelskiego.
dokumentu przez Radę Ministrów.
Bieżąca informacja o stanie realizacji
PROW 2004 -2006 w ujęciu miesięcznym;
sposób przedstawiania danych narastający
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Ewa Pomian-Wojcieszczuk
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy

MPiPS

Adres
BIP
7

Krzysztof Więckiewicz
Dyrektor Departamentu
Pożytku Publicznego

MPiPS

MRiRW

Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu
Programowania i Analiz

www.bip.
minrol.gov
.pl

Informacja dla Rady Ministrów o
stanie realizacji PROW 2004
-2006 wg stanu na koniec sierpnia

Organ
odpowiedzi
alny

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

45.

2
„Ocena stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy w 2006 roku”

Istota projektu

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

44.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba realizacji zadań nałożonych
na Ministra Pracy i Polityki Społecznej
przepisami ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz.
437). Zgodnie bowiem z art. 34 i 21 tej
ustawy minister właściwy do spraw
pracy wykonuje politykę Rady
Ministrów w zakresie działu którym
kieruje, w tym w sprawach warunków
pracy.

Lp.
1

46.

Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Europejskiej. Polska będzie
uczestniczyć w 10 programach EWT.

Programy operacyjne EWT wymagają
zatwierdzenia przez Komisję Europejską
(KE). Polska przedkładać będzie do KE
projekty tych programów, dla których w
Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.
Programy operacyjne EWT wymagają
zatwierdzenia przez Komisję Europejską
(KE). Polska przedkładać będzie do KE
projekty tych programów, dla których w
Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Tomasz Nowakowski
Podsekretarz Stanu

MRR

MRR

MRR

Adres
BIP
7

Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Współpracy Terytorialnej
(DWT)

Iwona Brol
Zastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy
Terytorialnej
(DWT)

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

Program operacyjny
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (EWT) z udziałem
Polski
Program
Polska – Republika Czeska
(wersja ostateczna
zaakceptowana przez KE)
Program operacyjny
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (EWT)
z udziałem Polski
Program INTERREG IV C
(wersja ostateczna
zaakceptowana przez KE)

4
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 jest jednym z
instrumentów realizacji Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia, 20072013.
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 będzie podstawą
do udzielania wsparcia ze środków
strukturalnych Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w latach 20072013 w obszarach badań i rozwoju,
przedsiębiorczości i innowacji, otoczenia
biznesu oraz informatyzacji.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mrr.gov.p
l

48.

2
Uchwała Rady Ministrów w
sprawie przyjęcia Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013

Istota projektu

http://bip.mrr.gov.pl

47.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Po zakończeniu procesu negocjacji
z Komisją Europejską projektu
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 20072013 i jego formalnym przyjęciu
przez Komisję Europejską, zgodnie
z trybem przewidzianym w art. 19
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, ostateczna wersja
programu zostanie przedłożona
Radzie Ministrów, która przyjmuje
go w formie uchwały.”, dokument
zostanie przedłożony pod obrady
Rady Ministrów
we wrześniu br.,
Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Europejskiej. Polska będzie
uczestniczyć w 10 programach EWT.

Tytuł

1

2
Projekty programów
operacyjnych współpracy
transgranicznej w ramach
Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)
z udziałem Polski
Program
Polska-Ukraina-Białoruś

49.

50.

Dokument o charakterze analitycznym,
którego sporządzenie nie wynika
z obowiązku ustawowego.
Raport ma stanowić materiał
wyjściowy do dyskusji nad „raportem
strategicznym”, dotyczącym efektów
realizacji programów
współfinansowanych z funduszy
europejskich, który Polska i inne kraje
UE mają przygotować w 2009 i 2012
r.

Przedstawienie analizy rzeczywistości
społeczno-ekonomicznej w układzie
makroekonomicznym i regionalnym oraz
procesu kształtowania i realizacji polityki
regionalnej w Polsce w latach 2000-2006.

Informacja o stanie realizacji
Funduszu Spójności (II kwartał
2007 r.) oraz prognoza
wydatkowania środków z
Funduszu w latach 2007 – 2010
(aktualizacja)

Potrzeba cyklicznego przedstawienia i
oceny na forum RM postępów w
wykorzystaniu środków z Funduszu
Spójności.

Zgodnie z tytułem

Uchwała Rady Ministrów w
sprawie przyjęcia Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko

Wykorzystanie środków pomocowych
z Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ustalenie priorytetów oraz alokacji
środków pomocowych z Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – przyjmowany w
formie uchwały Rady Ministrów.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Współpracy Terytorialnej
(DWT)

MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

18

MRR

7

Marek Michalski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji
Programów
Infrastrukturalnych
(DPI)
Monika Pałasz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji
Programów
Infrastrukturalnych
(DPI)

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

MRR

Adres
BIP

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

52.

4
Programy operacyjne EISP wymagają
zatwierdzenia przez Komisję Europejską
(KE). Polska przedkładać będzie do KE
projekty tych programów, dla których w
Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.
−

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mrr.gov.pl

51.

Raport o rozwoju i polityce
regionalnej

Istota projektu

http://bip.mrr.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Na granicach zewnętrznych UE
realizowane będą programy
współpracy transgranicznej w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (EISP). Polska będzie
uczestniczyć w 2 programach EISP.

54.

4
Programy operacyjne EWT wymagają
zatwierdzenia przez Komisję Europejską
(KE). Polska przedkładać będzie do KE
projekty tych programów, dla których w
Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.

W związku z zakończeniem
Planowanie i wydatkowanie środków
procesu negocjacji z Komisją
finansowych z Europejskiego Funduszu
Europejską projektu Programu
Społecznego na lata 2007-2013.
Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 i jego formalnym przyjęciem
przez Komisję Europejską, zgodnie
z trybem przewidzianym
w art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, ostateczną wersję
Programu Operacyjnego przedkłada
się Radzie Ministrów, która
przyjmuje go w drodze uchwały.

19

Organ
odpowiedzi
alny
5

MRR

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Iwona Brol
Zastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy
Terytorialnej
(DWT)

Adres
BIP
7

Jerzy Kwieciński
Podsekretarz Stanu

MRR

http://bip.mrr.gov.pl

Uchwała Rady Ministrów w
sprawie przyjęcia Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
2007-2013

Istota projektu

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Programy EWT realizowane będą w
53. Projekty programów
operacyjnych Europejskiej
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Współpracy Terytorialnej (EWT) Europejskiej. Polska będzie
z udziałem Polski
uczestniczyć w 10 programach EWT.
Program
Saksonia - Polska

Lp.
1

55.

Tytuł
2
Informacja dla Rady Ministrów
na temat prywatyzacji Giełdy
Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

Istota projektu
4
Od 2005 roku trwają przygotowania do
prywatyzacji Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Prywatyzacja Giełdy będzie miała wpływ
na krajową gospodarkę, przyczyni się do
rozwoju polskiego rynku finansowego, jak
również będzie zapobiegała marginalizacji
polskiej Giełdy. W związku z tym, że
proces prywatyzacji Giełdy budzi
społeczne zainteresowanie, niezbędne jest
przekazanie w powyższym zakresie wiedzy
Radzie Ministrów.

Organ
odpowiedzi
alny
5

MSP

20

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Urszula Pałaszek, Dyrektor
Departamentu Instytucji
Finansowych

Adres
BIP
7

www..bip.msp.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba przedstawienia Radzie
Ministrów informacji dotyczących
prywatyzacji Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
wynika przede wszystkim z
planowanej zmiany struktury
kapitałowej Giełdy, jak również z roli
jaką odgrywa wyżej wymieniona
Spółka na polskim rynku kapitałowym.
Giełda powinna skoncentrować się na
przekształceniu w wiodącą giełdę
regionu, tak aby zwiększać płynność
obrotu, która będzie przyciągać
przedsiębiorstwa poszukujące kapitału
po jak najniższym koszcie. W tym celu
Giełda powinna m.in. uzyskać bardziej
międzynarodowy charakter przez
aktywną politykę na rzecz
przyciągania na parkiet spółek z
regionu. Dzięki temu poszerzą się
możliwości inwestycyjne dla
inwestorów, wzrośnie płynność i
zwiększą się szanse pozyskiwania
kapitału przez emitentów krajowych.
Jednocześnie oznacza to,
że akcjonariuszami Giełdy nie muszą
być instytucje międzynarodowe, czy
też inne europejskie giełdy.

Lp.
1

56.

2
Kierunki prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa w 2008 r.

Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w
Polsce (SROZ) na lata 2007 – 2013”
jest aktualizacją dokumentu
przyjętego 21 czerwca 2005 r. przez
Radę Ministrów”.

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

Strategia przedstawia kierunki
zrównoważonego rozwoju systemu
ochrony zdrowia w obszarze zdrowia
publicznego i infrastruktury ochrony
zdrowia wraz z szeregiem reform,
obejmujących finansowanie i organizację
systemu ochrony zdrowia, ubezpieczenia i
zakres świadczeń gwarantowanych.

21

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Andrzej Chordecki –
Zastępca Dyrektora
Departamentu Analiz
Strategicznych

MSP

Pani
Anna Gręziak Podsekretarz
Stanu MZ
MZ

Adres
BIP
7

Leszek Sikorski
Dyrektor CSIOZ

www.mz.gov.pl

Projekt
„Strategia rozwoju ochrony
zdrowia w Polsce na lata 20072015”

Istota projektu

www..bip.msp.gov.pl

57.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obowiązek opracowywania
Kierunków prywatyzacji wynika z
zapisów dwóch aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa, na
podstawie której (art. 2, pkt 2) Minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa
ma obowiązek przygotowania i
przedkładania Radzie Ministrów
rocznych kierunków prywatyzacji
majątku państwowego,
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych, zgodnie z którą
(art. 124) do projektu ustawy
budżetowej załącza się uzasadnienie
zawierające m.in. kierunki
prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.
Realizacja Kierunków prywatyzacji
jako elementu corocznie uchwalanej
ustawy budżetowej podlega przepisowi
art. 146, ust. 4, pkt 1 Konstytucji RP z
dnia 2 kwietnia 1997 r., który
zobowiązuje członków Rady
Ministrów do zapewnienia wykonania
ustaw.

Lp.
1

58.

2
Sprawozdanie z realizacji
Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomani za
rok 2006

Informacja – okresowe
sprawozdanie z realizacji
dokumentu
Strategia Polityki Konsumenckiej
na lata 2007-2009

4
Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w danym
roku przez Radę Ministrów w zakresie
realizacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Organ
odpowiedzi
alny
5

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

Adres
BIP
7

MZ

Informacja będzie zawierać okresowe
sprawozdanie z działań określonych
dokumentem Strategia Polityki
Konsumenckiej na lata 2007 – 2009.

Monika Stec
Dyrektor Departamentu
Polityki Konsumenckiej
UOKiK

Prezes
UOKiK

PAŹDZIERNIK

22

bip.uokik.gov.pl

UOKiK przygotowuje projekt Strategii
Polityki Konsumenckiej na lata 2007 –
2009. Będzie ona stanowić
kontynuację działań określonych
dokumentem Strategia Polityki
Konsumenckiej na lata 2004 – 2006,
uzupełnionych o nowe kierunki
wynikające
z uaktualnionej oceny sytuacji w
dziedzinie ochrony konsumentów w
Polsce. Przedkładanie RM okresowych
sprawozdań z realizacji ww.
dokumentu wynika z art. 31 pkt 9
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr. 50, poz. 331).

Istota projektu

www.mz.gov.pl

59.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obowiązek sporządzenia sprawozdania
wynika z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nt 179, poz. 1485,
z późn. zm.), zgodnie z którym
Minister właściwy do spraw zdrowia
każdego roku przedkłada Radzie
Ministrów informację o realizacji
działań wynikających z Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku poprzednim

Istota projektu
4
Uporządkowanie materii związanej
z udzielaniem pomocy uczennicy w okresie
ciąży, porodu i połogu.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Grażyna Olszewska
Zastępca dyrektora
Departamentu Młodzieży,
Wychowania
i Bezpieczeństwa w Szkołach

MEN

Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

Uzyskanie zgody KE na udzielenie
pomocy publicznej dla górnictwa węgla
kamiennego.

Antoni Malinowski
Naczelnik Wydziału
(DGA)
bip.mg.gov.pl

MG

23

7

www.bip.mf.gov.pl

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

Adres
BIP

www.men.gov.pl
/bip

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
60. Projekt uchwały Rady Ministrów Przygotowanie rozwiązań legislacyjnow sprawie przyjęcia Rządowego organizacyjnych, mających na celu
programu pomocy uczennicom w poprawę efektywności pomocy
sytuacji macierzyństwa
udzielanej uczennicom w ciąży (na
podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty).
Analiza
kształtowania
się
Rada Ministrów powierzyła
61.
przeciętnych wynagrodzeń
Ministrowi Finansów funkcje
zaliczonych w ciężar kosztów u
koordynatora rzetelności i
przedsiębiorców w II kwartale
prawidłowości realizacji przepisów
2007r. i za I półrocze 2007r.
ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o
negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców (Dz. U. z 1995r. 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
W związku z opracowaną
62. Rozpatrzenie dokumentów
notyfikacyjnych, dotyczących "Strategią działań górnictwa węgla
pomocy publicznej dla
kamiennego w Polsce w latach
górnictwa węgla kamiennego
2007-2015" i projektem Ustawy o
na lata 2008-2015.
funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego w latach 2007-2015
oraz szczególnych uprawnieniach
gmin górniczych – należy
przedłożyć KE stosowny wniosek o
akceptację pomocy publicznej w
latach 2008-2015.

Lp.
1

63.

Program działań na rzecz
wspierania elektronicznego
handlu i usług

Celem przedsięwzięcia jest
zaprojektowanie działań, które
umożliwią dalszy wzrost wykorzystania
narzędzi teleinformatycznych przez
przedsiębiorstwa
Przedstawienie aktualnej polityki
Rządu na rzecz przedsiębiorczości oraz
zaprezentowanie aktualnych i
planowanych działań w tym zakresie,
podejmowanych przez podmioty
administracji publicznej.
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6
Magdalena Pieńkowska
Zastępca Dyrektora

Adres
BIP
7

(DRG)

MG

MG

MG

Magdalena Pieńkowska
Zastępca Dyrektora
(DRG)

Jarosław Łuba
Starszy specjalista
(DRG)
Agnieszka Krasicka

MG

Główny specjalista
(DRG)

bip.mg.gov.pl

Działania Rządu na rzecz
przedsiębiorczości

Przygotowanie dokumentu
zawierającego dodatkowe
rekomendacje w obszarze
umiędzynarodowienia w stosunku
do Strategii Promocji gospodarki
polskie
Wymóg prawny – Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 marca
2007 r. w sprawie Planu
Informatyzacji Państwa na lata
2007-2010, część 3, tabela 1 pkt 6e
Informacja dla RM

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mg.gov
.pl

66.

Przygotowanie dokumentu
„Zielona księga w obszarze
umiędzynarodowienia
gospodarki polskiej”

4
Ministerstwo Gospodarki po
opublikowaniu przez Komisję
Europejską Planu działań Unii
Europejskiej na rzecz zrównoważonej
produkcji i konsumpcji (druga połowa
2007 r.), planuje przygotowanie
nowego dokumentu zawierającego
wymagane dostosowania i
uzupełnienia. Pierwszym krokiem w
tym kierunku będzie dokonanie
przeglądu dotychczasowych efektów
realizacji „Strategii zmian wzorców
produkcji i konsumpcji na sprzyjające
realizacji zasad trwałego,
zrównoważonego rozwoju” przyjętej
przez Rząd w 2003 roku
Rekomendacje i wytyczne dla
kształtujących politykę w obszarze
umiędzynarodowienia gospodarki tj.:
inwestycji, eksportu

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

65.

2
Informacja o realizacji
„Strategii zmian wzorców
produkcji i konsumpcji na
sprzyjające realizacji zasad
trwałego, zrównoważonego
rozwoju”
(za okres 2003-2006)

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

64.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Informacja dla RM

Istota projektu
4
Projekt określa kierunki polityki
energetycznej państwa zgodnie z art. 13
- 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Aldona Kaźmierska
Główny Specjalista
DE

MG

DRE

Joanna Kowal
Główny Specjalista
DIW
MG

MPiPS

Andrzej Górski
Dyrektor Departamentu
Analiz Ekonomicznych i
Prognoz

http://ww
w.mps.gov
.pl/bip
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Anita Palukiewicz
Specjalista,
Adrianna Rotuska
-Hryniów
Główny Specjalista

bip.mg.gov.pl

Zapewnienie finansowania wkładu
własnego polskich konsorcjów
wybranych przez Komisję Europejską
do udziału w sieci europejskiej.
Sfinansowanie działalności
informacyjno-promocyjnej Krajowego
Punktu Kontaktowego do Programu
CIP.
Sprawozdanie z wykonywania artykułów 1,
9, 10, 15, 18 Karty

MG

7

bip.mg.gov.pl

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.

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Projekt uwzględniać będzie
67. Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku – projekt.
wyzwania wynikające z ustaleń
Rady Europejskiej w zakresie
polityki energetycznej dla Europy.
Realizacja obowiązku nałożonego
na Ministra Gospodarki w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005
r. o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz ustawy - Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 134,
poz. 1428).
Zgodnie z realizowanym przez
68. Założenia do dokumentu
„Zasięganie opinii
Rząd Programem Reformy
zainteresowanych stron w
Regulacji oraz wynikającymi z
procesie oceny skutków
niego Wytycznymi do Oceny
regulacji”
Skutków Regulacji, konsultacje są
jednym z elementów procesu
legislacyjnego, wymagającym
szczególnego podejścia i
wypracowania standardów
jakościowych.
Zapewnienie udziału polskich
69. Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
podmiotów w Programie Ramowym na
ustanowienia programu
rzecz Konkurencyjności i Innowacji
wieloletniego na lata 2008oraz promowanie korzystania
2013 „Udział Polski w
z instrumentów oferowanych w
Programie Ramowym na rzecz ramach Programu CIP.
Konkurencyjności i
Innowacji”
Wykonanie obowiązku państwa-strony
70. Sprawozdanie z wykonywania
postanowień Europejskiej Karty konwencji.
Społecznej

Tytuł

1

2
Informacja dla Rady Ministrów o
stanie realizacji PROW 2004
-2006 wg stanu na koniec
września

71.

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie przyjęcia Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013.

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

4
Bieżąca informacja o stanie realizacji
PROW 2004 -2006 w ujęciu miesięcznym;
sposób przedstawiania danych narastający

Organ
odpowiedzi
alny
5

MRiRW

Programowanie środków Unii Europejskiej
i krajowych środków publicznych w
ramach perspektywy finansowej 2007-2013
skierowanych do województw Polski
Wschodniej.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu
Programowania i Analiz
Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)

MRR
Termin jest uzależniony od decyzji
Komisji Europejskiej ws. Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej.
Tryb i harmonogram prac nad nową
KPZK przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 9 października 2006 r., pkt 6.

Zgodnie z tytułem

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Janusz Mikuła Podsekretarz
Stanu
MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

26

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

74.

Informacja o postępach
prac nad Koncepcją
Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
w III kwartale 2007 r.

7

www.mrr.gov
.pl

73.

Adres
BIP

http://www.mrr.gov.pl/Programy
Operacyjne+20072013/Rozwoj+Polski+Wschodniej
/

72.

Istota projektu

www.bip.
minrol.gov
.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Tytuł

1

2
Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

75.

5

6
Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)

MRR

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Lubelskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Lubuskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Łódzkiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

MRR

27

Agnieszka Kapciak
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów
Regionalnych
(DPR)

Adres
BIP
7

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

78.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

77.

4
Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Organ
odpowiedzi
alny

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

76.

Istota projektu

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Tytuł

1

2
Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Małopolskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

79.

5

6
Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)

MRR

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Mazowieckiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Opolskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Podkarpackiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

28

Adres
BIP
7

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

82.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

81.

4
Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Organ
odpowiedzi
alny

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

80.

Istota projektu

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Tytuł

1

2
Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Podlaskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

83.

5

6
Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)

MRR

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Pomorskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj.
Śląskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj.
Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

29

Adres
BIP
7

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

86.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

85.

4
Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Organ
odpowiedzi
alny

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

84.

Istota projektu

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Tytuł

1

2
Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj.
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

87.

5

6
Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)

MRR

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Wielkopolskiego
na lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała Rady Ministrów
określająca zakres i warunki
dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Woj. Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013 środkami
pochodzącymi z budżetu państwa
lub ze źródeł zagranicznych

Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Uchwała RM o ustanowieniu
Krajowych Ram
Interoperacyjności

Realizacja Planu Informatyzacji
Państwa na lata 2007-2010.

Zapewnienie interoperacyjności systemów
informatycznych administracji publicznej.

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)
MRR

MSWiA

30

Adres
BIP
7

Dariusz Dagiel, Dyrektor
Departamentu Informatyzacji
w MSWiA

bip.mswia.gov.p
l

90.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

89.

4
Ustalenie zasad i warunków do
finansowania RPO.
Na podstawie uchwały zostanie zawarty
kontrakt wojewódzki.

Organ
odpowiedzi
alny

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

88.

Istota projektu

http://www.mrr.gov.pl
/ProgramyOperacyjne
+20072013/regionalne/

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność przygotowania uchwały
wynika z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

4

5

6
Marek Ludwik Grabowski
Podsekretarz Stanu

MZ

Raport zawiera wyniki monitorowania
pomocy publicznej w 2006 r., w
szczególności dane dotyczące wielkości,
form i przeznaczenia pomocy publicznej, a
także ocenę skutków udzielonej pomocy w
sferze konkurencji.

Obowiązek sporządzenia dokumentu
Informacja z zaawansowania przebiegu
wynika z art. 52 ust. 2 ustawy o lasach. procesu Krajowego programu zwiększania
lesistości.

LISTOPAD

31

Rafał Fudalewski, główny
specjalista w Departamencie
Monitorowania Pomocy
Publicznej UOKiK
Prezes
UOKiK

Adres
BIP
7

MŚ

Zofia Chrempińska –
dyrektor Dep. Leśnictwa,
Ochrony Przyrody i
Krajobrazu

MŚ

Zofia Chrempińska –
dyrektor Dep. Leśnictwa,
Ochrony Przyrody i
Krajobrazu

www.mos.
gov.pl

Informacja o stanie lasów w 2006 Obowiązek sporządzenia dokumentu
Prezentacja stanu gospodarki leśnej w 2006
r.
wynika z art. 52 ust. 2 ustawy o lasach. r.

Informacja o realizacji w 2006 r.
Krajowego programu
zwiększania lesistości.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.mos.
gov.pl

94.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.uokik.gov.pl

93.

Istota projektu

www.mz.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
91. Informacja z przebiegu realizacji Obowiązek opracowywania informacji
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o przebiegu restrukturyzacji
o pomocy publicznej i
publicznych zakładów opieki
restrukturyzacji publicznych
zdrowotnej wynika z art. 32 ustawy o
zakładów opieki zdrowotnej
pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej
Raport
o
pomocy
publicznej
w
Prezes UOKiK jest obowiązany na
92.
2006 r.
podstawie ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej do przedstawienia Radzie
Ministrów sprawozdania
zawierającego wyniki monitorowania
pomocy publicznej w roku
poprzednim, w szczególności dane
dotyczące wielkości, form i
przeznaczenia pomocy publicznej, a
także ocenę skutków udzielonej
pomocy w sferze konkurencji.

Lp.
1

97.

32

5

6
Katarzyna Zajdel-Kurowska,
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

MG

Mateusz Gaczyński
Główny specjalista
DRG
Dyrektor Departamentu
Wojskowych Spraw
Zagranicznych

MON

MPiPS

Hanna Świątkiewicz – Zych
Dyrektor Departamentu
Rynku Pracy

Adres
BIP
7

http://ww
w.mps.gov
.pl/bip

Informacja o przebiegu
Informacja za III kw. 2007 r. dla
realizacji Krajowego
RM
Programu Reform na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej
(kwartalna)
Projekt wniosku Rady Ministrów W związku z utratą
Zapewnienie podstaw prawnych użycia
z dniem 22 listopada br. mocy
poza granicami państwa PKW EUFOR.
do Prezydenta RP o przedłużenie obowiązującej postanowienia
okresu użycia Polskiego
Prezydenta RP z dnia 22 listopada
Kontyngentu Wojskowego w
2006 r. o przedłużenie okresu użycia
operacji wojskowej Unii
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
Europejskiej w Bośni i
w operacji wojskowej Unii
Hercegowinie, Kosowie w
Europejskiej
Republice Serbii, Byłej
w Bośni i Hercegowinie, Kosowie
Jugosłowiańskiej Republice
w Republice Serbii, Byłej
Macedonii i Republice Albanii
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
(PKW EUFOR).
i Republice Albanii zachodzi
konieczność wydania – na wniosek
RM - kolejnego postanowienia ws.
dalszego użycia PKW EUFOR.
Projekt Krajowego Planu
Art. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i Dokument programowy
Działań na rzecz Zatrudnienia na instytucjach rynku pracy
2008 rok.
Plan Działania MPiPS na
2007 r.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.biuletyn.mon.gov.pl

98.

4
jest instrumentem wielostronnego nadzoru
budżetowego i koordynacji polityk
gospodarczych państw członkowskich UE;
ukazuje 3-letnią perspektywę rozwoju
gospodarczego kraju (w tym przede
wszystkim prognozy z zakresu finansów
sektora instytucji rządowych i
samorządowych).
Aktualny stan wdrażania reform na
rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia, ujętych w Krajowym
Programie Reform

Organ
odpowiedzi
alny

ip.mg.gov.
pl

96.

2
Program Konwergencji –
Aktualizacja 2007

Istota projektu

www.bip.mf.gov.pl

95.

Tytuł

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

Tytuł

1

2
Informacja dla Rady Ministrów o
stanie realizacji PROW 2004
-2006 wg stanu na koniec
października

99.

Potrzeba cyklicznego przedstawienia i
oceny na forum RM postępów we
współfinansowanych
wdrażaniu programów operacyjnych
z funduszy strukturalnych UE (w z uwzględnieniem opisu działań
okresie od 1 lipca
zmierzających do przyspieszenia
do 30 września 2007 r.)
tempa absorpcji środków
strukturalnych oraz analizy
zagrożonych działań
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych.

Terytorialnej (EWT)
z udziałem Polski
Program
Region Morza Bałtyckiego (BSR)
(wersja ostateczna
zaakceptowana przez KE)

Terytorialnej (EWT)
z udziałem Polski
Program dla Europy Środkowej
(CEP)
(wersja ostateczna
zaakceptowana przez KE)

MRiRW

Zgodnie z tytułem

6
Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu
Programowania i Analiz
Konstancja Piątkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji i
Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty (DPW)

MRR

Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Europejskiej. Polska będzie
uczestniczyć
w 10 programach EWT.

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

Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Europejskiej. Polska będzie
uczestniczyć
w 10 programach EWT.

Programy operacyjne EWT wymagają
zatwierdzenia przez Komisję Europejską
(KE). Polska przedkładać będzie do KE
projekty tych programów, dla których
w Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.
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Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Współpracy Terytorialnej
(DWT)
MRR

Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Współpracy Terytorialnej
(DWT)
MRR

Adres
BIP
7

www.interreg.gov.pl

102 Program operacyjny
Europejskiej Współpracy
.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.interreg.gov.pl

101 Program operacyjny
Europejskiej Współpracy
.

4
Bieżąca informacja o stanie realizacji
PROW 2004 -2006 w ujęciu miesięcznym;
sposób przedstawiania danych narastający

Organ
odpowiedzi
alny

www.interreg.gov.pl

100 Informacja o realizacji
programów operacyjnych
.

Istota projektu

www.bip.
minrol.gov
.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytuł

1

2

transgranicznej w ramach
Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)
z udziałem Polski
Program
Polska-Litwa-Rosja

104 Podział nagród dla instytucji
zajmujących się obsługą
.

rozwiązań w wybranych krajach
Unii Europejskiej

Potrzeba stworzenia dokumentu
i przedstawienia Radzie Ministrów
dwukrotnie w ciągu roku wynika
z zapisów Jednolitego systemu
wynagrodzeń, oceny i promocji
kadr pracowników zajmujących się
obsługą programów operacyjnych
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności stanowiącego aneks do
Planu działań na rzecz zwiększenia
potencjału administracyjnego
jednostek zaangażowanych
w realizację Programów
Operacyjnych w Polsce w latach
2007-2013- dokumentu przyjętego
przez Radę Ministrów
w dn. 17 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z tytułem

Określenie kształtu sektora
państwowego w Polsce

Wskazanie na podstawie obecnie
obowiązujących programów i
dokumentów, sektorów w których
zachowana zostanie obecność kapitałowa
Skarbu Państwa oraz instrumentów
realizacji ochrony interesu publicznego w
podmiotach sprywatyzowanych

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Współpracy Terytorialnej
(DWT)

MRR

Dariusz Nieć,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji
i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty
(DPW)

MRR

34

MSP

Andrzej Chordecki –
Zastępca Dyrektora
Departamentu Analiz
Strategicznych

Adres
BIP
7

www..bip.msp.gov.
pl

105 Projekcja udziału sektora
państwowego w Polsce na tle
.

4
Programy operacyjne EISP wymagają
zatwierdzenia przez Komisję Europejską
(KE). Polska przedkładać będzie do KE
projekty tych programów, dla których
w Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.

Organ
odpowiedzi
alny

www.bip.mrr.gov.pl

Programów Operacyjnych
współfinansowanych
z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności

Istota projektu

www.interreg.gov.pl

103 Projekty programów
operacyjnych współpracy
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Na granicach zewnętrznych UE
realizowane będą programy
współpracy transgranicznej
w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).
Polska będzie uczestniczyć
w 2 programach EISP.

Istota projektu
4
W programie określa się, w szczególności,
cele i kierunki działań oraz zadania w
zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, warunki i sposób finansowania
planowanych działań, a także
harmonogram ich realizacji.

Organ
odpowiedzi
alny
5

MKiDN

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dariusz Jankowski
Dyrektor Departamentu
Ochrony Zabytków

Adres
BIP
7
http://bip.mki
dn.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Obowiązek przygotowania
106 Krajowy program ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami. przedmiotowego programu wynika z
.
przepisu art. 84 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

GRUDZIEŃ
dostosowanie struktury Strategii
do wymaganej przez ustawę o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
uzupełnienie Strategii o prognozę trendów
rozwojowych, ram finansowych,
krajowych ram prawnych, wskaźników
realizacji oraz sposobu monitorowania.
Nowelizacja „Strategii dla sektora
stoczniowego...” zawierać będzie
korektę działań strategicznych wobec
tego sektora po zakończeniu negocjacji
z inwestorami dotyczących
prywatyzacji stoczni produkcyjnych

35

MEN

Anna Buza
Naczelnik Wydziału
(DRG)
MG

Aneta Wilmańska
Zastępca Dyrektora
(DRG)
MG

bip.mg.gov.pl

Dokument będzie określał obszary
priorytetowe, w których powinny
zostać podjęte działania mające na celu
wykorzystanie szans stwarzanych przez
globalizację. W dokumencie zostaną
wskazane kierunki oraz efekty działań
rządu RP.

Zofia Stypińska Dyrektor
Departamentu Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego

bip.mg.gov.pl

Wnioski z opinii dotyczącej zgodności
strategii sektorowej ze Strategią
(aktualizacja „Strategii rozwoju Rozwoju Kraju z uwzględnieniem
edukacji na lata 2007-2013”,
ustawy o zasadach prowadzenia
dokumentu przyjętego w 2005r.) polityki rozwoju.
Wnioski z dokumentu Ocena
rządowych dokumentów
strategicznych przyjętych w latach
1989-2006.
Wypełnienie zadania nałożonego na
108 Nowelizacja „Strategii dla
sektora
stoczniowego
(morskie
Ministra Gospodarki dotyczącego
.
stocznie produkcyjne) w latach opracowania nowelizacji „Strategii
2006 – 2010” (dokument
dla sektora stoczniowego...” –
przyjęty przez RM w dniu
zgodnie z ustaleniami z posiedzenia
31.08.2006 r.)
Komitetu Rady Ministrów w dniu
14.12.2006 r.
Polska
wobec
wyzwań
Postępujący proces globalizacji
109
globalizacji
–
kierunki
działań
oraz związane z nim przemiany
.
Rządu RP
wymagają podjęcia przez Rząd RP
działań , dzięki którym możliwe
będzie wykorzystanie szans dla
polskiej gospodarki i społeczeństwa

www.men.gov.pl/bip

107 Strategia rozwoju systemu
edukacji na lata 2007-2013
.

Lp.

Tytuł

1

2

110 Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu w latach 2008 –
.
2032.”

zawierających azbest
stosowanych na terytorium
Polski” w latach 2003 – 2007.

2007 - 2015

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.

5

6
Tomasz Bryzek
Radca Ministra
DIW

MG

MG

MGM

36

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP
7

Tomasz Bryzek
Radca Ministra
DIW

www.mgm.gov.pl

112 Strategia rozwoju polskiej
gospodarki morskiej na lata
.

wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski”
w latach 2003 – 2007.

4
Dokument stanowić będzie aktualizację
„Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski”
przyjętego przez Radę Ministrów w
2002 r.
„Program ...” wynika z:
• realizacji Rezolucji Sejmu RP z
dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie
programu wycofywania azbestu z
gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373),
w której RM została zobowiązana
do opracowania stosownego
dokumentu.
realizacji ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
(Dz. U. z 2004 Nr 3, poz. 20 z późn.
zm.) zawierających azbest oraz
odpowiednich aktów wykonawczych.
Przedłożenie Radzie Ministrów
informacji o wykonaniu w latach 2003
– 2007 prac wynikających z „Programu
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski”.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

111 Raport z realizacji „Programu Podsumowanie dokonań realizacji
usuwania azbestu i wyrobów
„Programu usuwania azbestu i
.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Oczyszczanie terytorium Polski z
azbestu oraz sukcesywne usuwanie
stosowanych od wielu lat wyrobów
zawierających azbest,
- Wyeliminowanie u mieszkańców
Polski negatywnych skutków
zdrowotnych związanych z
ekspozycją na azbest,
- Sukcesywna likwidacja
oddziaływania azbestu na
środowisko

Lp.

Tytuł

1

2

113 Projekt wniosku Rady Ministrów
.

do Prezydenta RP o przedłużenie
okresu użycia Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w
składzie Międzynarodowych Sił
Stabilizacyjnych w Republice
Iraku (PKW Irak).

do Prezydenta RP o przedłużenie
okresu użycia Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w
Siłach RozdzielającoObserwacyjnych ONZ w
Syryjskiej Republice Arabskiej
(PKW UNDOF).

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dyrektor Departamentu
Wojskowych Spraw
Zagranicznych

MON

Zapewnienie podstaw prawnych użycia
poza granicami państwa PKW Irak.

Dyrektor Departamentu
Wojskowych Spraw
Zagranicznych
MON

Zapewnienie podstaw prawnych użycia
poza granicami państwa PKW UNDOF.

Dyrektor Departamentu
Wojskowych Spraw
Zagranicznych
MON

37

Adres
BIP
7

www.biuletyn.mon.gov.p
l

115 Projekt wniosku Rady Ministrów
.

4
Zapewnienie podstaw prawnych użycia
poza granicami państwa PKW KFOR.

Organ
odpowiedzi
alny

www.biuletyn.mon.gov.pl

114 Projekt wniosku Rady Ministrów
.

Istota projektu

www.biuletyn.mon.gov.pl

do Prezydenta RP o przedłużenie
okresu użycia Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w
Siłach Międzynarodowych w
Kosowie
w Republice Serbii, Byłej
Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii
i Republice Albanii oraz w Bośni
i Hercegowinie (PKW KFOR).

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
W związku z utratą
z dniem 31 grudnia br. mocy
obowiązującej postanowienia
Prezydenta RP z dnia 18 grudnia
2006 r. o przedłużenie okresu użycia
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Siłach Międzynarodowych w
Kosowie
w Republice Serbii, Byłej
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
i Republice Albanii oraz w Bośni i
Hercegowinie zachodzi konieczność
wydania – na wniosek RM - kolejnego
postanowienia ws. dalszego użycia
PKW KFOR.
W związku z utratą
z dniem 31 grudnia br. mocy
obowiązującej postanowienia
Prezydenta RP z dnia 22 grudnia
2006 r. o przedłużenie okresu użycia
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w składzie Międzynarodowych Sił
Stabilizacyjnych w Republice Irak
zachodzi konieczność wydania – na
wniosek RM kolejnego postanowienia
ws. dalszego użycia PKW Irak.
Użycie PKW UNDOF jest cyklicznie
przedłużane na podstawie kolejnych
postanowień Prezydenta RP
podejmowanych na wniosek RM.
Obecne postanowienie obowiązuje do
30.06.2007 r, kolejne będzie
obowiązywać do 31.12.2007 r. Stąd
wynika potrzeba przedłożenia przez
Radę Ministrów wniosku w tej sprawie
Prezydentowi RP.

Lp.

Tytuł

1

2

116 Program Operacyjny Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich 2008.
2013

4
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2008-2013 (PO FIO) w
swych założeniach kontynuował będzie
główne cele i założenia Programu „FIO”
2005-2007. Celem strategicznym PO FIO
będzie zwiększenie udziału sektora
organizacji pozarządowych w realizacji
zadań publicznych, w ramach
kształtowanych i prowadzonych na
zasadach partnerstwa i pomocniczości
polityk publicznych. Zasadność
kontynuacji Programu „FIO” w nowej
formule, w perspektywie finansowej 20072013 wynika także z faktu, iż Rządowy
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
jest skorelowany ze Strategią Rozwoju
Kraju 2007-2015, jak i stanowi
przedsięwzięcie komplementarne w
stosunku do Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

−

Bieżąca informacja o stanie realizacji
PROW 2004 -2006 w ujęciu
miesięcznym; sposób przedstawiania
danych narastający

38

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Krzysztof Więckiewicz
Dyrektor Departamentu
Pożytku Publicznego

MPiPS

MRiRW

Adres
BIP
7

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

-2006 wg stanu na koniec
listopada

Istota projektu

Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu
Programowania i Analiz

www.bip.
minrol.gov
.pl

117 Informacja dla Rady Ministrów o
stanie realizacji PROW 2004
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
W związku z zakończeniem w dniu 31
grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego
Programu FIO, stanowiącego
instrument finansowy wspierający
proces budowy społeczeństwa
obywatelskiego, a także
zainteresowaniem podmiotów sektora
pozarządowego udziałem w tym
przedsięwzięciu istnieje uzasadniona
potrzeba kontynuacji głównych
założeń Rządowego Programu FIO. W
oparciu o fakt istnienia strategii
sektorowej (Strategii Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego – SWRSO), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 grudnia
2006 o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, warunku realizacji polityki
rozwoju w danym obszarze, a także
doświadczenie zdobyte podczas
implementacji Programu FIO w latach
2005-2006, planowane jest
ustanowienie Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2008-2013.

Lp.

Tytuł

1

2

Terytorialnej (EWT)
z udziałem Polski
Program
Polska-Słowacja
(wersja ostateczna
zaakceptowana przez KE)

2007 r.) oraz prognoza
wydatkowania środków
z Funduszu w latach
2007 – 2010 (aktualizacja)

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

Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Europejskiej. Polska będzie
uczestniczyć
w 10 programach EWT.

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

Potrzeba cyklicznego przedstawienia i
oceny na forum RM postępów w
wykorzystaniu środków z Funduszu
Spójności.

Zgodnie z tytułem

MRR

MRR

MRR

MRR

39

6
Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Współpracy Terytorialnej
(DWT)

Iwona Brol
Zastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy
Terytorialnej

Dawid Lasek
Dyrektor Departamentu
Współpracy Terytorialnej
(DWT)

Marek Michalski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji
Programów
Infrastrukturalnych

Adres
BIP
7

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

121 Informacja o stanie realizacji
Funduszu Spójności (III kwartał
.

Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Europejskiej. Polska będzie
uczestniczyć
w 10 programach EWT.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.interreg.gov.p
l

Terytorialnej (EWT)
z udziałem Polski
Program Południowy Bałtyk
Wersja ostateczna
zaakceptowana przez KE
120 Program operacyjny
Europejskiej Współpracy
.
Terytorialnej (EWT)
z udziałem Polski
Program Litwa-Polska (wersja
ostateczna zaakceptowana przez
KE)

4
Programy operacyjne EWT wymagają
zatwierdzenia przez Komisję Europejską
(KE). Polska przedkładać będzie do KE
projekty tych programów, dla których
w Polsce ulokowane zostaną struktury
zarządzające.

Organ
odpowiedzi
alny

www.interreg.go
v.pl

119 Program operacyjny
Europejskiej Współpracy
.

Istota projektu

www.interreg.gov.pl

118 Program operacyjny
Europejskiej Współpracy
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Programy EWT realizowane będą w
ramach Celu 3 polityki spójności Unii
Europejskiej. Polska będzie
uczestniczyć
w 10 programach EWT.

Lp.

Tytuł

1

2

Wschodniej do roku
2020

123 Raport o przekształceniach
własnościowych w 2006r.
.

4
Dokument obejmie koncepcję
wykorzystania krajowych środków
publicznych i środków funduszy
strukturalnych na rzecz dynamicznego
rozwoju obszaru Polski Wschodniej w
ramach programów operacyjnych na lata
2007-2013 oraz określeniu ich
w kolejnych latach.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Agnieszka Kapciak Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych
(DPR)

MRR

Raport....” podejmuje zadanie
wszechstronnego opisu i analizy stanu
zaawansowania, uwarunkowań oraz
konsekwencji przekształceń
własnościowych w Polsce.

Andrzej Chordecki –
Zastępca Dyrektora
Departamentu Analiz
Strategicznych
MSP

40

Adres
BIP
7

www..bip.msp.gov.pl

Raport jest formą realizacji zapisu art.
2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996
r. o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa,
nakładającej na Ministra Skarbu
Państwa obowiązek corocznego
przygotowywania i przedkładania
Radzie Ministrów oraz z jej
upoważnienia Sejmowi m.in.
sprawozdania o ekonomicznych,
finansowych i społecznych skutkach
prywatyzacji.

Istota projektu

http://www.mrr.gov.pl
/polityka_regionalna/S
RPW_2020/

122 Strategia rozwoju społecznogospodarczego Polski
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Inicjatywa opracowania dokumentu
wynika z Programu Rządu „Solidarne
Państwo” oraz
z zapisów zawartych w Strategii
Rozwoju Kraju 2007-2015.

Lp.

Tytuł

1

2

124 Sprawozdanie z realizacji
krajowego planu gospodarki
.
odpadami za okres od 30
października 2004 r. do 31
grudnia 2006 r.

Istota projektu
4
Analiza i ocena stanu realizacji zadań
wynikających z krajowego planu odpadami
gospodarki dla wszystkich szczebli
administracji publicznej oraz
przedsiębiorców i wynikające z niej
rekomendacje.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Łucja Dec – specjalista w
Dep. Gospodarki Odpadami

komunalnych

41

MŚ/KZGW

7

www.mos.gov.pl/bip/

MŚ

Zaktualizowanie obecnie obowiązujących
zapisów Krajowego programu.

Adres
BIP

Justyna Kiec – główny
specjalista

www.mos.go
v.pl
w.gov.pl

125 Aktualizacja Krajowego
programu oczyszczania ścieków
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)
sprawozdanie z realizacji krajowego
planu gospodarki odpadami
obejmujące okres dwóch lat
kalendarzowych, wg stanu na dzień 31
grudnia roku kończącego ten okres,
sporządza minister właściwy do spraw
środowiska. Natomiast art. 14 ust. 13
ww. ustawy, stanowi, że sprawozdanie
z realizacji planu gospodarki odpadami
minister właściwy do spraw
środowiska przedkłada Radzie
Ministrów w terminie do dnia 31
grudnia po upływie okresu
sprawozdawczego. Zgodnie z art. 9
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 175, poz. 1458, z późn. zm),
pierwsze sprawozdanie z realizacji
kpgo po wejściu w życie ustawy
obejmuje okres od dnia 30
października 2004 r. do dnia 31
grudnia 2006 r.
Konieczność opracowania wynika z
art. 43 ustawy – Prawo wodne.

Istota projektu
4
Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w danym
roku przez Radę Ministrów w zakresie
realizacji przepisów ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

42

Organ
odpowiedzi
alny
5

MZ

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

Adres
BIP
7

www.mz.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
126 Sprawozdanie z realizacji ustawy Obowiązek sporządzenia sprawozdania
o wychowaniu w trzeźwości i
wynika z art. 20 ustawy z dnia 26
.
przeciwdziałaniu alkoholizmowi października 1982 r. o wychowaniu w
w okresie 1 stycznia - 31 grudnia trzeźwości i przeciwdziałaniu
2006 roku.
alkoholizmowi (Dz.U.2002 r., nr 147,
poz. 1231 z późn. zm), zgodnie z
którym Rada Ministrów jest
zobowiązana do corocznego składania
Sejmowi sprawozdania z
wykonywania niniejszej ustawy.

