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Adres
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4

5

6
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STYCZEŃ - MARZEC
1.

Projektowane zmiany pozwolą na
wyeliminowanie możliwości instalowania
urządzeń do rejestracji dźwięku w ramach
monitoringu wizyjnego w szkołach
i placówkach.

Romuald Zieliński
kierujący pracami
Departamentu
Informatyzacji Procesów
Edukacyjnych

MEN

Celem programu jest rozwój edukacji
na wsi i obszarach wiejskich –
podniesienie jakości i poziomu
wykształcenia mieszkańców wsi
i obszarów wiejskich.

2

MEN

Aleksander Tynelski,
radca ministra
Departament Młodzieży,
Wychowania
i Bezpieczeństwa
w Szkołach

www.men.gov.
pl/bip

Rządowy Program Rozwoju
Edukacji na obszarach
wiejskich w latach 2008-2013

W załączniku do obecnie
obowiązującej uchwały przewiduje
się możliwość instalowania
urządzeń do rejestracji dźwięku
w systemie monitoringu wizyjnego
w szkołach i placówkach. Przepis
ten wzbudził wątpliwości. M. in.
Rzecznik Praw Obywatelskich
zwrócił uwagę, że rozporządzenie
to upoważnia organy prowadzące
szkoły i placówki do instalowania
tak czułych mikrofonów, które
mogą służyć rejestrowaniu
prywatnych rozmów uczniów,
nauczycieli oraz osób trzecich.
Ponieważ intencją obecnie
obowiązującego rozporządzenia nie
było rejestrowanie rozmów
prywatnych, odnośne przepisy
powinny ulec zmianie.
Program stanowi próbę rozwiązania
problemów związanych ze
zróżnicowaniem poziomu życia
w miastach i na obszarach
wiejskich. Program wpisuje się w
założenia polityki edukacyjnej i
społecznej Unii Europejskiej.

www.men.gov.pl/bip

2.

Uchwała Rady Ministrów
zmieniająca uchwałę Nr 156
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie Rządowego programu
wspierania w latach 2007-2009
organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania
i opieki w publicznych szkołach
i placówkach „Monitoring
wizyjny w szkołach i
placówkach”.

Lp.
1

3.

Tytuł
2
Informacja nt. działań na
rzecz przedsiębiorczości –
Pakiet na rzecz
przedsiębiorczości

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Informacja nt. planowanych działań
legislacyjnych w zakresie
uproszczenia prawa gospodarczego
oraz otoczenia regulacyjnego dla
przedsiębiorców.

Istota projektu

4)
5)

ustawy o stażu
absolwenckim
ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

6) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy

3

5

MG

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

Adres
BIP
7

http://bip.mg.gov.pl

4
Informacja zawierać będzie analizę
aktualnego stanu prawnego ze
wskazaniem obszarów wymagających
zmian legislacyjnych i kierunków
proponowanych rozwiązań. Dotyczyć
to będzie m. in.:
1) ustawy o rachunkowości
2) ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych
3) ustawy o zmianie ustawy o
odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary

Organ
odpowiedzi
alny

Istota projektu
4
Proponuje się aby KPK był ustanowiony
przy ministrze właściwym ds. gospodarki,
zgodnie z wnioskiem MON. Mając na
względzie funkcjonowanie Komitetu
offsetowego przy ministrze właściwym ds.
gospodarki proponuje się aby w procesie
przygotowania stanowiska KPK do ofert
„korzyści offsetowych” zasięgana była
opinia Komitetu. Ze względu na
ustanowioną przez RM wiodącą rolę
Ministra Obrony Narodowej w programie
NAEW&C niezbędne jest ustanowienie
powyższych kompetencji przez Radę
Ministrów.

4

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Krzysztof Majewski
Zastępca Dyrektora
DSO

MG

Mateusz Gaczyński
Zastępca Dyrektora
DRG
MG

Adres
BIP
7

http://bip.mg.gov.pl

Dokonanie przeglądu dotychczasowych
efektów realizacji „Strategii zmian
wzorców produkcji i konsumpcji na
sprzyjające realizacji zasad trwałego,
zrównoważonego rozwoju” przyjętej
przez Rząd w 2003 roku.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Informacja w sprawie udziału
Z dniem 29.12.2006 r. RP stała się
4.
i korzyści przemysłowych
członkiem programu NAEW&C. W
wynikających z członkostwa
związku z wnoszonymi składkami (ok.
Rzeczypospolitej Polskiej w
350 mln zł w latach 2006-2011) RP ma
Programie Wczesnego
korzyści związane z możliwością
Ostrzegania i Kontroli
wykorzystania sytemu AWACS oraz
Powietrznej NATO (NATO
prawo do otrzymywania tzw. „korzyści
Airborne Early Warning and
przemysłowych”.
Control Programme - NAEW&C W celu wykorzystania
Programme), wraz z projektem przedmiotowych korzyści niezbędne
zapisu do Protokołu ustaleń z
jest ustanowienie Narodowego Punktu
posiedzenia Rady Ministrów
Kontaktowego ds. korzyści
przemysłowych (NPK),
rozstrzygnięcie jaki organ będzie
odpowiedzialny za działalność NPK
oraz w jaki sposób będzie
przygotowywana przez NPK opinia
o ofertach „korzyści
przemysłowych”.
Informacja o realizacji
Ministerstwo Gospodarki po
5.
„Strategii zmian wzorców
opublikowaniu przez Komisję
produkcji i konsumpcji na
Europejską Planu działań Unii
sprzyjające realizacji zasad
Europejskiej na rzecz
trwałego, zrównoważonego
zrównoważonej produkcji i
rozwoju” (za okres 2003konsumpcji (druga połowa 2007 r.),
2006).
planuje przygotowanie nowego
dokumentu zawierającego
wymagane dostosowania i
uzupełnienia.

Lp.
1

6.

Działania Rządu na rzecz
przedsiębiorczości

Polska wobec wyzwań
globalizacji – kierunki działań
Rządu RP

Aktualizacja dokumentu.

Dokument będzie określał obszary
priorytetowe, w których powinny
zostać podjęte działania mające na
celu wykorzystanie szans
stwarzanych przez globalizację.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Jarosław Łuba
Starszy specjalista
DRG

MG

Określenie zasad udzielania wsparcia
inwestycji o strategicznym znaczeniu dla
gospodarki.

Przedstawienie aktualnej polityki
Rządu na rzecz przedsiębiorczości oraz
zaprezentowanie aktualnych
i planowanych działań w tym zakresie,
podejmowanych przez podmioty
administracji publicznej.

MG

MG

MG

5

Agnieszka Pałka
Naczelnik Wydziału
DIW

Agnieszka Krasicka
Główny specjalista
DRG

W dokumencie zostaną wskazane
kierunki oraz efekty działań rządu RP

Adres
BIP
7

Aneta Wilmańska
Zastępca Dyrektora
DRG

http://bip.mg.g
ov.pl

9.

Modyfikacja i aktualizacja
obecnego Systemu wsparcia
dużych projektów
inwestycyjnych.

4
Celem przedsięwzięcia jest
zaprojektowanie działań, które umożliwią
dalszy wzrost wykorzystania narzędzi
teleinformatycznych przez
przedsiębiorstwa.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mg.gov http://bip.mg.gov.
.pl
pl

8.

2
Program działań na rzecz
wspierania elektronicznego
handlu i usług

Istota projektu

http://bip.mg.gov.pl

7.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Przy opracowaniu dokumentu
wzięto pod uwagę kluczowe
wyzywania jakie stoją przed
e-gospodarką, a więc
niedostateczny poziom adaptacji
technologii IT w polskich
przedsiębiorstwach, niewielki
udział handlu elektronicznego w
obrotach handlowych ogółem, słabo
rozwinięty rynek treści cyfrowych,
braki interoperacyjności systemów
w biznesie elektronicznym oraz
słabe upowszechnienie płatności
elektronicznych.
Dokument wymaga uwzględnienia
obecnych warunków rynkowych
oraz aktualnego stanu prawnego.

Wykonanie przepisów Art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o
Funduszu Kolejowym (Dz. U. z
2006 r. Nr 12, poz. 61).

Określenie zadań w zakresie
modernizacji, remontów i utrzymania
infrastruktury kolejowej, które w 2008
roku będą dofinansowane ze środków
Funduszu Kolejowego.

Informacja na temat oceny
skutków działania ustawy o
szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg
publicznych

Potrzeba dokonania oceny działania
ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg
publicznych pod kątem
usprawnienia realizacji budowy
dróg

Ocena działania ustawy w odniesieniu
do efektów jej stosowania na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym,
m.in. w aspekcie wykorzystania
środków unijnych i przedstawienie
propozycji ewentualnych zmian

6

6
Tomasz Bryzek
Radca Ministra
DIW

MG

MG

MI

Alicja Siadul
Główny specjalista
DRG

Małgorzata Słojewska
Dyrektor w Departamencie
Transportu Kolejowego

Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu
MI

Adres
BIP
7

bip.mi.gov.pl

13.

Uchwała Rady Ministrów w
sprawie zatwierdzenia
Programu rzeczowofinansowego wykorzystania
środków Funduszu
Kolejowego w 2008 roku

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mi.gov.pl

12.

Kierunki udzielania pomocy
publicznej w latach 2007-2013
– aktualizacja.

4
Usprawnienie koordynacji poprzez
powierzenie jej jednostce nadzorowanej
przez Ministra Gospodarki (Główny
Instytut Górnictwa).
Przygotowane efektywnego
systemowego wsparcia finansowego dla
bezpiecznego usuwania azbestu.
Wprowadzenie możliwości aktualizacji
Programu.
Dokument został przyjęty przez
Celem dokumentu jest pokazanie
RM 24 lipca 2007 r. ze wskazaniem głównych kierunków przepływu
do jego aktualizacji na początku
środków publicznych w najbliższych
przyszłego roku, po zakończeniu
latach.
uzgodnień z KE w sprawie
programów operacyjnych.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mg.g
ov.pl

11.

Istota projektu

http://bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
10. „Program Oczyszczania Kraju Brak efektywnego ośrodka
koordynującego realizację
z Azbestu na lata 2008 – 2032” dotychczasowego „Programu...”.
wraz z projektem uchwały o
Brak skutecznego systemowego
ustanowieniu programu
wsparcia finansowego dla osób
wieloletniego
fizycznych zobowiązanych prawem do
pozbycia się wyrobów zawierających
azbest.

Lp.
1

14.

2
Master Plan dla transportu
kolejowego w Polsce do 2030
roku

Stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz działania
realizowane w tym zakresie w
2007 r.

4
Dokument między innymi
wypełniać będzie zobowiązania
nałożone na Polskę Decyzją
Finansową Komisji Europejskiej
z 8 lipca 2005 r., dotyczącą projektu
2001/PL/16/P/PT/014 "Modernizacja
poznańskiego węzła kolejowego (linia
kolejowa E20) zlokalizowanego w
Polsce".
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

7

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Małgorzata Słojewska
Dyrektor w Departamencie
Transportu Kolejowego

MI

Andrzej Grzegorczyk
Dyrektor Sekretariatu
Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
MI

Adres
BIP
7

bip.mi.gov.pl

Zgodnie z przepisem art. 140e ust.
3 i 4 ustawy Prawo o ruchu
drogowym Przewodniczący
Krajowej Rady 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.

Istota projektu

bip.mi.gov.pl

15.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Opracowanie strategicznego
dokumentu dotyczącego planów
rozwoju transportu kolejowego w
Polsce.

Lp.

Tytuł

1

2

16.

4
Dokument dotyczył będzie 2008 r. i
będzie ustalał zmiany w „Programie
pozamilitarnych przygotowań
obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w
latach 2007-2012” przyjętym przez
Radę Ministrów w trybie obiegowym w
dniu 1 lutego 2007 r.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
gen. bryg.
Stanisław Rybak,
dyrektor Departament
Strategii i Planowania
Obronnego

MON

Określenie celu, a także harmonogramu
przebiegu Strategicznej Gry Obronnej.

MON

8

Adres
BIP
7

gen. bryg.
Stanisław Rybak,
dyrektor Departament
Strategii i Planowania
Obronnego

www.biuletyn.mon.gov.pl

„Koncepcja przygotowania i
przeprowadzenia
Strategicznej Gry Obronnej
Kierownictwo 2008 r. ”

Istota projektu

www.biuletyn.mon.gov.pl

17.

Aneks do „Programu
pozamilitarnych przygotowań
obronnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2007-2012”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Podstawą prawną opracowania jest
§ 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 czerwca 2004
r. w sprawie warunków i trybu
planowania i finansowania zadań
wykonywanych w ramach
przygotowań obronnych państwa
przez organy administracji
rządowej i organy samorządu
terytorialnego (Dz.U. Nr 152, poz.
1599). Potrzeba opracowania
wynika głównie z realizacji
Porozumienia zawartego w dniu 11
lipca 2007 r. pomiędzy Ministrem
Zdrowia, Ministrem Obrony
Narodowej i Prezesem Agencji
Rezerw Materiałowych w sprawie
usprawnienia funkcjonowania
systemu gospodarowania
państwowymi rezerwami
mobilizacyjnymi produktów
leczniczych i wyrobów oraz
zmianami w finansowaniu
przedmiotowego programu
wprowadzonymi ustawą budżetową
na 2008 rok.
W związku z przyjęciem nowej
Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej, zaistniała konieczność
opracowania i zatwierdzenia nowej
Polityczno-Strategicznej
Dyrektywy Obronnej
Rzeczypospolitej Polskiej, a także
przyjęcia zaktualizowanego Planu
Reagowania Obronnego
Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota projektu
4
Realizacja postanowień ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Hanna Świątkiewicz-Zych,
Dyrektor Departamentu
Rynku Pracy

MPiPS

9

Alina Wiśniewska
Dyrektor Departamentu
Świadczeń Rodzinnych
MPiPS

7

www.mpips.gov.pl/
bip

Opracowanie jednego, spójnego
projektu nowej ustawy o rodzinnej
opiece zastępczej, która określałaby
kompleksowo tworzenie,
organizowanie, finansowanie i
nadzorowanie wszystkich form
rodzinnej opieki zastępczej.

Adres
BIP

www.mpips.gov.pl/bip

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
18. Krajowy Plan Działań na rzecz Wykonanie postanowień art. 3 ust.
Zatrudnienia na 2008 rok
1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
stanowiącego że zadania państwa w
zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej są
realizowane na podstawie
uchwalanego przez Radę Ministrów
KPDZ, zawierającego zasady
realizacji Europejskiej Strategii
Zatrudnienia.
19. Założenia ustawy o rodzinnej Gruntowne przebadanie
opiece zastępczej
obowiązujących regulacji w
zakresie opieki nad dzieckiem i
opracowanie nowego projektu w
tym przedmiocie.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Ustanowienie programu jest
20. Program wieloletni na lata
2008-2013 pt „Ulepszanie
podyktowane potrzebą
Roślin dla Zrównoważonych
zapewnienia prowadzenia prac nad
Agroekosystemów,
ulepszaniem roślin uprawnych, w
Wysokiej Jakości Żywności i
sposób który wpłynie na produkcję
Produkcji Roślinnej na cele
roślinną tak, by umożliwić jej
Nieżywnościowe”
rozwój w ramach zrównoważonego
Wykonawca -Instytut Hodowli agroekosystemu przy jednoczesnym
i Aklimatyzacji Roślin w
zapewnieniu by produkcja była
Radzikowie
dostatecznie wydajna
technologicznie i ekonomicznie.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

10

MRiRW

6
Wiesław Podyma
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Adres
BIP
7

www.bip.minrol.gov.pl

Ze względów traktatowych nastąpiła zmiana
systemu finansowania zadań pomocowych dla
rolnictwa. Od 2008 roku nie finansuje się zadań
z postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
Przyjęta formuła programu wieloletniego
pozwala na kontynuowanie dofinansowania z
budżetu państwa zadań uznanych za ważne dla
prawidłowego rozwoju rolnictwa. Program
wieloletni IHAR-u obejmie finansowaniem
zadania dotyczące gromadzenia, ochrony i
utrzymywania w stanie żywym oraz
udostępniania dla potrzeb gospodarki narodowej
zasobów genowych roślin użytkowych. Instytut
Hodowli i Ochrony Roślin jest koordynatorem
krajowym prac prowadzonych w ramach
programu ochrony krajowych zasobów
genowych roślin użytkowych realizowanych
przez następujące instytucje: Akademia
Rolnicza w Lublinie, Instytut Genetyki PAN w
Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych w
Poznaniu, Instytut Roślin i Przetworów
Zielarskich w Poznaniu, IUNG w Puławach,
Ogród Botaniczny w Powsinie, SGGW w
Warszawie. Zapewnienie finansowania zadań
realizowanych w rożnych ośrodkach naukowych
na rzecz ochrony zasobów genowych poprzez
program wieloletni umożliwia realizację
zobowiązań Polski wynikających z umów
międzynarodowych (Konwencja o
Różnorodności Biologicznej,
Międzynarodowy Traktat o Zasobach
Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i
Rolnictwa. Innym ważnym zadaniem, którego
realizację należy podjąć niezwłocznie, które
zostało objęte programem wieloletnim
realizowanym przez IHAR, jest ocena wpływu
upraw transgenicznych na produkcję roślinną
oraz rolnictwo ekologiczne i organiczne oraz
zapewnienie funkcjonowania Laboratorium
Referencyjnego GMO do wykonywania badań i
wydawania opinii w sprawach organizmów
genetycznie zmodyfikowanych.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Lp.
1

2
Projekt programu
operacyjnego współpracy
transgranicznej w ramach
Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa
(EISP) z udziałem Polski
Program
Polska-Ukraina-Białoruś
Projekt programu
operacyjnego współpracy
transgranicznej w ramach
Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa
(EISP) z udziałem Polski
Program
Polska-Litwa-Rosja

23.

W latach 2007-2013
na granicach zewnętrznych UE
realizowane będą programy
współpracy transgranicznej w
ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa. Polska
będzie uczestniczyć w dwóch
programach EISP.

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.

Potrzeba cyklicznego
przedstawiania 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.

Zgodnie z tytułem

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Pan Marcin Łata
Zastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy
Terytorialnej (DWT)

MRR

Pan Marcin Łata
Zastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy
Terytorialnej (DWT)
MRR

Konstancja Piątkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji
MRR

11

i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty
(DPW)

Adres
BIP
7

http://bip.mrr.gov.pl

Informacja o realizacji
programów operacyjnych
współfinansowanych
z funduszy strukturalnych UE
(w okresie od 1 października
do 31 grudnia 2007 r.)

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.interreg.gov.pl

22.

Istota projektu

www.interreg.gov.pl

21.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
W latach 2007-2013
na granicach zewnętrznych UE
realizowane będą programy
współpracy transgranicznej w
ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Polska będzie uczestniczyć
w dwóch programach EISP

Lp.
1

25.

Projekt rządowego „Programu
modernizacji Służby
Więziennej w latach 2009 –
2011”

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Zgodnie z tytułem

MRR

Konieczność poprawy sytuacji w
zakresie wyposażenia w sprzęt i
uzbrojenie formacji, jak też
sytuację materialną
funkcjonariuszy Służby
Więziennej.

Zwiększenie skuteczności realizacji celów
wykonania kary pozbawienia wolności;
umożliwienie wykonywania ustawowych
zadań Służby Więziennej, a w
szczególności stworzenie warunków dla
realizacji rządowego „Programu
pozyskania 17 tys. miejsc w jednostkach
„Program pozyskania 17 tys. miejsc organizacyjnych więziennictwa w latach
w jednostkach organizacyjnych
2007-2009”.
więziennictwa w latach 2007-2009”
wymusza potrzebę dofinansowania
Służby Więziennej, m.in. w celu
koniecznej modernizacji
infrastruktury Służby Więziennej, a
także wyposażenia funkcjonariuszy
Służby Więziennej w odpowiedni
sprzęt i urządzenia
Stworzenie jednego ogólnokrajowego sądu,
do którego wnoszone byłyby pozwy w
formie elektronicznej (bez dołączania
dowodów) i którego orzeczenia
uprawomocniały by się w wypadku braku
sprzeciwu bądź zarzutów, zaś w razie ich
wniesienia pozwy przekazywane byłby do
rozpoznania sądowi właściwemu
miejscowo

12

6
Monika Pałasz
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów
Infrastrukturalnych
(DPI)

Adres
BIP
7

Grażyna Leoncewicz
Nacz. Wydziału w
Departamencie
Legislacyjno - Prawnym

MS

MS

Departament Sądów
Powszechnych
Departament CORSiIR;
Departament
Organizacyjny

www.ms.gov.pl

Założenia ustawy
Celem projektu będzie
o zmianie ustawy kodeks
przyśpieszenie i uproszczenie
postępowania cywilnego oraz o postępowania nakazowego i
zmianie innych ustaw
upominawczego

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.ms.gov.pl

26.

2
Informacja o stanie realizacji
Funduszu Spójności
(IV kwartał 2007 r.) oraz
prognozy wydatkowania
z Funduszu Spójności
w latach 2007-2010
(aktualizacja)

Istota projektu

http://bip.mrr.gov.
pl

24.

Tytuł

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

Lp.
1

27.

2
Założenia ustawy o zmianie
ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz o
zmianie innych ustaw

Celem projektu będzie
przyśpieszenie i uproszczenie
postępowań w sprawach
gospodarczych

4
Zmiana ustawy w celu nowego
uregulowania statusu asesorów
sądowych.
Wprowadzenie dwustopniowego egzaminu
państwowego, z którego stopień pierwszy
uprawniałby do ubiegania się o przyjęcie
na dowolną aplikację prawniczą albo do
wykonywania pomocniczej praktyki
prawniczej w kancelariach adwokackich,
radcowskich i notarialnych, zaś stopień
drugi kończyłby wszystkie aplikacje, jak
również stanowił warunek dopuszczenia do
zawodów prawniczych innych osób niż
aplikanci, wykazujących się wyżej
wskazaną praktyką prawniczą.
Wprowadzenie zasady pisemności
postępowania w trybie zwykłym oraz
umożliwienie prowadzenia dowodów
osobowych przez asesorów sądowych,
referendarzy sądowych i asystentów
sędziego

13

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Minister Sprawiedliwości
podjął decyzję o
powołaniu zespołu
eksperckiego w sprawie
statusu asesorów
sądowych.
Departament Nadzoru nad
Aplikacjami Prawniczymi,
Departament Kadr
Krajowe Centrum
Kształcenia Kadr Sądów
Powszechnych i
prokuratury

MS

MS

Departament Sądów
Powszechnych
Departament Kadr

Adres
BIP
7

www.ms.gov.p
l

Założenia ustawy o zmianie
ustawy kodeks postępowania
cywilnego oraz o zmianie
innych ustaw

Istota projektu

www.ms.gov.pl

28.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zmiana konieczna w związku z
wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z 24 października
2007 r. (sygn. akt SK 7/06).
Wzmocnienie statusu sędziego i
kariery sędziowskiej oraz nowe
uregulowanie dostępu do
wykonywania zawodów
prawniczych

Lp.

Tytuł

1

2

29.

30.

Założenia do projektu
ustawy regulującej zasady
wykonywania nadzoru
właścicielskiego Skarbu
Państwa

Program prywatyzacji
spółek Skarbu Państwa w
latach 2008-2011

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Doświadczenia zebrane podczas
stosowania przepisów ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji
wskazuje na potrzebę
zintensyfikowania nadzoru
właścicielskiego sprawowanego przez
Ministra Skarbu Państwa nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Zapewnienie
Ministrowi
Skarbu
Państwa
instrumentów pozwalających na prowadzenie
bardziej efektywnego nadzoru właścicielskiego
nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz
skuteczniejszej polityki prywatyzacyjnej.

Projektowana ustawa zastąpi kilka ustaw, które
obecnie regulują zasady wykonywania nadzoru
właścicielskiego Skarbu Państwa:
Obecne brzmienie ustawy nie zapewnia 1) ustawę o komercjalizacji
i prywatyzacji,
wystarczającej elastyczności niezbędnej 2) ustawę o zasadach wykonywania uprawnień
dla skutecznego zarządzania spółkami
przysługujących Skarbowi Państwa,
Skarbu Państwa, nie pozwalając na
3) ustawę o wynagradzaniu osób kierujących
stosowanie rozwiązań umożliwiających
niektórymi podmiotami prawnymi,
skuteczne motywowanie kadry
4)ustawę o szczególnych uprawnieniach Skarbu
zarządzającej spółek oraz dokonywania
Państwa w niektórych spółkach o istotnym
efektywnej, pozytywnej, selekcji
znaczeniu dla porządku publicznego lub
członków organów spółek Skarbu
bezpieczeństwa publicznego.
Państwa
Proponowane zmiany zmierzają do zwiększenia
efektywności nadzoru właścicielskiego Skarbu
Zachodzi także konieczność dokonania
Państwa nad przedsiębiorstwami publicznymi.
zmian w zakresie procedur
Projektowana ustawa ujednolici
zasady
prywatyzacyjnych zmierzających do
wykonywania nadzoru właścicielskiego nad
przyspieszenia i usprawnienia procesu
spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz
prywatyzacji.
wzmocni nadzór nad
przedsiębiorstwami
państwowymi.

Wykonanie expose PRM w zakresie
zapowiedzi co do przyjęcia w ciągu
pierwszego półrocza br. programu
prywatyzacji.

Program prywatyzacji i ustalony
precyzyjny wykaz spółek, które nie
podlegając
prywatyzacji,
zostaną
przekazane samorządowi, a także
wykaz tych spółek, które państwo uzna
za strategiczne, a więc niepodlegające
prywatyzacji. Jawność, przejrzystość i
uczciwość
przeprowadzania
prywatyzacji
i
zabezpieczenie
interesów Skarbu Państwa, rozwoju
firm prywatyzowanych, a także spraw
pracowniczych, w tym przeznaczenie
części przychodów z prywatyzacji na
istotne cele dla obywateli.

14

Marcin Moryń – Dyrektor www.msp.
Departamentu Prawnego
gov.pl
Adrian Charzyński – Naczelnik
Wydziału Obsługi Prawnej III w
Departamencie Prawnym
Krzysztof Majewski – Główny
specjalista ds. legislacji w
Departamencie Prawnym

MSP

Departament
Nadzoru www.msp.
Właścicielskiego i Prywatyzacji gov.pl

MSP

Lp.
1

2
Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć EURO 2012

Istota projektu
4
Minister Sportu i Turystyki jest
zobligowany do przedstawiania
sprawozdania z realizacji przedsięwzięć
Euro 2012 m.in. Radzie Ministrów do
dnia 31 stycznia 2007 r.

15

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Pan Dariusz Buza
Koordynator ds. EURO 2012
w MSiT

MSiT

Adres
BIP
7
www.bip.mspo
rt.gov.pl

31.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173,
poz. 1219).

Lp.

Tytuł

1

2
Założenia do strategii rozwoju
turystyki na lata 2008-2014

32.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Celem nadrzędnym projektu „Strategii
rozwoju turystyki na lata 2008-2014” jest
tworzenie warunków prawnych,
instytucjonalnych, finansowych i
kadrowych rozwoju turystyki,
sprzyjających rozwojowi społecznogospodarczemu Polski oraz podniesieniu
konkurencyjności regionów i kraju, przy
jednoczesnym zachowaniu walorów
kulturowych i przyrodniczych. Dokument
prezentuje zobowiązania Rządu RP, mające
na celu harmonijny i zrównoważony rozwój
sektora turystycznego w Polsce oraz
wskazuje działania, w których realizację
powinny być zaangażowane wszystkie
podmioty działające na rzecz rozwoju
turystyki tzn. jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy, organizacje branżowe,
środowisko naukowe i inni.
Projekt „Strategii rozwoju turystyki na lata
2008-2014” stanowi koncepcję modernizacji
polskiej turystyki z uwzględnieniem
uwarunkowań jej rozwoju, priorytetów i celów
oraz systemu wdrażania i monitorowania.
Proponowane w dokumencie cele i priorytety
mają sprzyjać budowaniu silnych podstaw
gospodarki turystycznej oraz zwiększeniu jej
roli i znaczenia w gospodarce narodowej.
W skali makroekonomicznej realizacja
„Strategii...” wyraźnie wpisuje się w realizację
celów strategicznych UE, określonych w
Narodowej Strategii Spójności na lata 20072013 a także priorytetów Strategii Rozwoju
Kraju 2007-2015 co zostało potwierdzone przez
wydanie pozytywnej opinii nt. zgodności
„Strategii...” ze Strategią Rozwoju Kraju 20072015 przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego.

16

MSiT

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Pani Elżbieta Wyrwicz
radca ministra
w Departamencie
Turystyki

Adres
BIP
7

www.bip.msport.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Mając na względzie fakt, że w 2006
roku skończył się okres realizacji
Strategii rozwoju turystyki w latach
2001-2006. Rządowego programu
wsparcia rozwoju turystyki w latach
2001-2006, minister właściwy ds.
turystyki podjął decyzję o opracowaniu
Strategii rozwoju turystyki na lata
2008-2014.
Proponowane w Strategii rozwoju
turystyki na lata 2008-2014
kierunki rozwoju będą sprzyjać
budowaniu silnych podstaw
gospodarki turystycznej, której rola
i znaczenie w gospodarce
narodowej stale wzrasta.
Dla pełnego wykorzystania
potencjału Polski niezbędne jest
ukierunkowanie rozwoju turystyki
na szczeblu administracji rządowej
poprzez określenie strategicznych
kierunków jej rozwoju w Polsce w
najbliższych latach.

Lp.
1

33.

34.

35.

Tytuł
2
Założenia polskiej polityki
zagranicznej na 2008 r.

Solidarność, Rozwój i Wolność
- Strategia polskiej pomocy
zagranicznej na lata 2008 –
2015

Ramowa Strategia Promocji
Polski do 2015 r.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Coroczny dokument prezentujący
najważniejsze kierunki działania
polskiej polityki zagranicznej

Rozszerzenie zakresu działań Polski w
zakresie pomocy zagranicznej poza
tradycyjnie pojmowany wymiar
rozwojowy (w tym przede wszystkim
o działania z zakresu pomocy
demokracji w krajach Europy
Wschodniej), a także nowe
okoliczności międzynarodowe
(zwłaszcza zacieśnienie współpracy
pomiędzy krajami UE i OECD w
zakresie programowania pomocy i
dążeń do zwiększenia jej
efektywności) wskazują na potrzebę
przygotowania i przedłożenia do
akceptacji Rady Ministrów nowej
strategii.
Potrzeba opracowania długofalowej,
usystematyzowanej, spójnej i
wszechstronnej koncepcji promocji
Polski

Istota projektu
4
Dokument określa węzłowe kierunki
polskiej polityki zagranicznej, na jego
podstawie powstają plany pracy
placówek.

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
Poprawa wizerunku Polski poprzez
wykorzystanie jej atutów
promocyjnych, mająca przynieść wzrost
jej rozpoznawalności i
konkurencyjności międzynarodowej

17

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Jacek Czaputowicz, Dyrektor
Departamentu Strategii i
Planowania Polityki
Zagranicznej MSZ

MSZ

Naczelnik Wydziału ds.
Polityki Rozwojowej i
Programowania

MSZ

MSZ

Leszek Biały,
I radca w Departamencie
Promocji MSZ

Adres
BIP
7

Lp.
1

36.

2
Informacja z przebiegu
realizacji ustawy z dnia 15
kwietnia 2005 r. o pomocy
publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej

Istota projektu

KWIECIEŃ - CZERWIEC

18

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Krzysztof Grzegorek
Sekretarz Stanu

MZ

Joanna Skoczek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki
Integracyjnej

KIE

Adres
BIP
7

http://bip.ukie.gov.pl

4
Na podstawie danych przekazywanych
przez organy restrukturyzacyjne
informacja z przebiegu postępowania
restrukturyzacyjnego zawiera dane w
szczególności dotyczące: wszczętych i
zakończonych postępowań
restrukturyzacyjnych, liczby wydanych
decyzji o warunkach restrukturyzacji,
aktualnej wysokości zobowiązań
zakładów opieki zdrowotnej,
wykorzystania przez zakłady opieki
zdrowotnej pożyczki z budżetu
państwa.
Informacja dla Sejmu i Senatu Informacja jest realizacją
Informacja (przygotowywana
o udziale Rzeczypospolitej
zobowiązania wynikającego z art. 3
cyklicznie po zakończeniu każdej
Polskiej w pracach Unii
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o kolejnej Prezydencji w Radzie EU)
Europejskiej w okresie lipiec- współpracy Rady Ministrów z Sejmem prezentuje najważniejsze dla RP
grudzień 2007 roku (podczas
i Senatem w sprawach związanych z
problemy będące przedmiotem prac UE
Prezydencji portugalskiej)
członkostwem Rzeczypospolitej
w trakcie Prezydencji, informacje na
Polskiej w Unii Europejskiej.
temat przebiegu posiedzeń Rady
Europejskiej oraz sektorowych
posiedzeń Rady Ministrów UE z
uwzględnieniem stanowisk
prezentowanych przez RP w trakcie
obrad, a także dotyczące udziału Sejmu
i Senatu w procesie podejmowania
decyzji w Radzie UE oraz odnoszące
się do wykonywania prawa UE.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mz.gov.pl

37.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15
kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i
restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 78 poz.
684) ustawy Rada Ministrów
przedkłada Sejmowi, nie rzadziej niż
raz na 6 miesięcy, informację z
przebiegu restrukturyzacji do chwili jej
zakończenia.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty
-

-

Wyrównywanie szans
edukacyjnych.
Podnoszenie jakości edukacji.
Dalsze upowszechnianie edukacji
przedszkolnej, w tym objęcie
przygotowaniem przedszkolnym
dzieci 5-letnich.
Rozpoczynanie nauki szkolnej
w wieku obowiązującym
w większości krajów
europejskich.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

4
5
6
Istotę programu stanowi
Teresa Serafin,
zharmonizowanie działań trzech
główny wizytator
resortów: zdrowia, edukacji i polityki
Departament Kształcenia
społecznej na rzecz poprawy rozwoju
Ogólnego i Specjalnego
małego dziecka zagrożonego
MEN
niepełnosprawnością lub
niepełnosprawnego oraz jego rodziny w
we
jednej placówce spełniającej standardy współpracy
interdyscyplinarne.
z MZ i
Program byłby współfinansowany przez
MPiPS
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz jednostkę
samorządu terytorialnego (z subwencji
oświatowej).
Obniżenie
do
6
lat
wieku
Zenon Frączek –
rozpoczynania
przez
dziecko
naczelnik wydziału
spełniania obowiązku szkolnego.
Departament
Kształcenia Ogólnego i
Specjalnego
MEN
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Adres
BIP
7

www.men.gov.pl/bip

39.

Istota projektu

www.men.gov.pl/bip

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Pilotaż (2005-2007) potwierdził
38. Projekt uchwały w sprawie
ustanowienia Krajowego
potrzebę prowadzenia programu
Programu Wczesnej Pomocy
rządowego „Wczesna
Dzieciom z Zaburzeniami w
wielospecjalistyczna,
Rozwoju, stanowiącego
kompleksowa, skoordynowana i
kontynuację pilotażu
ciągła pomoc dziecku zagrożonemu
programu rządowego
niepełnosprawnością lub
„Wczesna wielospecjalistyczna, niepełnosprawnemu oraz jego
kompleksowa, skoordynowana i rodzinie” (WWKSC).
ciągła pomoc dziecku
zagrożonemu
niepełnosprawnością lub
niepełnosprawnemu oraz jego
rodzinie” wraz z Programem

Istota projektu
4
Projektowany dokument pozwoli
stworzyć warunki do:
zwiększania umiejętności
posługiwania się komputerem oraz
korzystania z Internetu i TIK
(technologii informacyjnokomunikacyjnych) w procesie
kształcenia;
podnoszenia poziomu kluczowych
kompetencji informatycznych,
w szczególności dzieci i młodzieży
poprzez przygotowanie do
umiejętnego i krytycznego
wykorzystywania technologii
społeczeństwa informacyjnego w
pracy, rozrywce i porozumiewaniu
się;
wdrażania form kształcenia na
odległość z wykorzystaniem
zasobów Internetu oraz
zintegrowania kształcenia
ustawicznego z tradycyjnym
systemem edukacyjnym;
wykorzystania TIK w kształceniu
grup słabych, zwłaszcza dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej;
- podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
w zakresie posługiwania się
komputerem i TIK w procesie
kształcenia.
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Organ
odpowiedzi
alny
5

MEN

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Romuald Zieliński
kierujący pracami
Departamentu
Informatyzacji Procesów
Edukacyjnych

Adres
BIP
7

www.men.gov.pl/bip

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Rozporządzenie Rady Ministrów
40. Plan działań dotyczących
nauczania dzieci i młodzieży
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie
w zakresie problematyki
Planu Informatyzacji Państwa na
funkcjonowania w społeczeństwie lata 2007-2010 (Dz. U. Nr 61, poz.
informacyjnym o nazwie „Nowe 415), zobowiązuje Ministra
technologie w edukacji”
Edukacji Narodowej do
przedłożenia Radzie Ministrów
projektu „Planu działań
dotyczących nauczania dzieci
i młodzieży w zakresie
problematyki funkcjonowania w
społeczeństwie informacyjnym”
(cz. 3, Program działań w zakresie
rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, tabela 1, pkt 4.
Zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu podpunkt d).

Lp.
1

41.

2
Narodowy Plan Działań na
Rzecz Dzieci i Młodzieży na
lata 2008-2012.

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Konieczność
przygotowania
i wydania
dokumentu
jest
następstwem
zdezaktualizowania się niektórych zapisów
Narodowego Planu Działań na Rzecz
Dzieci 2004 – 2012 „Polska dla Dzieci”,
a także potrzebą znowelizowania Strategii
Państwa dla Młodzieży na lata 2003 –
2012. Zasadnym jest połączenie zapisów
obu tych dokumentów, które w wielu
przypadkach
dotyczą
podobnej
problematyki, chociaż adresowane są do
innej grupy odbiorców. Konieczność
przygotowania
niniejszego
dokumentu
rządowego wynika również z nowych
przesłanek polityki europejskiej dla dzieci
i młodzieży.

Opracowanie jednolitego, spójnego dokumentu
rządowego, obejmującego działania wielu
resortów, będzie odzwierciedleniem polityki
państwa wobec dzieci i młodzieży.
Proponowane
zmiany
dotyczą
lepszej
harmonizacji
działań
zmierzających
do
zwiększania szans młodzieży do pełniejszego,
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W związku z wejściem w życie
ustawy z 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenie polityki
rozwoju, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego dokonało oceny
obowiązujących strategii pod kątem
zgodności ich z ustawą. Zgodnie
z dokonaną oceną Strategia
rozwoju edukacji na lata 2007-2013
(przyjęta przez Radę Ministrów
dnia 2 sierpnia 2005 r.) wymaga
aktualizacji.

Dostosowanie struktury obowiązującej
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.
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MEN

MEN

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Aleksander Tynelski,
radca ministra
Departament Młodzieży,
Wychowania
i Bezpieczeństwa
w Szkołach

Izydora Kos-Górczyńska,
Naczelnik Wydziału
Strategii Edukacyjnej
i Statystyki
Departament Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

Adres
BIP
7

www.men.gov.pl/bip

Strategia rozwoju systemu
edukacji na lata 2007-2013
(aktualizacja „Strategii
rozwoju edukacji na lata 20072013”, dokumentu przyjętego
w 2005 r.)

Istota projektu

www.men.gov.pl/bip

42.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.
1

43.

Sprawozdanie z wykonania
budżetu państwa za 2007 r.

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

Rozliczenie ustawy budżetowej na 2007
r. z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr
15, poz. 90)

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Elżbieta SuchockaRoguska Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

MF

MF

Materiał informacyjny.
MF
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Adres
BIP
7

Elżbieta SuchockaRoguska Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Katarzyna ZajdelKurowska, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie
Finansów

bip.mf.gov.pl

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

4
Przestrzeganie przez przedsiębiorców
wysokości wskaźników przyrostu
przeciętnego wynagrodzenia ,
ustalonego przez Trójstronną Komisję
do Spraw Społeczno-Gospodarczych
lub Radę Ministrów, pozwoli na
zachowanie kontroli tempa wzrostu
kosztów pracy w sektorze publicznym
oraz poprzez ograniczenie impulsów
inflacyjnych pozwoli na utrzymanie
założonych w ustawie budżetowej
wskaźników makroekonomicznych.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mf.gov.pl

45.

2
Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń
przedsiębiorców w IV kw.
2007 r. i 2007 r.

Istota projektu

bip.mf.gov.pl

44.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Rada Ministrów powierzyła
Ministrowi Finansów funkcje
koordynatora rzetelności i
prawidłowości realizacji przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o
negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców (Dz. U. z 1995 r.
Nr 1, poz. 2, z późn. zm.).MF
sporządza kwartalne informacje w
formie analizy i przedstawia je
Radzie Ministrów wraz z
wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów
gospodarczych.
Realizacja zapisu art. 158 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.).

1

2
Prognozy wielkości
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
prac nad projektem ustawy
budżetowej na rok następny,
będącą wykonaniem art. 3.1
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.)
Projekt uchwały Rady Ministrów
w sprawie udziału
Rzeczypospolitej Polskiej w
Piętnastym Uzupełnieniu
Funduszy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Rozwoju (MSR)

46.

47.

48.

Realizacja przepisu art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 16 grudnia 1994r, o
negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców.

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

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

MF

Przyjęcie uchwały umożliwi Ministrowi
Finansów podpisanie specjalnego
dokumentu o nazwie „Instrument of
Commitment” stanowiącego
potwierdzenie zobowiązania strony
polskiej do wniesienia na rzecz MSR
wkładu finansowego z tytułu udziału
Polski w 15. Uzupełnieniu Funduszy, i
następnie przekazanie środków
finansowych.
Minister Finansów, na podstawie
założonych wielkości
makroekonomicznych na 2009 r.
proponuje Radzie Ministrów wielkość
maksymalnego rocznego wskaźnika
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców, do negocjacji na
forum Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych.
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Katarzyna ZajdelKurowska
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

Elżbieta SuchockaRoguska Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
MF

Adres
BIP
7

bip.mf.gov.pl

Informacja o prognozowanych
wielkościach
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
opracowania ustawy
budżetowej na rok 2009 oraz
prognozowanym
maksymalnym rocznym
wskaźniku przyrostu
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia

Realizacja Uchwały Rady
Ministrów Nr 142/87 z dnia 28
września 1987r. w sprawie
przyjęcia członkostwa w
Międzynarodowej Korporacji
Finansowej i Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Rozwoju

Istota projektu

bip.mf.gov.pl

Tytuł

bip.mf.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
celem prognozy jest 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 przepisami wspomnianej ustawy)

Lp.
1

49.

Założenia projektu budżetu
państwa na 2009 rok,
będących wykonaniem art.
120.1, ustawy o finansach
publicznych

Dokument wynika z przyjętej przez
Radę Ministrów w dniu
4 grudnia 2006 r. strategii
„Kierunki zwiększania
innowacyjności gospodarki na lata
2007-2013” i stanowi narzędzie
umożliwiające przeprowadzanie
monitoringu i ewaluacji wdrażania
strategii.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Elżbieta SuchockaRoguska Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

MF

MF

Dokument stanowi przegląd
instrumentów związanych z realizacją
zapisów strategii „Kierunki
zwiększania innowacyjności gospodarki
na lata 2007-2013” – zarówno na
poziomie centralnym, jak i
regionalnym.
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Elżbieta SuchockaRoguska Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Anna Brussa,
Starszy specjalista
DRG
MG

Adres
BIP
7

http://bip.mg.gov.pl

Dokument Wdrażający
„Kierunki zwiększania
innowacyjności gospodarki na
lata 2007-2013”

4
Przestrzeganie przez przedsiębiorców
wysokości wskaźników przyrostu
przeciętnego wynagrodzenia ,
ustalonego przez Trójstronną Komisję
do Spraw Społeczno-Gospodarczych
lub Radę Ministrów, pozwoli na
zachowanie kontroli tempa wzrostu
kosztów pracy w sektorze publicznym
oraz poprzez ograniczenie impulsów
inflacyjnych pozwoli na utrzymanie
założonych w ustawie budżetowej
wskaźników makroekonomicznych.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mf.gov.pl

51.

2
Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń
przedsiębiorców w I kw. 2008
r.

Istota projektu

bip.mf.gov.pl

50.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Rada Ministrów powierzyła
Ministrowi Finansów funkcje
koordynatora rzetelności i
prawidłowości realizacji przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o
negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców (Dz. U. z 1995 r.
Nr 1, poz. 2, z późn. zm.).MF
sporządza kwartalne informacje w
formie analizy i przedstawia je
Radzie Ministrów wraz z
wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów
gospodarczych.
Założenia są podstawą do
opracowania projektu budżetu
państwa

54.

Roczne sprawozdanie z
realizacji Strategii konsolidacji
i wspierania rozwoju polskiego
przemysłu obronnego w latach
2007-2012.

Wymóg sporządzania
Istotą sprawozdania jest monitorowanie
przedmiotowego sprawozdania
realizacji programu przekształceń
wynika z treści Strategii....
strukturalnych przemysłowego
Przedstawienie sprawozdania ma na potencjału obronnego oraz wdrażania
celu poinformowanie Rady
mechanizmów i instrumentów
Ministrów o stanie realizacji
finansowych wspierających rozwój
działań określonych w tym
sektora obronnego.
dokumencie.

Informacja o realizacji w 2007
roku zadań określonych w
„Strategii działalności
górnictwa węgla kamiennego
w Polsce w latach 2007-2015”.

W „Strategii działalności górnictwa węgla
kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”
określono harmonogram realizacji
najważniejszych działań służących
osiągnięciu ustalonych celów.
Okresowe informacje dla RM mają
umożliwić ocenę postępów w realizacji
przyjętych celów oraz ewentualną
korektę założeń Strategii.
Komisja Europejska decyzją KE
K(2007)1943 z dnia 27.04.2007 r.
zaakceptowała pomoc publiczną dla
polskiego sektora węgla kamiennego.
Sprawozdanie zawiera dane dotyczące
udzielonej pomocy publicznej w
zakresie podlegającym akceptacji KE.
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MG

6
Przemysław Ligenza
Naczelnik Wydziału
DSO

Tadeusz Pyrcak
Dyrektor Departamentu
DSO
MG

Antoni Malinowski
Naczelnik Wydziału
DGA
MG

Antoni Malinowski
Naczelnik Wydziału
DGA
MG

Adres
BIP
7

http://bip.mg.g
ov.pl

Zgodnie z zapisem zawartym w
przyjętej przez RM w dniu 31 lipca
2007 r „Strategii działalności
górnictwa węgla kamiennego w
Polsce w latach 2007-2015” Minister Gospodarki jest
zobowiązany do przedstawiania
Radzie Ministrów, w okresach
rocznych, informacji o realizacji
Strategii.
Sprawozdanie dla Komisji
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Europejskiej z pomocy
(WE) 1407/2002 – Polska jest
publicznej dla górnictwa węgla zobowiązana do przedstawienia
kamiennego w 2007 roku
KE sprawozdania z udzielonej
pomocy publicznej w każdym roku
(do końca czerwca po zakończeniu
roku.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

http://bip.mg.gov.pl

55.

4
Przedstawienie Radzie Ministrów
kompleksowej informacji o stanie
rezerw w roku 2007, z uwzględnieniem
ich ilości, rozmieszczenia, stopnia
wykorzystania i kosztów utrzymania.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mg.gov.pl

53.

Istota projektu

http://bip.mg.g
ov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Wykonanie obowiązku określonego
52. Informacja o stanie
ilościowym, finansowaniu,
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30
wykorzystaniu i
maja 1996 r. o rezerwach
rozmieszczeniu rezerw
państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr
państwowych gospodarczych w 89, poz. 594).
roku 2007

57.

Stworzenie sprawnego i optymalnego
systemu, wykorzystującego wszystkie
dostępne instrumenty na rzecz
utworzenia Marki Polskiej, promocji
gospodarczej, wspierania działań
przedsiębiorców polskich zagranicą i
ściągania inwestycji zagranicznych do
Polski.

Dla osiągnięcia konkurencyjności
polskich stoczni poprzez odzyskanie
rentowności konieczne jest określenie
potrzeb w zakresie pomocy publicznej
dla stoczni niezbędnych do zakończenia
procesów restrukturyzacji.
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MG

6
Ewelina Przygoda
Naczelnik Wydziału
DIW

Bronisława Kowalak,
Dyrektor Departamentu
DIW

MG

MG

Anna Buza
Radca Ministra
Jolanta Sławomirska
Główny specjalista
DRG

Janusz Michalski
Główny specjalista
DE
MG

Adres
BIP
7

http://bip.mg.gov.pl

Projekt dokumentu przedstawia
długoterminową strategię Państwa w
obszarze energii oraz w zakresie
bezpieczeństwa energetycznego kraju, a
także program działań wykonawczych
do 2011 roku.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

http://bip.mg.gov.
pl

59.

Brak rozwiązania systemowego
powoduje, że duża ilość podmiotów
publicznych, o różnym statusie,
zajmuje się w chwili obecnej
promocją Polski i gospodarki
narodowej zagranicą, co powoduje
brak optymalnego wykorzystania
dostępnych sił i środków na rzecz
budowy Marki Polskiej, promocji
gospodarczej, wspierania działań
przedsiębiorców polskich zagranicą
i ściągania inwestycji
zagranicznych do Polski.
Nowelizacja „Strategii dla
Obecnie prowadzone są procesy
sektora stoczniowego (morskie prywatyzacji trzech stoczni
stocznie produkcyjne) na lata produkcyjnych. Wyłonieni
2006-2010”
inwestorzy opracują nowe
programy restrukturyzacji tych
stoczni. Zakłada się, że dla
realizacji tych programów
niezbędne będzie wsparcie państwa
Polityka energetyczna Polski
Wypełnienie zobowiązań
do 2030 roku
zapisanych w art. 12 ust.2 i art. 15
ust. 2 ustawy Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625)
oraz w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2005 r. Nr 62, poz. 552).

4
Przedstawienie informacji o efektach
działalności przedsiębiorców i spółek
zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi na koniec 2007 r.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mg.gov.pl

58.

Założenia ustawy o promocji
gospodarki polskiej

Istota projektu

http://bip.mg.g
ov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
56. Informacja o realizacji ustawy Obowiązek przygotowania
z dnia 20 października 1994 r. dokumentu wynika z przepisu art.
o specjalnych strefach
26 ustawy z dnia 20 października
ekonomicznych
1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Raport zawierał będzie informacje za
2007 r. dotyczące rozwoju rynku jak
również systemu wspierania w Polsce
biopaliw lub innych paliw
odnawialnych.

27

6
Marek Kucharski,
Główny specjalista
DE

MG

Adres
BIP
7

Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Określenie warunków prawnych
pozwalających na realizację
budownictwa mieszkaniowego w
zorganizowanej formie osiedli
mieszkaniowych, zapewniających
odpowiedni standard zamieszkania,
wraz z określeniem sposobu i zasad
realizacji infrastruktury technicznej i
społecznej, przy zapewnieniu
współdziałania samorządu
terytorialnego i inwestorów z
zachowaniem kontroli społecznej
mieszkańców miast i organizacji
społeczeństwa obywatelskiego.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

http://bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
60. Raport za 2007 r. dla Komisji Realizacja przepisu art. 32 ustawy z
Europejskiej wynikający z art. dnia 25 sierpnia 2006 r. o
4(1) dyrektywy 2003/30/WE
biokomponentach i biopaliwach
Parlamentu Europejskiego i
ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199,
Rady z dnia 8 maja 2003 r. w
z późn. zm.), który nakłada
sprawie wspierania użycia w
obowiązek okresowego
transporcie biopaliw lub
przygotowywania tego rodzaju
innych paliw odnawialnych
raportów przez państwa
członkowskie UE.
Założenia
ustawy
o
Aktualnie połowa budownictwa
61.
zorganizowanym
mieszkaniowego jest realizowana w
budownictwie mieszkaniowym formie zorganizowanej. Dla
przyśpieszenia tego procesu
konieczne jest opracowanie form
prawnych dla zapewnienia
obniżenia kosztu pozyskania
terenów, ochrony interesów osób
trzecich pod budowę i przy
uwzględnieniu dobra publicznego
jakim jest ład przestrzenny

Lp.
1

62.

2
Założenia ustawy o
rewitalizacji miast

Powszechnie krytykowany stan
trudności w realizacji procesu
budowlanego związany jest z
niedostosowaniem ustaw
„wiodących” (ustawa – Prawo
budowlane, ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawa o gospodarce
nieruchomościami)oraz ustaw z
zakresu innych działów
administracji rządowej – Prawo
ochrony środowiska , Prawo
geodezyjne i kartograficzne, ustawa
o ochronie zabytków, ustawa o
ochronie gruntów rolnych i leśnych

4
Ustawa określi zasady rewitalizacji, w
szczególności określając zakres
inwestycji publicznych związanych z
rewitalizacją, zasady gospodarki
nieruchomościami na obszarach
rewitalizowanych oraz zasady realizacji
infrastruktury komunalnej, zapewniając
poszanowanie interesów lokalnych
społeczności oraz uwzględniając
możliwość pozyskiwania środków
unijnych i wykorzystania instrumentów
BGK.
Proces rewitalizacji powinien zapewnić
zintegrowany rozwój miast (Karta
Lipska)
Usprawnienie procesu inwestycyjnego
w budownictwie poprzez zmianę i
uzupełnienie ustaw regulujących proces
inwestycyjny w budownictwie,
zarówno w zakresie lokalizacji, jak i
przebiegu procesu budowlanego.
Zharmonizowanie ustaw innych
działów administracji rządowej (ustawy
szczególne) wpływających na
sprawność procesu inwestowania
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Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP
7

MI

Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu w MI

MI

bip.mi.gov.pl

Założenia ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu
usprawnienia procesu
inwestycyjnego w
budownictwie

Istota projektu

bip.mi.gov.pl

63.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Znaczny stopień dekapitalizacji
substancji urbanistycznej polskich
miast oraz konieczność dokonania
modernizacji miast, tak aby
spełniały kryteria określone w
dokumentach z nieformalnego
Spotkania Ministrów Państw
Członkowskich UE w sprawach
Rozwoju Miast i Spójności
Terytorialnej (Karta Lipska),
wskazuje na konieczność takiego
postępowania w odniesieniu do
zdegradowanych obszarów
miejskich

Lp.
1

64.

2
Projekt programu ochrony
zabytków i opieki nad
zabytkami

Założenia ustawy o zmianie
ustawy o Polskiej Akademii
Nauk

Istota projektu
4
W krajowym programie ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami
określa się w szczególności cele i
kierunki działań oraz zadania w
zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, warunki i sposób
finansowania planowanych działań, a
także harmonogram ich realizacji
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5

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

MKiDN

Adres
BIP
7

Dariusz Drewniak,
dyrektor Dep. Strategii i
Rozwoju Nauki

MNiSW

bip.mnisw.gov.pl

Punktem wyjścia do prowadzonych prac
legislacyjnych będzie projekt nowelizacji
przedstawiony przez Prezesa PAN
przewidujący wprowadzenie możliwości
łączenia, podziału lub reorganizację
instytutów PAN (obowiązujące przepisy
ustawy zezwalają na likwidację albo
ogłoszenie upadłości instytutu). Ten
kierunek zmian prawnych pozwoli na
koncentrację potencjału istniejących
instytutów i w rezultacie umożliwi
tworzenie silnych interdyscyplinarnych
ośrodków badawczych.
Projekt zakłada także wprowadzenie
przepisów pozwalających Akademii i jej
instytutom na tworzenie spółek prawa
handlowego (oraz obejmowanie lub
nabywanie i posiadanie udziałów w
spółkach) – obecnie możliwość taką mają
jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie.
Zadaniem spółek ma być transfer wyników
badań naukowych do praktyki
gospodarczej.

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mkidn.gov.pl

65.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność przygotowania
projektu programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami
wynika z upoważnienia
ustawowego zawartego w przepisie
art. 86 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, zgodnie z którym Rada
Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
uchwala ww. program
Wymóg dokonania zmian w
ustawie o PAN związany jest z
koniecznością zreformowania tego
pionu nauki, postulowaną od lat
przez część środowiska naukowego
oraz uznawaną przez resort nauki.
Propozycje zmian w ustawie o PAN
zostały przedłożone przez Prezesa
PAN.

Lp.
1

66.

Tytuł
2
Założenia ustawy o
finansowym wsparciu
programu rozwoju badań
poznawczych w Polsce

Istota projektu
4
Dokument będzie zawierał propozycje
nowych rozwiązań organizacyjnych
dotyczących przyznawania środków na
badania poznawcze, uwzględniających
istotę mecenatu państwa nad rozwojem
nauki oraz tradycje samorządności
akademickiej. Zaproponowane
rozwiązania umożliwią rzeczywistą
konkurencyjność pomiędzy zespołami
badawczymi oraz wyławianie,
zatrudnianie i promowanie najlepszych
naukowców. Zmiany dotyczyć będą
także wdrożenia efektywnych
mechanizmów przeciwdziałających
zjawiskom przyczynkowości i
atomizacji tematyki badań. Określone
zostaną działania (także wykraczające
poza resort nauki) umożliwiające
sprawne i ekonomiczne prowadzenie
badań poznawczych w Polsce.
Dokument będzie opracowany po
dokonaniu konsultacji proponowanych
rozwiązań z organizacjami
pozarządowymi działającymi w sferze
nauki. Zostaną uwzględnione także
opinie innych resortów Dokument
pozwoli na przygotowanie projektu
ustawy w II półroczu 2008 r.
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Organ
odpowiedzi
alny
5

MNiSW

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Jacek Mazur, dyrektor
Departamentu Badań
Naukowych MNiSzW

Adres
BIP
7

bip.mnisw.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Rozwój badań poznawczych jest
jednym z podstawowych elementów
realizacji Strategii Lizbońskiej.
Polska posiada olbrzymi potencjał
do rozwoju badań poznawczych,
potencjał w postaci zasobów
ludzkich i aktywności środowiska
naukowego. Niedostateczna jest
natomiast konkurencyjność w
zakresie wyboru projektów
badawczych oraz infrastruktura
badawcza w kraju, a także zbyt
niski poziom finansowania. Istnieje
także pilna potrzeba deregulacji
(decentralizacji) i
odbiurokratyzowania, w tym
depapieryzacji procedur
przyznawania środków i
finansowania badań oraz skrócenie
czasu podejmowania decyzji.

Lp.
1

67.

2
Projekt Strategii rozwoju
nauki w Polsce do 2015 r.

Dokument nie wprowadza nowych
rozwiązań, pełni jedynie funkcję
informacyjną.

4
Strategia rozwoju nauki w Polsce do
2015 roku ma na celu wskazanie
głównych celów oraz kierunków
rozwoju polskiej nauki do roku 2015, a
także instrumentów realizacji, które
będą odpowiadać zmianom
zachodzącym w jej otoczeniu prawnym,
ekonomicznym i organizacyjnym.
Przedstawiony projekt opiera się na
założeniu, że działalność badawczorozwojowa ma podstawowe znaczenie
dla rozwoju cywilizacyjnego Polski
oraz wzrostu innowacyjności i
konkurencyjności polskiej gospodarki.
Dokument uwzględnia postanowienia
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015
(SRK), przyjętej przez Radę Ministrów
29 listopada 2006 roku, której głównym
celem jest podniesienie poziomu i
jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin.
Realizacja dyspozycji zawartej w § 29
ust. 2 uchwały Rady Ministrów z 19
marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów, ustalającej, że minister
realizujący lub koordynujący
wykonanie programu wieloletniego
przedstawia Radzie Ministrów coroczne
informacje o stopniu wykonania celów
i zadań ujętych w programie
wieloletnim wraz ze szczegółowym
określeniem sposobu wykorzystania
środków finansowych, które zostały
przeznaczone na ich wykonywanie.
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Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Elżbieta Majchrowicz,
radca ministra, Dep.
Strategii i Rozwoju Nauki
MNiSzW

Adres
BIP
7

MNiSW

Paweł Mikusek, Dyrektor
Dep. Informacji i Promocji
MNiSzW.

MNiSW

bip.mnisw.gov.pl

Informacja dla Rady
Ministrów na temat realizacji
w 2007 roku programu
wieloletniego Ekspozycja
Centrum Nauki „Kopernik”

Istota projektu

bip.mnisw.gov.pl

68.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność przyjęcia Strategii
rozwoju nauki w Polsce do 2015
roku (strategii sektorowej), wynika
z faktu uchylania przez Radę
Ministrów dotychczasowych
dokumentów strategicznych z
obszaru nauki, przede wszystkim
Strategii rozwoju nauki w Polsce
do roku 2013 oraz
perspektywicznej prognozy do roku
2020, przyjętej w czerwcu 2005 r.
Podstawy prawne opracowania
Strategii wyznaczają przepisy
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Lp.
1

70.

2
Projekt koncepcji
długofalowego rozwoju
polskich uczelni

Informacja o realizacji
Programu badań naukowych i
prac rozwojowych na rzecz
przemysłowego potencjału
obronnego

4
Opracowanie celów rozwoju polskiego
szkolnictwa wyższego w perspektywie
kilku lat.

Realizacja programu umożliwi
opracowanie i zastosowanie
nowoczesnych technologii w polskim
przemyśle obronnym. Istotą realizacji
programu będzie:
- zwiększenie konkurencyjności
polskiego przemysłu obronnego na
wymagających rynkach uzbrojenia,
- wyposażenie Sił Zbrojnych RP w
sprzęt i uzbrojenie odpowiadające
wymogom współczesnego pola
walki,
- ścisłe powiązanie jednostek
naukowych z przemysłem,
- zwiększenie konkurencyjności badań i
jednostek naukowych oraz jednostek
ppo.
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Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Mieczysław Grabianowski,
radca ministra, Dep.
Organizacji Szkół
Wyższych MNiSzW

MNiSW

Adres
BIP
7

Tomasz Korza, dyrektor
Departamentu Badań na
Rzecz Bezpieczeństwa i
Obronności Państwa
MNiSzW

MNiSW

bip.mnisw.gov.pl

Z dniem 1 lipca 2006 roku Polska
przystąpiła do „Międzyrządowego
reżimu stymulującego
konkurencyjność Europejskiego
Rynku Obronnego”. Powołany
przez Ministra Obrony Narodowej,
(w związku z przyjętym
trójstronnym porozumieniem Rada Ministrów, związki
zawodowe, przedstawiciele
przemysłowego potencjału
obronnego (ppo) zespół roboczy
opracował harmonogram działań
dostosowawczych i osłonowych dla
ppo.
Harmonogram nakładał na ministra
właściwego ds. nauki opracowanie
programu dotyczącego badań
naukowych w obszarze obronności
państwa.

Istota projektu

bip.mnisw.gov
.pl

69.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Brak spójnego dokumentu
określającego kierunki rozwoju
szkolnictwa wyższego w Polsce w
najbliższych latach.

Lp.

Tytuł

1

2

71.

Informacja Ministra Obrony
Narodowej w/s działań
podjętych w zakresie
przyspieszenia procesu
profesjonalizacji Sił
Zbrojnych RP

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
W wykonaniu expose Prezesa RM
w MON podjęto intensywne prace
zapewniające wdrożenie pełnej
profesjonalizacji w Siłach
Zbrojnych w 2010 r. umożliwiające
jednoczesne odstąpienie od
uzupełniania Sił Zbrojnych RP
żołnierzami pełniącymi
obowiązkową zasadniczą służbę
wojskową.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

33

MON/
Sztab
Generalny
WP

6
Ge. Franciszek Gągor
Szef SG

Adres
BIP
7

www.biuletyn.mon.gov.pl

Zapoznanie Rady Ministrów z celem i istotą
profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.
Przewiduje się kilka etapów prac legislacyjnych.
W pierwszym w szczególności znowelizowane
zostaną ustawy:
-o powszechnym obowiązku obrony RP w
zakresie poszerzenia bazy naboru kandydatów
do nadterminowej zasadniczej służby
wojskowej,
- o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych RP w zakresie
określenia liczebności SZ przez liczbę żołnierzy
i pracowników wojska,
- o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w
zakresie rozszerzenia bazy naboru do
zawodowej służby wojskowej, stworzenia
skutecznego systemu motywacyjnego
pozyskiwania niezbędnej liczby ochotników do
służby wojskowej,
ograniczenia odpływu żołnierzy zawodowych.
W kolejnym etapie znowelizowana zostanie
ustawa o zakwaterowaniu SZ RP w zakresie
prawnego zagwarantowania zakwaterowania
żołnierzom ochotnikom w warunkach
umożliwiających pogodzenie służby z życiem
rodzinnym w perspektywie wieloletniego
pełnienia służby. Następny etap to bardzo
szeroka zmiana ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP wprowadzająca też
zmiany w kilkudziesięciu innych ustawach.
Zmiany dotyczyłyby m.in. wprowadzenia
nowych rodzajów służby wojskowej, zamiany
poboru na rekrutację wojskową, wdrożenia
rejestracji przedpoborowych przez WKU,
unormowania systemu rekonwersji dla żołnierzy
zawodowych, utworzenia Narodowych Sił
Rezerwowych.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Lp.

Tytuł

1

2

73.

Aktualizacja PolitycznoStrategicznej Dyrektywy
Obronnej Rzeczypospolitej
Polskiej (PSDO RP) wydanej
w drodze Postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

5

MON

Weryfikacja zapisów PSDO RP w
świetle zapisów wynikających z nowej
SBN RP.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
gen. bryg.
Stanisław Rybak,
Dyrektor
Departament Strategii
Planowania Obronnego

gen. bryg.
Stanisław Rybak,
Dyrektor
Departament Strategii i
Planowania Obronnego
MON

Dokument będzie zawierał diagnozę
stanu przygotowania struktur
pozamilitarnych systemu obronnego
państwa do realizacji zadań obronnych
według stanu na dzień 31.12.2007 oraz
propozycje kierunków dalszych działań
na okres kolejnych czterech lat.

34

MON

gen. bryg.
Stanisław Rybak,
Dyrektor
Departament Strategii i
Planowania Obronnego

Adres
BIP
7

i

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

Udział resortów cywilnych w
realizacji celów Sił Zbrojnych
NATO 2008 dla RP

4
Dokument zawierał będzie diagnozę
stanu przygotowania struktur
pozamilitarnych systemu obronnego
państwa do realizacji zadań obronnych
według stanu na dzień 31.12.2007 r.
oraz propozycje kierunków dalszych
działań na okres czterech kolejnych lat.

Organ
odpowiedzi
alny

www.biuletyn.mon.gov.pl

74.

„Ocena pozamilitarnych
przygotowań obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej w
2007 r.”

Istota projektu

www.biuletyn.mon.gov.pl

72.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Podstawą prawną opracowania jest
§ 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie
warunków i trybu planowania i
finansowania zadań wykonywanych
w ramach przygotowań obronnych
państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz.
1599).
Konieczność aktualizacji PSDO RP
wynika z wprowadzenia nowej
Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej (SBN RP) oraz zapisów
rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr
152, poz. 1599) w sprawie
warunków i trybu planowania i
finansowania zadań wykonywanych
w ramach przygotowań obronnych
państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu
terytorialnego
Potrzeba przyjęcia przez RM
dokumentu określającego udział
resortów cywilnych w realizacji
zadań wynikających z przyjętych
przez RP zobowiązań wobec
organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w ramach
celów SZ NATO 2008 dla RP.

Tytuł

1

2
Roczne sprawozdanie z
realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” za rok
2007

75.

Adres
BIP

6
Krystyna Wyrwicka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i
Integracji Społecznej

MPiPS

7

Krystyna Wyrwicka
MPiPS

Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i
Integracji Społecznej

Krystyna Wyrwicka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i
Integracji Społecznej
MPiPS

www.mpips.gov.pl/bip

35

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip

77.

4
Roczne sprawozdanie z realizacji
Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” przedstawi kształtowanie
się kosztu realizacji Programu w ciągu
roku 2007 na podstawie informacji o
wielkości środków finansowych
udzielanych z budżetu państwa oraz
udziału środków własnych gmin w
finansowaniu Programu, liczby osób,
którym została udzielona pomoc, form
pomocy udzielanej w ramach Programu
i rodzajów działań przewidzianych w
ramach rozwoju bazy żywieniowej.
Projekt uchwały RM w sprawie
Przyjęcie przez Radę Ministrów
Projekt określi kierunki realizacji
harmonogramu zadań na kolejny uchwały wynika z art. 12 ust.2
programu wieloletniego „Pomoc
rok budżetowy (2009) oraz
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o państwa w zakresie dożywiania”,
kierunków realizacji Programu
ustanowieniu programu
szczegółowy harmonogram zadań
na ten rok
wieloletniego „Pomoc państwa w
realizowanych w 2009 r. przez
zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr
poszczególne podmioty oraz terminy
267, poz.2259)
realizacji zadań.
Sprawozdanie z realizacji zadań Przedłożenie sprawozdania wynika Rada Ministrów zobowiązana jest do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. z art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia przedstawienia Sejmowi
o spółdzielniach socjalnych
2006 r. o spółdzielniach socjalnych w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.
( Dz.U. Nr 94, poz. 651)
sprawozdania z działania ustawy za
okres od dnia jej wejścia w życie do
dnia 31 grudnia 2007 r.
Celem przedłożenia jest uzyskanie
stanowiska RM aprobującego
opracowane sprawozdanie.

Organ
odpowiedzi
alny

www.mpips.gov.pl/

76.

Istota projektu

www.mpips.gov.pl/bip

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Przedłożenie Radzie Ministrów
rocznego sprawozdania wynika z
art. 12 ust 1. ustawy z dnia 29
grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
(Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

Lp.

Tytuł

1

2
Sprawozdanie roczne z realizacji
Krajowego Planu Działań na
rzecz Zatrudnienia na 2007 rok

78.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

4

5

6
Hanna Świątkiewicz-Zych,
Dyrektor Departamentu
Rynku Pracy

Zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
sporządzenie sprawozdania rocznego z
realizacji KPDZ, służy wykonywaniu
zadań na rzecz rynku pracy przez
ministra właściwego do spraw pracy.

Art. 3 ust. 6 ustawy, zobowiązuje
Radę Ministrów do przedstawiania
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
zarówno przyjętego przez siebie
KPDZ, jak i sprawozdań z jego
realizacji.

MPiPS

Zgodnie z art. 4 ust. 1, pkt 5
ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, na
ministrze właściwym do spraw
pracy, spoczywa obowiązek
sporządzania corocznych
sprawozdań z realizacji KPDZ.
Sprawozdanie z realizacji
Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie

Zobowiązanie ustawowe zawarte
w art. 11 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
180, poz. 1493).

Minister Pracy i Polityki Społecznej
zgodnie z przepisami ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
jest zobligowany do przedstawiania
Sejmowi RP do 30 czerwca każdego
roku sprawozdania z realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, które ma na celu
ocenę realizacji zadań, monitorowanie
zjawiska przemocy w rodzinie.

36

Alina Wiśniewska
Dyrektor Departamentu
Świadczeń Rodzinnych
MPiPS

7

www.mpips.gov.pl/bip

79.

Adres
BIP

www.mpips.gov.pl/bip

Wykonanie postanowień art. 3 ust.
6 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz
decyzji dotyczącej monitorowania
i koordynowania realizacji
KPDZ/2007 wyrażonej w tym
dokumencie zaakceptowanym przez
Radę Ministrów w dniu 27 marca
2007 r.

Istota projektu

Istota projektu

37

MPiPS

6
Alina Wojtowicz-Pomierna
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych

Ewa PomianWojcieszczuk
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa Pracy
MPiPS

Adres
BIP
7

www.mpips.gov.pl/bip

Określenie przez stronę rządową
wyjściowej kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2009 r. będącej
podstawą do negocjacji z partnerami
społecznymi

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.mpips.gov.pl/bi

4
Sprawozdanie z realizacji przez Rząd
działań podjętych w celu
urzeczywistnienia postanowień Karty w
zakresie dotyczącym praw osób
niepełnosprawnych.

Organ
odpowiedzi
alny

p

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Uchwała Sejmu RP z dnia 1
80. Informacja Rządu RP o
działaniach podejmowanych w
sierpnia 2007 r. – Karta Praw Osób
2007 r. na rzecz realizacji
Niepełnosprawnych zobowiązuje
postanowień uchwały Sejmu RP z Rząd RP do składania co roku (do
dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta
30 czerwca) informacji o
Praw Osób Niepełnosprawnych
działaniach podjętych w celu
urzeczywistnienia praw osób
niepełnosprawnych.
Przedstawienie,
do
15
czerwca,
Realizacja art. 2 ust. 2 ustawy z 10
81.
przez RM członkom Trójstronnej października 2002 r. o
Komisji do Spraw Społecznominimalnym wynagrodzeniu za
Gospodarczych propozycji
pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z
wysokości minimalnego
późn.zm.)
wynagrodzenia za pracę w 2009
r. wraz z podstawowymi
wskaźnikami
makroekonomicznymi

Tytuł

1

2
Program wieloletni na lata
2008-2013 pt „Rozwój
zrównoważonych metod
produkcji ogrodniczej w celu
zapewnienia wysokiej jakości
biologicznej i odżywczej
produktów ogrodniczych oraz
zachowanie bioróżnorodności
środowiska i ochrony jego
zasobów” WykonawcyInstytut Sadownictwa i
Kwiaciarstwa w
Skierniewicach oraz
Instytut Warzywnictwa w
Skierniewicach

82.

83.

Potrzeba cyklicznego
przedstawiania 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.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

4

5

6
Wiesław Podyma Zastępca
Dyrektora Departamentu

Zapewnienie bezpiecznego stosowania środków
ochrony roślin, ochrona środowiska naturalnego
i różnorodności biologicznej. Ze względów
traktatowych
nastąpiła
zmiana
systemu
finansowania zadań pomocowych dla rolnictwa.
Od 2008 roku nie finansuje się zadań z postępu
biologicznego w produkcji roślinnej. Przyjęta
formuła programu wieloletniego pozwala na
kontynuowanie dofinansowania z budżetu
państwa zadań uznanych za ważne dla
prawidłowego rozwoju rolnictwa.
Program wieloletni ISK w Skierniewicach oraz
IW w Skierniewicach obejmuje finansowanie
zadań z zakresu ochrony różnorodności
biologicznej roślin sadowniczych i ozdobnych
poprzez gromadzenie i przechowywanie w stanie
żywym roślin tych gatunków.
Ponadto ma zapewnić finansowanie hodowli
roślin sadowniczych. Drzewa i krzewy owocowe
to gatunki wieloletnie. Ich hodowla jest
procesem długotrwałym, a przez to bardzo
kosztownym. Z tego względu w większości
krajów
UE
i
świata
hodowla
roślin
sadowniczych jest prowadzona w państwowych
jednostkach
naukowo-badawczych
(na
uniwersytetach, uczelniach rolniczych lub
instytutach naukowych) i jest finansowana ze
środków publicznych.

MRiRW

Zgodnie z tytułem

Konstancja Piątkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji

MRR

38

Adres
BIP
7

i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty
(DPW)

http://bip.mrr.gov.pl

Informacja o realizacji
programów operacyjnych
współfinansowanych
z funduszy strukturalnych UE
(w okresie od 1 stycznia
do 31 marca 2008 r.)

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Realizacja programu umożliwi
rozwój polskiego ogrodnictwa pod
względem technologicznym i
ekonomicznym przy zachowaniu
wymogów ochrony środowiska
przyrodniczego i racjonalnej
gospodarki zasobami naturalnymi.
Umożliwi zwiększenie spożycia
owoców i warzyw jako produktów
zawierających substancje o
istotnych wartościach
prozdrowotnych.

Lp.
1

85.

2
Strategia rozwoju
społeczno – gospodarczego
Polski Wschodniej
do roku 2020

Rozporządzenie stanowi program
pomocowy wymagający
notyfikacji. Zgodnie z art. 16
ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404),
dokonanie notyfikacji projektu
programu pomocowego wymaga
zgody Rady Ministrów
w formie uchwały.

4
Dokument zawiera analizę
zewnętrznych uwarunkowań rozwoju
Polski Wschodniej oraz potencjału
(społecznego, gospodarczego,
instytucjonalnego oraz przestrzennego)
rozwoju Polski Wschodniej.
Zawiera cele i kierunki rozwoju Polski
Wschodniej.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Agnieszka Kapciak
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów
Regionalnych
(DPR)

MRR

Rozporządzenie będzie określać
przeznaczenie, warunki i tryb
udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach działań 1.4 i 4.1
Programu Operacyjnego
Innowacyjnego Gospodarka, 20072013.
Rozporządzenie będzie wydane na
podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42,
poz. 275).

39

Anita Wesołowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Zarządzania
Programami
Konkurencyjności
i Innowacyjności
(DKI)
MRR

Adres
BIP
7

http://bip.mrr.gov.pl/

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie notyfikacji
rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego
w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach
działań 1.4-4.1
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

Istota projektu

http://bip.mrr.gov.pl/Program+prac+legislacyjnych+Ministe
rstwa/

84.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Polska Wschodnia, ze względu na
bardzo niski poziom rozwoju,
pozostanie przez wiele lat
beneficjentem europejskiej polityki
regionalnej oraz obszarem
problemowym tej polityki. Dlatego też
należy przygotować wieloletnią
(długookresową)
strategię rozwoju
społeczno – ekonomicznego
tego obszaru, która będzie
odniesieniem dla działań
podejmowanych
w średniookresowym programowaniu
funduszy europejskich w Polsce
Wschodniej. Zgodnie z art. 14, ust. 4
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju strategia ponadregionalna
przyjmowana jest przez Radę
Ministrów w drodze uchwały.

Informacja o stanie realizacji
Funduszu Spójności
(I kwartał 2008 r.) oraz
prognozy wydatkowania
z Funduszu Spójności
w latach 2007-2010
(aktualizacja)

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

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Anita Wesołowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Zarządzania
Programami
Konkurencyjności
i Innowacyjności
(DKI)

MRR

Konstancja Piątkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji
MRR

Zgodnie z tytułem

MRR

40

i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty
(DPW)
Monika Pałasz
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów
Infrastrukturalnych
(DPI)

Adres
BIP
7

http://bip.mrr.gov.
pl/

88.

Sprawozdanie roczne z
realizacji NPR za 2007 r.

4
Rozporządzenie będzie określać
przeznaczenie, warunki i tryb
udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach działania 5.3
Programu Operacyjnego
Innowacyjnego Gospodarka, 20072013.
Rozporządzenie będzie wydane na
podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275).
Zgodnie z tytułem

Organ
odpowiedzi
alny

http://bip.mrr.gov.
pl/

87.
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http://bip.mrr.gov.pl/

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Rozporządzenie stanowi program
86. Uchwała Rady Ministrów
w sprawie notyfikacji
pomocowy wymagający
rozporządzenia Ministra
notyfikacji. Zgodnie z art. 16
Rozwoju Regionalnego
ustawy
w sprawie wsparcia
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
finansowego udzielanego przez o postępowaniu w sprawach
Polską Agencję Rozwoju
dotyczących pomocy publicznej
Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404),
w ramach działania 5.3
dokonanie notyfikacji projektu
Programu Operacyjnego
programu pomocowego wymaga
Innowacyjna Gospodarka,
zgody Rady Ministrów
2007-2013
w formie uchwały.

Lp.
1

89.

Tytuł
2
Projekt dokumentu
zatytułowanego „Ocena
przebiegu prywatyzacji
majątku Skarbu Państwa w
2007 r."

Istota projektu
4
Dokument oparty jest na danych
Ministerstwa Skarbu Państwa i
prezentuje uwarunkowania
prywatyzacji, główne programy i
metody jej realizacji, a także
informacje o przychodach z
prywatyzacji, kierunkach ich
rozdysponowania i dochodach z tytułu
dywidend. Ocena... stanowi materiał
uzupełniający do sprawozdania z
wykonania budżetu państwa za dany
rok.

41

Organ
odpowiedzi
alny
5

MSP

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

Adres
BIP
7

www.msp.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obowiązek opracowania Oceny
przebiegu prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa wynika z dwóch
ustaw:
•
ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. ofinansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn.
zm.) -zgodnie z którą (art. 158 ust.
2 pkt 3) ocena przebiegu
prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu państwa przedkładana jest
przez Radę Ministrów - Sejmowi i
Najwyższej Izbie Kontroli:
•
ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 493. z późn. zm.)

Lp.
1

90.

2
Założenia do projektu ustawy
o rekompensatach za przejęte
przez państwo nieruchomości
oraz niektóre inne składniki
mienia.

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Z punktu widzenia ekonomicznego i
prawnego brak regulacji problemu
reprywatyzacji, powoduje, że wiele
przedsięwzięć gospodarczych było i jest
wadliwie przeprowadzonych na skutek
niejasnej sytuacji prawnej mienia w
kontekście kierowanych do niego roszczeń
byłych właścicieli lub ich spadkobierców.
Stan niepewności odnosi się przede
wszystkim do procesów komercjalizacji i
prywatyzacji. Wydawane od wielu lat
orzeczenia sądowe i administracyjne
orzekające o odszkodowaniach na znaczne
sumy, wynikające z wyliczanej
stuprocentowej wartości naprawianych
szkód stanowią duże zagrożenie dla
finansów publicznych. Ponadto przed ETPC
toczy się coraz więcej spraw ze skarg
dotyczących naruszenia prawa do ochrony
mienia na tle braku odszkodowania za
mienie przejęte w ramach nacjonalizacji po
drugiej wojnie światowej. Trybunał w
swoim orzecznictwie domaga się od Polski
proporcjonalnie do wszystkich krajów Unii
respektowania przez Polskę ochrony prawa
własności.

Głównym celem projektu jest ochrona prawa
własności przez anulowanie skutków jego
bezprawnych naruszeń w przeszłości,
zadośćuczynienie krzywdom zaistniałym w
wyniku pozbawienia wielu osób własności
mienia oraz uporządkowanie stosunków
własnościowych

Art. 5 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o przygotowaniu
finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.
1219).

Ustanowienie wieloletniego programu
inwestycyjnego określi zasady
finansowania przedsięwzięć Euro 2012.
Celem takiego rozwiązania jest
zapewnienie sprawnej realizacji
przygotowań do organizacji Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

6

7

Andrzej Relidzyński -Dyrektor
Departamentu Ewidencji,
Reprywatyzacji Rekompensat i
Udostępniania Akcji
Ilona Orzechowska
Naczelnik Wydziału

MSP
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Dariusz Buza
Koordynator ds. EURO
2012 w MSiT
MSiT

www.
bip.msport.gov.pl

Projekt programu
wieloletniego dofinansowania
przedsięwzięć Euro 2012

Istota projektu

www.msp.gov.pl

91.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Lp.
1

93.

2
Informacja nt. stanu
przygotowań reprezentacji
Polski do startu w Igrzyskach
XXIX Olimpiady Pekin 2008
oraz Letnich Igrzysk
Paraolimpijskich
Założenia ustawy – Prawo
sportowe

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Tomasz Marcinkowski
Dyrektor Departamentu
Sportu Kwalifikowanego i
Młodzieżowego
Pani Elżbieta Bojanowska
Dyrektor Departamentu
Sportu Osób
Niepełnosprawnych
Rafał Wosik
Dyrektor Departamentu
Prawno-Kontrolnego

MSiT

Istotą projektu ustawy będzie
uregulowanie w jednym akcie prawnym
spraw normowanych dotychczas
przepisami ustawy o sporcie
kwalifikowanym i ustawy o kulturze
fizycznej, a także wprowadzenie
nowych rozwiązań, m.in. finansowych,
marketingowych i organizacyjnych,
ułatwiających rozwój kultury fizycznej
i sportu.

MSiT
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Adres
BIP
7

www.bip.msport.gov.pl

Zagadnienia kultury fizycznej i
sportu regulowane są w obecnym
stanie prawnym przepisami dwóch
podstawowych aktów prawa
powszechnego:
• ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z
późn. zm.);
• ustawą z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.
889, z późn. zm.).
Powyższy „dualizm ustawowy”
powoduje liczne problemy z
interpretacją i stosowaniem
przepisów w/w ustaw. Ponadto akty
te nie spełniają oczekiwań
środowiska sportowego oraz nie
realizują potrzeb związanych z
kształtowaniem polityki Państwa w
odniesieniu do szeroko
rozumianego sportu.
Dlatego też konieczne jest
uchwalenie jednego aktu prawnego,
kompleksowo regulującego
problematykę dotyczącą kultury
fizycznej i sportu.

Organ
odpowiedzi
alny

www.
bip.msport.gov.pl

92.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Istota projektu
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
4
Zapoznanie członków Rady
Informacja bieżąca.
Ministrów ze stanem przygotowań
do startu polskiej reprezentacji w
XXIX Igrzyskach Olimpijskich
oraz Igrzyskach Paraolimpijskich w
Pekinie.

Lp.
1

94.

4
Celem programu jest zwiększenie
bezpieczeństwa powodziowego w
dorzeczu górnej Wisły poprzez
efektywne planowanie i realizację
środków ochrony, rozwój działań
prewencyjnych, mających za zadanie
ograniczenie zagrożenia
powodziowego. Zakłada się, że
działania prewencyjne powinny być
ukierunkowane na sformułowanie
odpowiednich zasad planowania
przestrzennego i na wprowadzenie
ograniczeń w zagospodarowaniu
terenów zalewowych.

Aktualizację dokumentu przewiduje
„Program Dostosowania Organów
Administracji Państwowej do
Współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen (SIS) i
Systemu Informacji Wizowej (VIS)
– MasterPlan SIS i VIS PL wersja
4.0”, przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 14 listopada
2007 r.

W dokumencie zostanie określona
zaktualizowana koncepcja współpracy
Polski z Systemem Informacji Wizowej
(w szczególności zadania i terminy
realizacji).
Aktualizacja powinna nastąpić w ciągu
60 dni od opublikowania
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
Systemu Informacji Wizowej (VIS)
oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz
krótkoterminowych.

Program uporządkowania
zadań i kompetencji organów
administracji publicznej

Realizacja programu Rządu w
zakresie przekazania kompetencji
jednostkom samorządu
terytorialnego

Określenie zadań wojewody do
przekazania marszałkowi
województwa.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Grzegorz Tomaszewski –
Naczelnik Wydziału
Finansowego Biura do
Spraw Usuwania Skutków
Klęsk Żywiołowych

MSWiA

Robert Kośla – Zastępca
Dyrektora ds. SIS i VIS
Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie
MSWiA
WWPE

Tomasz Siemoniak
Sekretarz stanu
MSWiA

Adres
BIP
7

bip.wwpe.gov.
pl

Aktualizacji dokumentu
rządowego „Suplement VIS do
Programu Dostosowania
Organów Administracji
Państwowej do Współpracy z
Systemem Informacyjnym
Schengen II (SIS II) i Systemu
Informacji Wizowej (VIS) –
MasterPlan SIS II i VIS PL w
wersji 3.1”

Organ
odpowiedzi
alny

bip.wwpe.gov.pl

96.

2
Rządowy Program Ochrony
Przeciwpowodziowej
w dorzeczu górnej Wisły.

Istota projektu

bip.mswia.gov.pl

95.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zagrożenie powodziowe dorzecza
górnej Wisły oraz duże straty
powodowane przez powodzie i
podtopienia.

Lp.
1

97.

4
Dokument ma uwzględnić zmiany w
stanie krajowych prac związanych z
przygotowaniem do współpracy z SIS
(w tym dotyczących 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).
Założenia do Krajowego Planu Konieczność przygotowania
KPOIK ma za zadanie zapewnienie
Ochrony Infrastruktury
KPOIK wynika z zapisów ustawy o odpowiedniego poziomu
Krytycznej
zarządzaniu kryzysowym (art. 6
bezpieczeństwa dla kluczowych
ust. 2). Za przygotowanie planu
elementów infrastruktury krytycznej.
odpowiedzialne jest Rządowe
Pierwszym etapem prac nad Planem
Centrum Bezpieczeństwa.
jest przygotowanie założeń.
Powołanie RCB przewiduje ustawa
o zarządzaniu kryzysowym.
Obowiązek sporządzania raportu z
realizacji polityki ekologicznej
państwa wynika z art. 16 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2006
r. Nr 129, poz. 902)

Analiza i ocena realizacji celów
wyznaczonych w ramach polityki
ekologicznej państwa na lata 20032006
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Robert Kośla – Zastępca
Dyrektora ds. SIS i VIS
Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie

MSWiA
WWPE

MSWiA
RCB (do
czasu
powstania
RCB prace
nad
założeniami
toczą się w
MSWiA)

MŚ

Tomasz Szewczyk –
Główny Specjalista w
Wydziale ds. Terroryzmu
i Ochrony Infrastruktury
Krytycznej Departamentu
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
Halina Świerczyńska
Gł.Specjalista
Wydział Polityki
Ekologicznej i
Instrumentów Ekorozwoju
Departament Globalnych
Problemów Środowiska i
Zmian Klimatu

Adres
BIP
7

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

Raport z realizacji polityki
ekologicznej państwa na lata
2003-2006

Organ
odpowiedzi
alny

bip.wwpe.gov.pl

99.

2
Aktualizacja „Programu
Dostosowania Organów
Administracji Państwowej do
Współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen
(SIS) i Systemu Informacji
Wizowej (VIS) – MasterPlan
SIS i VIS PL w wersji 4.0”

Istota projektu

bip.wwpe.gov.pl

98.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zmiany dotyczące prac nad
Systemem Informacyjnym
Schengen i Systemem Informacji
Wizowej – zarówno na szczeblu
krajowym, jak i Unii Europejskiej.

Lp.

Tytuł

1

2

101 Informacja o gospodarowaniu
wodami w Polsce
.

Istota projektu
4
Strategia określa podstawowe cele,
kierunki i zasady działania
umożliwiające realizację idei trwałego i
zrównoważonego rozwoju w
gospodarowaniu zasobami wodnymi w
Polsce.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Robert Kęsy
Dyrektor Departamentu
Planowania i Zasobów
Wodnych

MŚ/KZGW

46

Robert Kęsy
Dyrektor Departamentu
Planowania i Zasobów
Wodnych

MŚ/KZGW

7

http://www.kzgw.gov.pl/bip.nor.pl

Informacja dotyczy:
1. stanu zasobów wodnych
państwa,
2. stanu wykorzystania zasobów
wodnych,
3. realizowania planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy,
4. współpracy międzynarodowej
na wodach granicznych i
realizacji umów w tym
zakresie,
5. utrzymywania wód
powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych,
6. prowadzenia inwestycji,
7. stanu ochrony ludności i
mienia przed powodzią lub
suszą.

Adres
BIP

http://www.kzgw.gov.pl/bip.nor.pl

100 Aktualizacja Strategii
Gospodarki Wodnej
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczne jest zbudowanie
sprawnie działającego systemu,
który wykorzystując instrumenty
legislacyjno – prawne, finansowe i
zarządzania, będzie zapewniał
utrzymanie dobrego stanu wód, a w
szczególności ekosystemów
wodnych i od wody zależnych,
pozwalał na zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb wodnych,
zwiększał bezpieczeństwo w
sytuacjach nadzwyczajnych
( powodzi, suszy, awarii obiektów
hydrotechnicznych w zakresie
gospodarki wodnej)
W związku z art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255)
minister właściwy ds. gospodarki
wodnej jest obowiązany do
przedkładania Sejmowi
Rzeczypospolitej Polskiej, co dwa
lata, informacji o gospodarowaniu
wodami.

Lp.

Tytuł

1

2

102 Sprawozdanie z realizacji
„Programu ograniczenia
.
zdrowotnych następstw
palenia tytoniu w Polsce”

4
Ochrona zdrowia przed następstwami
używania tytoniu realizowana jest
przez kształtowanie polityki
zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej,
do której należy między innymi:
ochrona prawa niepalących do życia w
środowisku wolnym od dymu
tytoniowego, promocja zdrowia przez
propagowanie stylu życia wolnego od
nałogu papierosów i użycia wyrobów
tytoniowych, obniżanie norm
dopuszczalnych zawartości substancji
szkodliwych w wyrobach tytoniowych.
Natomiast Rada Ministrów ustala
program określający politykę
zdrowotną, społeczną i ekonomiczną,
zmierzający do zmniejszenia używania
wyrobów tytoniowych i składa
coroczne sprawozdanie Sejmowi z
realizacji tego programu w terminie do
30 kwietnia.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 lipca
lipca 2005 r. o ustanowieniu
2005 r. o ustanowieniu programu
programu wieloletniego „Narodowy wieloletniego „Narodowy program
program zwalczania chorób
zwalczania chorób nowotworowych”
nowotworowych” (Dz.U. Nr 143,
(Dz.U. Nr 143, poz. 1200) Minister
poz. 1200) Minister Zdrowia
Zdrowia przedstawia Sejmowi
przedstawia Sejmowi
Rzeczypospolitej Polskiej, nie później
Rzeczypospolitej Polskiej, nie
niż do dnia 31 maja, roczne
później niż do dnia 31 maja, roczne sprawozdanie z realizacji Programu za
sprawozdanie z realizacji Programu poprzedni rok kalendarzowy
za poprzedni rok kalendarzowy
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Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Krzysztof Grzegorek
Sekretarz Stanu

MZ

Andrzej Witold
Włodarczyk
Podsekretarz Stanu
MZ

Adres
BIP
7

http://bip.mz.gov.pl

„Narodowy program
zwalczania chorób
nowotworowych” w roku 2008

Istota projektu

http://bip.mz.gov.pl

103 Sprawozdanie z realizacji
programu wieloletniego
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Przedmiotowe sprawozdanie jest
składane Radzie Ministrów zgodnie
z art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr
10, poz. 55, z późn. zm.)

Lp.

Tytuł

1

2

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz.
1200) Zarządzający systemem,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
sporządza Roczny Raport dla Rady
Ministrów dotyczący jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz
sprężonego gazu ziemnego (CNG).
W związku z tym, UOKIK
zamierza przygotować raport i
przedstawić pod obrady Rady
Ministrów do końca maja 2008 r.

4
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych”
(Dz. U. Nr 143, poz. 1200) Minister
Zdrowia przedstawia Radzie Ministrów
projekt harmonogramu, który jest
przyjmowany przez Radę Ministrów w
drodze uchwały.
Istotą Raportu jest przedstawienie
danych dotyczących dotyczący jakości
paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz sprężonego
gazu ziemnego (CNG). Raport zostanie
sporządzony zgodnie ze wzorem
zawartym w zał. 1 rozporządzenia MG
z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
sposobu monitorowania jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz sprężonego
gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189,
poz. 1354).
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Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Andrzej Witold
Włodarczyk
Podsekretarz Stanu

MZ

Adres
BIP
7

Urszula Szałkowska,
Dyrektor Departamentu
Nadzoru Rynku

Prezes
UOKIK

Magdalena Rucińska
Naczelnik Wydziału
Monitorowania Jakości
Paliw, Departament
Nadzoru Rynku

http://bip.uokik.gov.pl

harmonogramu zadań
wykonywanych w ramach
programu wieloletniego
„Narodowy program
zwalczania chorób
nowotworowych” w roku 2009
oraz kierunków realizacji
zadań tego programu na lata
2010 i 2011
105 Roczny zbiorczy raport dla
Rady Ministrów dotyczący
.
jakości paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz
sprężonego gazu ziemnego
(CNG)

Istota projektu

http://bip.mz.gov.pl

104 Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1
lipca 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Narodowy
program zwalczania chorób
nowotworowych” (Dz. U. Nr 143,
poz. 1200) Minister Zdrowia
przedstawia Radzie Ministrów
projekt harmonogramu, który jest
przyjmowany przez Radę
Ministrów w drodze uchwały.

Lp.

Tytuł

1

2

106 Roczny zbiorczy raport dla
Komisji Europejskiej
.

dotyczący jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych

Istota projektu
4
Istotą Raportu jest przedstawienie
danych dotyczących dotyczący jakości
paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w
Polsce, sprzedawanych na stacjach
paliwowych i zakładowych. Raport
zostanie sporządzony zgodnie ze
wzorem zawartym w zał. 2
rozporządzenia MG z dnia 21 września
2007 r. w sprawie sposobu
monitorowania jakości paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych, a także wzorów
raportów dotyczących tych paliw oraz
gazu skroplonego (LPG) i sprężonego
gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189,
poz. 1354).
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Organ
odpowiedzi
alny
5

Prezes
UOKIK

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Urszula Szałkowska,
Dyrektor Departamentu
Nadzoru Rynku
Magdalena Rucińska
Naczelnik Wydziału
Monitorowania Jakości
Paliw, Departament
Nadzoru Rynku

Adres
BIP
7

http://bip.uokik.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz.
1200) Zarządzający systemem,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
sporządza Roczny Raport dla
Komisji Europejskiej dotyczący
jakości paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych, na stacjach paliwowych i
zakładowych. Zarządzający
dostarcza raport KE corocznie do
dnia 30 czerwca. W związku z tym,
UOKIK zamierza przygotować
raport i przedstawić pod obrady
Rady Ministrów do końca maja
2008 r.

Lp.

Tytuł

1

2

107 Roczny zbiorczy raport dla
Komisji Europejskiej
.

4
Istotą Raportu jest przedstawienie
danych statystycznych dotyczący
zawartości siarki w lekkim oleju
opałowym, ciężkim oleju opałowym,
ciężkim oleju do silników statków
żeglugi śródlądowej, paliwie
żeglugowym stosowanym w statkach
morskich. Zarządzający sporządza
raport na podstawie rocznych raportów
przekazywanych prze Głównego
Inspektora Inspekcji Handlowej,
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, Dyrektorów Urzędów
Morskich.

Organ
odpowiedzi
alny
5

6
Urszula Szałkowska,
Dyrektor Departamentu
Nadzoru Rynku
Magdalena Rucińska
Naczelnik Wydziału
Monitorowania Jakości
Paliw, Departament
Nadzoru Rynku

Prezes
UOKIK

Przedstawienie projektu rządowego
programu rozwoju konkurencji
Prezes
UOKIK

50

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Wojciech Szymczak,
Dyrektor Departamentu
Analiz Rynku

Adres
BIP
7

http://bip.uoki
k.gov.pl

108 Polityka Konkurencji na lata
2008-2010
.

Istota projektu

http://bip.uokik.gov.pl

dotyczący zawartości siarki w
lekkim oleju opałowym,
ciężkim oleju opałowym, oleju
do silników statków żeglugi
śródlądowej, paliwie
żeglugowym stosowanym w
statkach morskich

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz.
U. Nr 169, poz. 1200) Zarządzający
systemem, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, sporządza Roczny
Raport dla Komisji Europejskiej
dotyczący zawartości siarki w
lekkim oleju opałowym, ciężkim
oleju opałowym, ciężkim oleju do
silników statków żeglugi
śródlądowej, paliwie żeglugowym
stosowanym w statkach morskich
Zarządzający dostarcza raport KE
corocznie do dnia 30 czerwca. W
związku z tym, UOKIK zamierza
przygotować raport i przedstawić
pod obrady Rady Ministrów do
końca maja 2008 r.
Zgodnie z art. 31 p. 4 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji (Dz. U. z 2007 r. Nr
50, poz. 331 ze zm.)

Lp.

Tytuł

1

2

109 Wieloletni program rozwoju
statystyki publicznej na lata
.
2009-2015

4
Określenie wizji statystyki publicznej,
której misją jest pełnienie usługi
zapewniającej rzetelne i obiektywne
informowanie społeczeństwa, organów
władzy państwowej, administracji
państwowej i samorządowej,
organizacji gospodarczych,
społecznych, związkowych naukowych
i innych odbiorców danych
statystycznych o szeroko rozumianej
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju,
a także realizowanie przez Polskę
zobowiązań informacyjnych z tytułu
przynależności do różnych organizacji
międzynarodowych. Będzie to pierwszy
od kilkunastu lat dokument określający
kierunki rozwoju polskiej statystyki
publicznej i planowane przedsięwzięcie
w kilkuletniej perspektywie.

Sprawozdanie z funkcjonowania
systemu zamówień publicznych w
2007r.

51

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Sławomir Brodziński
Dyrektor Generalny
GUS

Prezes
GUS

UZP

Wojciech Michalski –
Naczelnik Wydziału
Analiz Systemowych w
Dep. Informatyzacji i
Analiz Systemowych

www.
bip.uzp.gov.pl

zamówień publicznych w
2007r.

Istota projektu

www.stat.gov.pl/bip

110 Projekt sprawozdania z
funkcjonowania systemu
.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Dotychczas przygotowywano tylko
roczne programy badań
statystycznych statystyki
publicznej. Nie obejmowały one
zadań i celów jakie ma realizować
statystyka w najbliższych latach.
Wymogi systemu informacyjnego
państwa, w którym system
statystyki publicznej jest ważnym
elementem dyktują potrzebę
określania zamierzeń statystyki
przewidywanej do realizacji
przynajmniej do 2015 r.
Przygotowanie takiego dokumentu
będzie nawiązywaniem do
pięcioletnich programów
statystycznych Eurostatu, a także
podyktowane jest potrzebami
wynikającymi z członkostwa Polski
w UE, prowadzenia polityki
rozwoju kraju wspomaganej
unijnymi środkami pomocowymi
oraz planowanym wdrażaniem do
praktyki budżetu zadaniowego
Wykonanie obowiązku
wynikającego z art. 154 pkt 16
ustawy – Prawo zamówień
publicznych

