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LIPIEC - WRZESIEŃ

2.

Strategia zarządzania długiem
sektora finansów publicznych
na lata 2009-2011

Przygotowana w trybie art. 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
współpracy RM z Sejmem i
Senatem w sprawach związanych z
członkostwem RP w UE.

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.

Mikołaj Dowgielewicz
Sekretarz Stanu
UKIE

Katarzyna ZajdelKurowska
Podsekretarz Stanu
MF

Elżbieta Suchocka
Roguska
Sekretarz Stanu

MF

www.mf.gov.pl

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach
publicznych Minister Finansów co
roku przygotowuje trzyletnią
Strategię zarządzania długiem
sektora finansów publicznych,
która jest przedkładana Radzie
Ministrów do zatwierdzenia i
przekazywana do Sejmu wraz z
uzasadnieniem do projektu ustawy
budżetowej.
Analiza kształtowania się
Rada Ministrów powierzyła
przeciętnych wynagrodzeń u
Ministrowi Finansów funkcje
przedsiębiorców w II kwartale koordynatora rzetelności i
2008 r. i za I półrocze 2008
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.

W ramach ustawy o współpracy Rządu
z Sejmem i Senatem informacja
przekazywana jest jako informacja
rządowa odnośnie do uczestnictwa RP
w pracach prowadzonych przez daną
Prezydencję w ramach procesu
decyzyjnego.
Określenie celów i zadań zarządzania
długiem oraz prognoz w horyzoncie
trzyletnim. Dokument zawiera
prognozy kosztów obsługi długu,
poziom długu i parametrów ryzyka dla
najbliższych 3 lat oraz ocenę realizacji
Strategii zaakceptowanej rok
wcześniej.

www.mf.gov.pl

3.

Informacja dla Sejmu i Senatu
o udziale RP w pracach UE w
okresie styczeń-czerwiec 2008
w trakcie Prezydencji
Słoweńskiej

www.ukie.gov.pl

1.

5.

Konieczność zmian wzorców
produkcji i konsumpcji na
sprzyjające realizacji zasad
trwałego, zrównoważonego
rozwoju.

Roczny Raport z realizacji
Krajowego Programu Reform

Zapewnienie Radzie Ministrów
oraz Komisji Europejskiej
niezbędnych informacji do
właściwego zarządzania
wdrażaniem Krajowego Programu
Reform.

MG

7

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

MG

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

MG

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

Informacja o realizacji Krajowego
Programu Reform.

2

6
Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

Program działań na rzecz
wzorców zrównoważonej
produkcji i konsumpcji

Redukcja obciążeń administracyjnych
przyniesie w średnim i długim okresie
pozytywne skutki dla rozwoju
gospodarki i przedsiębiorstw. Będą one
wynikały ze zwiększenia efektywności
wykorzystania zasobów w
przedsiębiorstwach. W wyniku redukcji
obciążeń administracyjnych
przedsiębiorstwa mniej czasu i środków
będą przeznaczały na wypełnianie
obowiązków informacyjnych.
Rozwój innowacyjności i wzrost
świadomości ekologicznej, w tym
szersze wykorzystanie technologii
środowiskowych.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mg.gov.pl

7.

25% cel redukcji obciążeń
administracyjnych do 2010 r. w
siedmiu priorytetowych obszarach
został przyjęty 11 marca 2008 r.
jako zapis do protokołu z
posiedzenia Rady Ministrów.
Minister Gospodarki, jako
koordynator, wyznaczy
szczegółowy haromonogram prac.

4
Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego sprzyjającego tworzeniu
nowych miejsc pracy z zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

6.

Harmonogram i zasady
realizacji redukcji obciążeń
administracyjnych w prawie
krajowym

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Krajowy Program Reform na Zapewnienie Radzie Ministrów
4.
lata 2008-2011 na rzecz
niezbędnych informacji do
realizacji odnowionej Strategii właściwego zarządzania
Lizbońskiej w Polsce
wdrażaniem Krajowego Programu
Reform.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Założenia do ustawy o zmianie Kompleksowa zmiana na rynku
8.
ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych wymaga
informacji gospodarczych
interwencji legislacyjnej.

Raport Przedsiębiorczość w
Polsce

3

5

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

Adres
BIP
7

MG

Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Raport wspiera proces
formułowania polityki
gospodarczej sprzyjającej
rozwojowi przedsiębiorczości,
dzięki:
- kompleksowej analizie warunków
funkcjonowania przedsiębiorstw w
Polsce,
- przedstawieniu rekomendacji w
zakresie działań sprzyjających
rozwojowi przedsiębiorczości.
Ponadto raport przedstawia
informacje użyteczne dla
przedsiębiorców, m.in. regulacje
dot. prowadzenia działalności
gospodarczej czy konkretne
instrumenty wsparcia.

4
Projekt ma na celu poprawę warunków
funkcjonowania biur informacji
gospodarczej i wzmocnienie ochrony
wierzycieli poprzez stymulowanie
rozwoju rynku informacji
gospodarczych (stworzenie
optymalnego rynku zarządzania
informacją gospodarczą, poprawa
zarządzania ryzykiem działalności
gospodarczej). Proponowane zmiany
mają także na celu modyfikację
niektórych obowiązków
administracyjnych.
Raport przedstawia, na tle warunków
makroekonomicznych w kraju, sytuację
ekonomiczno –finansową
przedsiębiorstw w Polsce, bada
warunki regulacyjne dla ich
funkcjonowania oraz definiuje obszary
najbardziej newralgiczne, które
wymagają usprawnienia. Raport ma
charakter analityczny, ale także zawiera
rekomendacje dla działań sprzyjających
rozwojowi przedsiębiorczości.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

9.

Istota projektu

Tytuł

1

2
Program pomocowy dla
inwestycji początkowych w
sektorze górnictwa węgla
kamiennego na lata 2009-2010

10.

11.

Założenia ustawy o promocji
gospodarki polskiej

Istota projektu

4

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

MG

Adres
BIP
7

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

4
Potrzeba inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych jest kluczowa dla
dalszego funkcjonowania górnictwa
węgla kamiennego.
Wsparcie inwestycji początkowych ma
istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Inwestycje umożliwią utrzymanie
wydobycia węgla kamiennego i
zabezpieczenie potrzeb krajowych, jak i
eksport do krajów UE i poza Unię.
Brak rozwiązania systemowego
Stworzenie sprawnego i optymalnego
powoduje, że duża ilość podmiotów systemu, wykorzystującego wszystkie
publicznych, o różnym statusie,
dostępne instrumenty na rzecz
zajmuje się w chwili obecnej
utworzenia Marki Polskiej, promocji
promocją Polski i gospodarki
gospodarczej, wspierania polskich
narodowej za granicą, co powoduje inwestycji za granicą oraz działań
brak optymalnego wykorzystania
przedsiębiorców polskich za granicą i
dostępnych sił i środków na rzecz
ściągania inwestycji zagranicznych do
promocji gospodarczej, wspierania Polski.
działań przedsiębiorców polskich
za granicą i ściągania inwestycji
zagranicznych do Polski.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba uzyskania akceptującej
decyzji Rady Ministrów i
notyfikacji przez Komisję
Europejską dofinansowania
inwestycji początkowych w
górnictwie węgla kamiennego.

Istota projektu
4
Proponuje się aby KPK był
ustanowiony przy ministrze właściwym
ds. gospodarki, zgodnie z wnioskiem
MON. Mając na względzie
obiektywność przy podejmowaniu
decyzji proponuje się aby w procesie
przygotowania stanowiska KPK do
ofert „korzyści offsetowych” zasięgano
opinii Zespołu do spraw oceny korzyści
przemysłowych, który będzie powołany
przez ministra właściwego do spraw
gospodarki równolegle z formalnym
powołaniem KPK. Ze względu na
ustanowioną przez RM wiodącą rolę
Ministra Obrony Narodowej w
programie NAEW&C niezbędne jest
ustanowienie powyższych kompetencji
przez Radę Ministrów.

5

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

MG

MG

Adres
BIP
7

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

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

bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
12. Informacja w sprawie udziału Z dniem 29.12.2006 r. RP stała się
i korzyści przemysłowych
członkiem programu NAEW&C. W
wynikających z członkostwa
związku z wnoszonymi składkami (ok.
Rzeczpospolitej Polskiej w
250 mln zł w latach 2006-2011) RP ma
Programie Wczesnego
korzyści związane z możliwością
Ostrzegania i Kontroli
wykorzystania systemu AWACS oraz
Powietrznej NATO(NATO
prawo do otrzymywania tzw. „korzyści
Airborne Elary Warning and
przemysłowych”.
Control Programme –
W celu wykorzystania
NAEW&CProgramme) wraz z przedmiotowych korzyści
projektem zapisu do Protokołu niezbędne jest ustanowienie
ustaleń z posiedzenia Rady
Narodowego Punktu Kontaktowego
Ministrów
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”.
Konieczność dostosowania i
13. Informacja o realizacji
„Strategii zmian wzorców
uzupełnienia dokumentu do Planu
produkcji i konsumpcji na
działań Unii Europejskiej na rzecz
sprzyjające realizacji zasad
zrównoważonej produkcji i
trwałego, zrównoważonego
konsumpcji opublikowanego w II
rozwoju” (za okres 2003-2006) połowie 2007 r.

Lp.
1

14.

Modyfikacja i aktualizacja
obecnego Systemu wsparcia
dużych projektów
inwestycyjnych

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
przeprowadzenie monitoringu i
ewaluacji wdrażania strategii.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

MG

Określenie zasad udzielania wsparcia
inwestycji o strategicznym znaczeniu dla
gospodarki.

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

6

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu
MG

Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu
MG

Adres
BIP
7

bip.mg.gov.pl

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

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

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

16.

2
Program działań na rzecz
wspierania elektronicznego
handlu i usług

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

15.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Przy opracowaniu dokumentu
wzięto pod uwagę kluczowe
wyzwania jakie stoją przed egospodarką:
− 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,
− słabe upowszechnienie płatności
elektronicznych.
Dokument wymaga uwzględnienia
obecnych warunków rynkowych
oraz aktualnego stanu prawnego.

Istota projektu

MG

MG

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki
MG

Zbigniew Rapciak,
Podsekretarz
Stanu
MI

7

http://bip.mt.gov.pl

7

6
Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

Aktualizacja uwzględniać będzie stan
realizacji na koniec 2007 r. projektów z
poprzednich lat kontynuowanych w
Programie oraz stan zaawansowania
projektów uruchamianych w latach
obowiązywania Programu.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mg.gov.pl

4
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.
Raport zawierał będzie informacje za
2007 r. dotyczące rozwoju rynku jak
również systemu wspierania w Polsce
biopaliw lub innych paliw
odnawialnych.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
17. Informacja o realizacji w 2007 Zgodnie z zapisem zawartym w
roku zadań określonych w
przyjętej przez RM w dniu 31 lipca
„Strategii działalności
2007 r. „Strategii działalności
górnictwa węgla kamiennego
górnictwa kamiennego w Polsce w
w Polsce w latach 2007-2015” 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
18.
Europejskiej z pomocy
WE/1407/2002 Polska jest
publicznej dla górnictwa węgla zobowiązana do przedstawiania KE
kamiennego w 2007 roku
sprawozdania z udzielonej pomocy
publicznej w każdym roku (do
końca czerwca po zakończeniu
roku).
Realizacja przepisu art. 32 ustawy z
19. Raport za 2007 r. dla
Komisji Europejskiej
dnia 25 sierpnia 2006 r. o
wynikający z art. 4(1)
biokomponentach i biopaliwach
dyrektywy 2003/30/WE
ciekłych, który nakłada obowiązek
Parlamentu Europejskiego i
okresowego przygotowywania
Rady z dnia
raportów przez państwa
8 maja 2003 r. w sprawie
członkowskie UE.
wspierania użycia
w transporcie biopaliw lub
innych paliw odnawialnych
Aktualizacja ma na celu
20. Aktualizacja „Programu
Budowy Dróg Krajowych na
uaktualnienie wartości
lata 2008-2012” przyjętego
kosztorysowych i wydatków na
uchwałą Rady Ministrów z
poszczególne projekty umieszczone
dnia 25 września 2007 r.
w Programie i lat realizacji z
uwagi na postępujący od czasu
ustalenia Programu proces
przygotowawczy projektów i
zakończone procedury przetargowe.

Lp.
1

21.

Tytuł
2
Program budowy i
uruchomienia Kolei Dużych
Prędkości w Polsce

Istota projektu
4
Program ma na celu zaprogramowanie
przedsięwzięcia, które stanowi istotny
czynnik modernizacji i promocji kraju,
tworzy warunki rozwoju gospodarczego i
poprawy jakości życia obywateli. Program
nadaje temu przedsięwzięciu – po
zatwierdzeniu przez Radę Ministrów charakter wieloletniego programu
rządowego.

Organ
odpowiedzi
alny
5

MI

8

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Juliusz Engelhardt,
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP
7

http://bip.mt.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Celem nadrzędnym Programu jest
stworzenie w Polsce systemu
przewozów kolejami dużych
prędkości, połączonego z siecią
kolejową Unii Europejskiej.
Ponadto realizacja Programu
przyczyni się do stworzenia
spójnego i efektywnego systemu
transportu kolejowego w Polsce.
Biorąc pod uwagę obecny stan
infrastruktury kolejowej, w Polsce
występują wszystkie wymienione
niżej przesłanki budowy systemu
KDP:
- niewystarczająca zdolność
przewozowa istniejących linii
kolejowych,
niewystarczający poziom
jakości oferty przewozowej,
zwłaszcza w zakresie czasu
przejazdu,
potrzeba zbudowania
brakującego elementu w
istniejącej sieci kolejowej.

Lp.
1

22.

Tytuł
2
Master Plan dla transportu
kolejowego w Polsce do 2030
roku

Istota projektu
4
Master Plan będzie strategicznym
dokumentem planistycznym,
pozwalającym władzom państwa i
podmiotom gospodarującym w polskim
transporcie kolejowym podejmować
zadania inwestycyjne oraz stworzyć
harmonogram realizacji innych zadań,
szczególnie w zakresie: projektowania i
przygotowania inwestycji, budowy i
modernizacji infrastruktury, racjonalnego
zagospodarowania zbędnej części
istniejącej infrastruktury, świadczenia
usług przewozowych, zarządzania
infrastrukturą kolejową i jej utrzymania.
Ponadto, dokument będzie obejmować
identyfikację kluczowych oczekiwań
klientów w stosunku do transportu
kolejowego, a także problematykę działań
mających na celu utrzymanie ich
zainteresowania koleją oraz wzrost jakości
usług świadczonych przez przedsiębiorstwa
tego sektora, w tym również zagadnienia
związane z kompleksową obsługą
klientów. Szczególne wyzwanie w tym
zakresie stanowi ułatwienie podróżowania
osobom o ograniczonych możliwościach
poruszania się.
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Organ
odpowiedzi
alny
5

MI

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Juliusz Engelhardt,
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP
7

http://bip.mt.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność opracowania
strategicznego biznes planu
dotyczącego rozwoju transportu
kolejowego w Polsce została
nałożona na władze polskie
Decyzją Komisji Europejskiej z 8
lipca 2005 r. modyfikującą
Memorandum Finansowe dla
projektu: Modernizacja
Poznańskiego Węzła Kolejowego
(linia kolejowa E20)
zlokalizowanego w Polsce, jako
szczególny warunek związany z
jego realizacją.
Również Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 20072013 przewiduje konieczność
przygotowania omawianego
dokumentu, a ponadto
dodatkowego dokumentu
implementacyjnego, który powinien
zostać opracowany w terminie 6
miesięcy od momentu
zatwierdzenia Master Planu dla
transportu kolejowego w Polsce do
2030 roku przez Radę Ministrów.

Lp.
1

23.

2
Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie zmiany
wieloletniego programu
inwestycyjnego pt.
„Dziedzictwo Fryderyka
Chopina 2010”

4
- Zmiany zakresu rzeczowego
prowadzonej inwestycji w Brochowie.
- Zwiększenie zakresu prac związanych
z pierwszą ekspozycją stałą w Zamku
Ostrogskich oraz prac budowlanych
związanych z uzyskaniem dodatkowej
powierzchni magazynowej.
Zagwarantowanie środków na
ukończenie prac związanych z
adaptacją Zamku Ostrogskich.
- Przesunięcia terminów naboru
wniosków do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w ramach
priorytetu 11.1 i tym samym brakiem
gwarancji uzyskania finansowania z
POIiŚ.
Konieczność aktualizacji wymiaru - Zwiększenie przewidywanego kosztu
finansowego programu
całkowitego realizacji inwestycji;
wieloletniego pn. „Budowa
- Zwiększenie środków budżetu
Muzeum Historii Żydów Polskich”. państwa na finansowanie inwestycji;
- Przesunięcie okresu realizacji
inwestycji na lata 2008-2011.
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Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

MKiDN

Adres
BIP
7

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

Projekt uchwały Rady
ministrów w sprawie zmiany
programu wieloletniego pn.
„Budowa Muzeum Historii
Żydów Polskich”

Istota projektu

bip.mkidn.gov.pl

24.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność aktualizacji wymiaru
finansowego WPI „Dziedzictwo
Fryderyka Chopina”

Lp.
1

25.

2
Polityczno -Strategiczna
Dyrektywa Obronna
Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt założeń do ustawy o
systemie pieczy zastępczej nad
dzieckiem

Dotychczasowe doświadczenia
wskazują na konieczność
stworzenia kompleksowego
systemu pieczy zastępczej nad
dzieckiem.

Istota projektu
4
Weryfikacja zapisów PSDO RP
wynikających z SBN RP. Projekt PSDO
RP zostanie skierowany do rozparzenia
przez Radę Ministrów, a następnie
przedłożony do Prezydenta RP w celu
wydania postanowienia Prezydenta RP
o wprowadzeniu PSDO RP. W
następstwie wydania postanowienia
uruchomiony zostanie proces
aktualizacji dokumentów Planu
Reagowania Obronnego RP oraz Planu
Użycia SZ. Przewiduje się, że wyniku
zmian aktualizacyjnych nastąpi
ograniczenie ilości zadań obronnych
realizowanych przez organy
administracji publicznej oraz
weryfikacja zadań związanych z
zabezpieczeniem potrzeb SZ RP.
W dalszej kolejności przewiduje się
ujednolicenie metodologii
opracowywania planów reagowania.
obronnego i kryzysowego.
Opracowanie koncepcji systemu opieki
nad dzieckiem i rodziną, ze
szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki rodzinnych form pieczy
zastępczej.
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Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Stanisław J. Komorowski Podsekretarz Stanu do
Spraw Polityki Obronnej

MON

MPiPS

Adres
BIP
7

www.biuletyn.mon.gov.pl

26.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Aktualizacja PSDO RP wynika z
wejścia w życie nowej Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego RP
(SBN RP) oraz przepisów
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.

Agnieszka Chłoń –
Domińczak
Podsekretarz Stanu

28.

Zmiany do Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
(przyjętego Uchwałą Nr
162/2006 Rady Ministrów z
dnia 25 września 2006 r.)

Istota projektu

12

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Radosław Mleczko,
Podsekretarz Stanu

MPiPS

Adres
BIP
7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

4
Dokument przedstawia stan
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach pracy oraz realizację
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przez pracodawców,
a także organy administracji rządowej,
których działalność wywiera wpływ na
kształtowanie warunków pracy w
zakładach.
Potrzeba wprowadzenia zmian
Zmiany do Krajowego Programu
umożliwiających skuteczniejszą
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ochronę ofiar przemocy w rodzinie przyczynią się do:
oraz zmniejszenie skali zjawiska
- zmniejszenia skali zjawiska przemocy
przemocy w rodzinie w kraju a
w rodzinie,
także wzmocnienie możliwości
- zabezpieczenia sytuacji ofiar oraz
podejmowanych działań przez
udzielania profesjonalnej pomocy w
jednostki samorządu terytorialnego. ramach zadań realizowanych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie,
- rozpowszechnienia prowadzenia
oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych skierowanych do
sprawców przemocy w rodzinie,
- powstania programu osłonowego
który umożliwi jednostkom samorządu
terytorialnego podejmowanie
kompleksowych działań związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie,
- rozszerzenia oferty szkoleniowej dla
pracowników pierwszego kontaktu
zajmujących się zawodowo tematyką
związaną z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie,
- zwiększenia świadomości społecznej
poprzez prowadzenie kampanii
informacyjnej .

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mpips.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
27. „Ocena stanu bezpieczeństwa i Dokument ten zawiera wnioski,
higieny pracy w 2007 roku”
których realizacja powinna wpłynąć
na poprawę stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakładach.

Istota projektu
4
W myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, projekt jest dokumentem
planistycznym określającym
uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce. Przy pomocy ww. strategii
sektorowej będzie realizowana polityka
rozwoju w zakresie rozwoju zachowań
prospołecznych wspólnot lokalnych
oraz budowy i umacniania struktur
społeczeństwa obywatelskiego.
Rząd opracował nowy projekt Strategii
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego na lata 2009-2015,
dokument fundamentalny dla trzeciego
sektora, zgodny ze Strategią Rozwoju
Kraju 2007-2015. Główne cele
dotychczas obowiązującej SWRSO
realizowane były w latach 2006-2007 w
ramach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich (Programu
FIO).
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Organ
odpowiedzi
alny
5

MPiPS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Adres
BIP
7

bip.mpips.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
29. Strategia Wspierania Rozwoju W celu wykonania art. 53, pkt 2
Społeczeństwa Obywatelskiego ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
na lata 2009-2015
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658z
późn. zm), zgodnie z którym
istnieje konieczność doprowadzenia
strategii sektorowych przyjętych
przez RM przed dniem przyjęcia
strategii rozwoju kraju (Strategia
Rozwoju Kraju 2007-2013, przyjęta
przez RM w dniu 29 listopada 2006
r.) do zgodności z SRK, SWRSO
poddano procedurze zgodności z
SRK. Strategie sektorowe
otrzymują status dokumentów
obowiązujących po
przeprowadzeniu procedury
zgodności, uwzględniającej wyniki
konsultacji oraz ponownym
zatwierdzeniu dokumentu przez
Radę Ministrów.

Lp.
1

30.

2
Wieloletni Program FIO na
lata 2009-2013

Ramy krajowe i strategia na rzecz
programów operacyjnych są
niezbędne do realizacji programów
operacyjnych przez organizacje
producentów owoców i warzyw.
Obowiązek ich opracowania
wynika z przepisów art. 12
rozporządzenia (WE) nr 1182/2007

4
Wieloletni Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (Program FIO), stanowi
kontynuację funkcjonowania rządowej
oferty programowej skierowanej do
sektora organizacji pozarządowych, po
pozytywnych doświadczeniach
wynikających z realizacji Rządowego
Programu – Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w latach 2005-2008.
Zmodyfikowana formuła wsparcia
inicjatyw obywatelskich (Program
FIO), opracowana przy współudziale
Rady Działalności Pożytku
Publicznego, jest adekwatna do potrzeb
i oczekiwań sektora organizacji
pozarządowych związanych
z tworzeniem partnerstwa publicznospołecznego, poprawą jego kondycji
społecznej i finansowej oraz poziomem
inwencji i zaangażowania w proces
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Zadaniem strategii krajowej na rzecz
programów operacyjnych jest analiza
obecnej sytuacji sektora owoców i
warzyw w Polsce oraz zaplanowanie
pożądanego kierunku jego rozwoju, jak
również celów, które powinny być
realizowane w ramach programów
operacyjnych wdrażanych przez
organizacje producentów owoców i
warzyw.
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Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

MRIRW

Adres
BIP
7

www.bip.minrol.gov.pl

Projekt ram krajowych i
strategia na rzecz programów
operacyjnych

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

31.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Realizacja wieloletniego Programu
FIO ma na celu zwiększenie
udziału organizacji pozarządowych
oraz podmiotów kościelnych i
związków wyznaniowych
prowadzących działalność pożytku
publicznego w realizacji zadań
publicznych, w ramach
kształtowanych i prowadzonych na
zasadach partnerstwa i
pomocniczości polityk publicznych.

Tytuł

1

2
Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia programu
wieloletniego „Rozwój
zrównoważonych metod
produkcji ogrodniczej w celu
zapewnienia wysokiej jakości
biologicznej i odżywczej
produktów ogrodniczych oraz
zachowanie bioróżnorodności
środowiska i ochrony jego
zasobów

32.

Istota projektu
4
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.
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Organ
odpowiedzi
alny
5

MRIRW

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP
7

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

Potrzeba podsumowania i
przedstawienia postępów w
procesie realizacji NSRO 20072013 w 2007 r.

Wypracowanie dokumentu
diagnozującego aktualny stan polityki
regionalnej, tj. zbierającego zasady
polityki regionalnej państwa i sposoby
postępowania w odniesieniu do
obecnych celów określonych w SRK i
NSRO oraz określającego tezy i
założenia strategii rozwoju
regionalnego w dłuższym horyzoncie,
który zostanie przygotowany w
kolejnym etapie prac.
zgodnie z tytułem

5

6
Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR/KPR Michał Boni
M
Sekretarz Stanu KPRM

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR/KPR
M

Michał Boni
Sekretarz Stanu KPRM

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
MRR
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP
7

http://www.mrr.g
ov.pl

Sprawozdanie roczne z
realizacji Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia za 2007 r.

4
Wypracowanie dobrych wzorców
i ich upowszechnienie pozwoli na
zwiększenie zdolności administracji
publicznej do przygotowania i
wdrażania dokumentów strategicznych,
a tym samym lepszego kształtowania
rozwoju kraju.

Organ
odpowiedzi
alny

http://www.mrr.gov.pl

35.

Istota projektu

http://www.mrr.gov.
pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Istnieje potrzeba uporządkowania
33. Model programowania
strategicznego
systemu programowania
strategicznego dotycząca hierarchii
dokumentów strategicznych w
poszczególnych obszarach
programowania, struktury
dokumentów strategicznych,
systemu monitorowania.
Tezy
i
założenia
krajowej
Polska polityka regionalna została
34.
strategii rozwoju regionalnego w ostatnich latach niemal
całkowicie podporządkowana
europejskiej polityce spójności, a
prowadzenie polityki rządu wobec
regionów zostało praktyczne
zawieszone.
MRR podjęło kroki mające na celu
wypracowanie nowych rozwiązań w
tym zakresie.

Tytuł

1

2
Strategia rozwoju społeczno –
gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020

36.

Istota projektu
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

MRR
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Krzysztof Hetman
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP
7
http://bip.mrr.gov.pl/Program+prac+legislacyjnych+Ministe
rstwa/

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Wyrównanie dystansu, jaki dzieli
Polskę Wschodnią od pozostałych
województw kraju wymaga nie
tylko znaczących środków,
przeznaczanych na wspieranie
rozwoju społeczno-gospodarczego,
ale również zastosowania
nowoczesnych instrumentów
polityki regionalnej oraz
współdziałania różnych partnerów.
Opracowanie Strategii Rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 będzie
stanowiło podstawę działań
publicznych zorientowanych na
wspieranie rozwoju społecznogospodarczego tego obszaru, w tym
programów operacyjnych
realizowanych z funduszy unijnych
w latach 2007-2013 oraz 20142020.

Lp.
1

37.

Tytuł
2
Założenia do projektu ustawy
o biegłych sądowych

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

1) stworzenie mechanizmów pozwalających na
rzetelny nabór biegłych sądowych i zwiększenie
zakresu nadzoru nad nimi poprzez:
- ustanowienie Ministra Sprawiedliwości
organem odwoławczym od decyzji organu I
instancji wydawanych w toku procedury
powoływania biegłych,
- wprowadzenie jednolitego w skali kraju wzoru
listy biegłych sądowych,
- wprowadzenie procedury pozwalającej na
weryfikację wiedzy i kwalifikacji kandydata na
biegłego,
- określenie katalogu przesłanek obligujących
oraz uprawniających do odwołania biegłego
sądowego z funkcji,
- zobowiązanie organów, na rzecz których
biegły wykonuje zlecone czynności, do
każdorazowego informowania właściwego
prezesa sądu okręgowego o wszelkich
nieprawidłowościach w realizacji obowiązków
przez biegłego;
2) zwiększenie wymagań w stosunku do
kandydatów na biegłych sądowych poprzez:
- podniesienie wymagań stawianych kandydatom
na biegłych sądowych,
w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy,
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
- wprowadzenie regulacji jednoznacznie
zobowiązującej biegłych do stałego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, także w trakcie
trwania kadencji;
3) kompleksowe unormowanie zasad
wynagradzania biegłych sądowych poprzez:
- uregulowanie w sposób wyczerpujący zasad
wynagradzania biegłych,
- doprecyzowanie zasad wynagradzania biegłych
podejmujących się przygotowania opinii w
wyjątkowo krótkim czasie lub trudnych
warunkach,
- zharmonizowanie zasad wynagradzania
biegłych z regulacjami prawa podatkowego,
celem usunięcia wszelkich wątpliwości
dotyczących opodatkowana uzyskiwanych
należności, przy uwzględnieniu różnego statusu
podatkowego biegłych.

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

Adres
BIP
7

www.ms.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obecnie kwestie związane z
funkcjonowaniem biegłych
sądowych uregulowane są w wielu
aktach prawnych o różnej pozycji w
hierarchii źródeł prawa, co
negatywnie wpływa na spójność i
przejrzystość zawartych w nich
norm.
Obowiązujące przepisy nie regulują
w sposób wyczerpujący
problematyki związanej z biegłymi
sądowymi, jak również są
niewystarczające dla zapewnienia
należytej jakości czynności
wykonywanych przez biegłych na
zlecenie właściwych organów.
Przygotowane założenia do
projektu ustawy przewidują, iż
ustawa ta stanowić będzie
kompleksową regulację prawną
dotyczącą statusu biegłych
sądowych i zasad ich powoływania,
która zastąpi obowiązujące obecnie
akty prawne regulujące tę
dziedzinę.

Lp.
1

39.

Kierunki prywatyzacji
majątku Skarbu Państwa w
2009 r.

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

Realizacja obowiązku ustawowego.
Minister Skarbu Państwa przygotowuje
i przedkłada RM oraz z jej
upoważnienia Sejmowi coroczne
sprawozdania o stanie mienia Skarbu
Państwa oraz o ekonomicznych,
finansowych i społecznych skutkach
prywatyzacji.
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Mirosław Drzewiecki
Minister SiT

MSiT

Adres
BIP
7

Joanna Schmid
Podsekretarz Stanu

MSP

Krzysztof Łaszkiewicz
Podsekretarz Stanu
MSP

www.msp.gov.pl

Sprawozdanie o stanie mienia
Skarbu Państwa według stanu
na dzień 31 grudnia 2007r.

Obowiązek opracowywania
Kierunków prywatyzacji wynika z
zapisów dwóch aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa,
na podstawie której (art. 2, pkt 2)
Minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa ma obowiązek
przygotowania i przedkładania
Radzie Ministrów rocznych
kierunków prywatyzacji majątku
państwowego,
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, zgodnie z
którą (art. 124) do projektu ustawy
budżetowej załącza się
uzasadnienie zawierające m.in.
kierunki prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa.
Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8
sierpnia 1996r. o zasadach
wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa.

4
Informacja o postępach w
przygotowaniach finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012.

Organ
odpowiedzi
alny

www.msp.gov.pl

40.

2
Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

Istota projektu

www.bip.msit.go
v.pl

38.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Art.6 pkt. 1 ustawy z dnia 7
września 2007r. o przygotowaniu
finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.
1219).

Lp.
1

Informacja o stanie lasów za
rok 2007

Plan modernizacji polskiej służby
zagranicznej oraz jej infrastruktury,
ma przygotować polską służbę
zagraniczną do prezydencji w Unii
Europejskiej w 2011 r. oraz okresu
planowanego pełnienia funkcji
niestałego członka Rady
Bezpieczeństwa Narodów
Zjednoczonych na kadencję 20102011.
Art.52 ust. 2 ustawy o lasach

Założenia do projektu ustawy o służbie
zagranicznej mają w sposób
syntetyczny prezentować charakter
rozwiązań przyjętych w projekcie,
które po zaakceptowaniu przez Radę
Ministrów znajdą odzwierciedlenie w
projekcie ustawy.

Przedstawienie kompleksowej,
corocznej informacji o stanie lasów w
Polsce.
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6
Ryszard Schnepf,
Podsekretarz Stanu

MSZ

Ryszard Schnepf,
Podsekretarz Stanu
MSZ

Andrzej Kremer,
Podsekretarz Stanu

MSZ

Janusz Zaleski
Podsekretarz Stanu
MŚ

Adres
BIP
7

www.mos.gov.pl/
bip

44.

Założenia do ustawy o służbie
zagranicznej

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

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.bip.msz.gov.pl

43.

Strategia Promocji Polski do
2015 roku

4
Strategia określa priorytety i cele
polskiej pomocy, instrumenty jej
udzielania, obszary geograficzne i
merytoryczne udzielanego wsparcia,
finansowanie polskiej pomocy i aspekty
instytucjonalne jej funkcjonowania.

Organ
odpowiedzi
alny

www.bip.msz.go
v.pl

42.

2
Strategia polskiej pomocy
zagranicznej

Istota projektu

www.bip.msz.gov.pl

41.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba dostosowania polskiej
strategii pomocy zagranicznej do
aktualnej sytuacji na arenie
międzynarodowej oraz do
wypełniania przyjętych przez
Polskę zobowiązań
międzynarodowych z zakresu
pomocy zagranicznej (głównie w
ramach UE).
Potrzeba opracowania
długofalowej, usystematyzowanej,
spójnej i wszechstronnej koncepcji
promocji Polski za granicą.

Lp.
1

46.

47.

2
Informacja realizacji w 2007r
Krajowego Programu
Zwiększania Lesistości

Narodowa Strategia
Gospodarowania Wodami do
roku 2030

4
Przedstawienie informacji o realizacji
w 2007 r. Krajowego Programu
Zwiększania Lesistości

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Janusz Zaleski
Podsekretarz Stanu

MŚ

Strategia uwzględni zmiany
instytucjonalne (KZGW) i prawne, tj.
przyjęcie Dyrektywy Powodziowej.

Andrzej Sadurski
Prezes KZGW
KZGW

Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w
danym roku przez Radę Ministrów w
zakresie realizacji ustawy z dnia 7
stycznia 1993 roku o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz skutkach jej
stosowania
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Adres
BIP
7

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

Dokument będzie aktualizacją
Strategii Gospodarki Wodnej.
Potrzeba aktualizacji wynika z
konieczności uwzględnienia w
Strategii m.in. zmian
instytucjonalnych, tj. powstanie
KZGW
Sprawozdanie Rady Ministrów Obowiązek sporządzania
z wykonywania w roku 2007
sprawozdania wynika z art. 9
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku
roku o planowaniu rodziny,
o planowaniu rodziny, ochronie
ochronie płodu ludzkiego i
płodu ludzkiego i warunkach
warunkach dopuszczalności
dopuszczalności przerywania ciąży
przerywania ciąży oraz
oraz skutkach jej stosowania (Dz.
skutkach jej stosowania
U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.),
zgodnie z którym, Rada Ministrów
jest zobowiązana do corocznego
przedstawiania Sejmowi
sprawozdania z wykonywania
ustawy (oraz o skutkach jej
stosowania).

Istota projektu

www.mos.gov.pl/ www.mos.gov.pl/
bip
bip

45.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Art.52 ust. 2 ustawy o lasach

Lp.
1

48.

2
Informacja o realizacji
Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii

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

Informacja dotycząca podejmowanych
działań przez podmioty w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV, opieki
nad żyjącymi z HIV, opieki nad
chorymi na AIDS

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

6

7

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu
MZ

www.mz.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji
krajowego programu
zwalczania AIDS i
zapobiegania zakażeniom HIV

Istota projektu

www.mz.gov.pl

49.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obowiązek sporządzania
sprawozdania wynika Art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.),
zgodnie z którym Minister
właściwy do spraw zdrowia do 30
września każdego roku przedkłada
Radzie Ministrów informację o
realizacji działań wynikających z
Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
Na podstawie § 7 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 13 września 2005 r. w sprawie
krajowego programu zwalczania
AIDS i zapobiegania zakażeniom
HIV.

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

50.

Wprowadzenie nowych rozwiązań
w projekcie wynika z potrzeby
uaktualnienia wielu zapisów, w tym
określenia nowych zadań, które są
niezbędne do zrealizowania celów
nakreślonych w dokumencie.
Konieczność przygotowania
niniejszego dokumentu rządowego
wynika również z podjęcia nowych
zadań wynikających z polityki
oświatowej państwa.

Projekt stanowi podstawę do spójnych
systemowych działań w zakresie
ochrony praw dzieci oraz poprawy
warunków ich życia, w tym:
dostępu do dobrej jakości edukacji,
promowania zdrowego stylu życia,
ochrony przed molestowaniem,
wykorzystywaniem i przemocą,
pomocy i wsparcia dla rodzin.

22

Zbigniew Marciniak
Podsekretarz Stanu

MEN

www.men.gov.pl/bip

Narodowy Plan Działań na
Rzecz Dzieci i Młodzieży na
lata 2009-2013 „Polska dla
dzieci i młodzieży”

Lp.
1

52.

53.

2
Plan działań dotyczących
nauczania dzieci i młodzieży
w zakresie funkcjonowania
w społeczeństwie
informacyjnym „Nowe
Technologie w Edukacji”

W związku z obniżeniem z 7 na 6
lat wieku obowiązku szkolnego
konieczne jest zapewnienie
dzieciom rozpoczynającym naukę
szkolną warunków opieki i
bezpieczeństwa porównywalnych
do rozwiązań przyjętych w
wychowaniu przedszkolnym.
Dokument będzie kontynuacją
działań wspomagających rodziny
zagrożone niedostosowaniem
społecznym w wypełnianiu ich roli
opiekuńczej wobec dzieci.
Dofinansowanie zakupu
podręczników jest jednym z działań
skierowanych na wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci
rozpoczynających ważne etapy
kariery szkolnej, tj. obowiązkowe
roczne przygotowanie
przedszkolne, naukę w klasach
początkowych szkoły podstawowej
oraz gimnazjum.

4
Dokument wyznacza cele, priorytety
i działania w zakresie edukacji
informatycznej i zastosowania
technologii informacyjnokomunikacyjnych w nauczaniu.
Zaprojektowanie działań, w tym
przygotowanie instrumentów
finansowych, służących wspieraniu
aktywności jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji
pozarządowych w doposażeniu szkół
i zapewnianiu dzieciom podejmującym
naukę szkolną bezpiecznych warunków
i opieki odpowiedniej do ich wieku.
Uchwała wprowadza Program mający
na celu działania zwiększające szanse
edukacyjne uczniów z rodzin o niskim
statusie ekonomicznym.

Organ
odpowiedzi
alny
5

6
Zbigniew Włodkowski
Podsekretarz Stanu

MEN

Zbigniew Marciniak
Podsekretarz Stanu
MEN

Adres
BIP
7

Zbigniew Włodkowski
Podsekretarz Stanu

MEN
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.men.gov.pl/bip

Program rządowy
„Aktywizacja jednostek
samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych w
działaniach związanych
z zapewnieniem bezpiecznych
warunków dzieciom
rozpoczynającym naukę
szkolną”
Uchwała Rady Ministrów
w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w
2009 r. „Dofinansowanie
zakupu podręczników dla
dzieci rozpoczynających
obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne,
naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej lub w klasach IIII ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz w
klasie I gimnazjum”

Istota projektu

www.men.gov.pl/
www.men.gov.pl/bip
bip

51.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Delegacja wynikająca z Planu
Informatyzacji Państwa.

Lp.
1

54.

2
Analiza kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców w III
kwartale 2008 r. i za 3
kwartały 2008 r.

Program Konwergencji –
Aktualizacja 2008

Istota projektu
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.

Przedstawienie długoterminowej
strategii Rządu RP w sektorze
paliwowo-energetycznym oraz
programu realizacji działań
wykonawczych do 2012 r.
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6
Elżbieta Suchocka Roguska
Sekretarz Stanu

MF

Katarzyna ZajdelKurowska,
Podsekretarz Stanu
MF

MG

Adres
BIP
7

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

bip.mg.gov.pl

Wypełnienie zobowiązań
zapisanych w art. 12 ust. 2 i art. 15
ust. 2 ustawy Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625).

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

www.mf.gov.pl

Dokument: Polityka
energetyczna Polski do 2030 r

5

Program jest instrumentem
wielostronnego nadzoru budżetowego i
koordynacji polityk gospodarczych
państw członkowskich UE.
Program ukazuje 3-letnią perspektywę
rozwoju gospodarczego kraju (w tym
przede wszystkim prognozy z zakresu
finansów sektora instytucji rządowych i
samorządowych ).

56.

Organ
odpowiedzi
alny

www.mf.gov.pl

55.

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.
Program Konwergencji i jego coroczne
aktualizacje są przygotowywane
zgodnie z wymogiem Paktu
Stabilności i Wzrostu.

58.

MG

Wypełnienie zobowiązań
zapisanych w art. 12 b. ustawy z
dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo - rozwojowych (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, ze
zm.).
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6
Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister Gospodarki

Adres
BIP
7

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Kontynuacja programu z lat 2004-2008,
realizacja projektów badawczych (ok.
100) ukierunkowanych na wdrożenia w
przemyśle, szczególnie w sektorze
MSP. Realizacja projektów służb
państwowych.
Celem jest uzyskanie liczby 400
innowacyjnych rozwiązań,
odpowiadających najwyższym
standardom światowym. Odnosić się
one będą do wszelkiej skali procesów
wytwórczych i eksploatacyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem małych i
średnich przedsiębiorstw,
wymagających zewnętrznego zaplecza
rozwojowego.
Program na rzecz rozbudowy Program służy wspieraniu
Realizacja programu ma na celu:
systemu funduszy
przedsiębiorczości, innowacyjności zwiększenie dostępu MSP do
pożyczkowych
i konkurencyjności.
zewnętrznych źródeł finansowania
i poręczeniowych dla małych i
poprzez rozwój instrumentów
średnich przedsiębiorstw w
finansowych, dostosowanie instytucji
latach 2008- 2013
finansowych i udzielanych przez nie
pożyczek i poręczeń do zmieniających
się i zróżnicowanych także terytorialnie
potrzeb przedsiębiorców, zapewnienie
jednolitych standardów usług
świadczonych MSP przez fundusze
pożyczkowe i poręczeniowe, wzrost
kapitałów funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych itp.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mg.gov.pl

59.

Program Wieloletni:
Doskonalenie systemów
rozwoju innowacyjności w
produkcji i eksploatacji w
latach 2009-2013 – II etap

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
Istota projektu
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
4
Niezbędne jest określenie obszarów Wskazanie kierunków oraz efektów
57. Dokument: Polska wobec
wyzwań globalizacji – kierunki priorytetowych, w których powinny działań Rządu RP związanych z
działań Rządu RP
zostać podjęte działania mające na realizacją wyzwań globalizacji.
celu wykorzystanie szans
stwarzanych przez globalizację.

Dostosowanie modelu kariery
akademickiej do
zobiektywizowanych kryteriów i
systemów funkcjonujących w
Europie i świecie.

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.

Reforma systemu szkolnictwa
wyższego w zakresie zarządzania,
finansowania szkolnictwa wyższego
dydaktyki.

Reforma systemu szkolnictwa
wyższego w zakresie modelu kariery
akademickiej.
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

MG

Adres
BIP
7

Tomasz Merta
Podsekretarz Stanu

MKiDN

MNiSW

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

MNiSW

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

www.bip.nauka.g www.bip.nauka.g
ov.pl
ov.pl

Opracowanie projektu założeń
i reformy systemu szkolnictwa
wyższego w obszarze modelu
kariery akademickiej

4
Dopuszczenie nowych rodzajów usług
bazujących na technologii podpisu
elektronicznego, lepiej dostosowanych
do aktualnych potrzeb obywateli,
przedsiębiorców i administracji.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mkidn.gov.pl

63.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
60. Założenia do ustawy o zmianie W celu określenia rzeczywistych
ustawy o podpisie
potrzeb rynku usług
elektronicznym
certyfikacyjnych (podpisu
elektronicznego oraz zastosowania
nowych technologii
biometrycznych) niezbędne są
konsultacje społeczne na etapie
budowania założeń do ustawy.
Projekt
programu
ochrony
Konieczność przygotowania
61.
zabytków i opieki nad
projektu programu ochrony
zabytkami
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.
62. Opracowanie projektu założeń Stworzenie warunków dla
i reformy systemu szkolnictwa budowania społeczeństwa wiedzy,
wyższego w obszarze
sprostania wymogom rosnącej
funkcjonowania i
konkurencji na rynku nie tylko
finansowania uczelni
polskim, ale i europejskim.

Lp.
1

2
Program Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej w
latach 2009-2018

Istota projektu
4
Realizacja pozamilitarnych
przygotowań obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Stanisław J. Komorowski Podsekretarz Stanu do
Spraw Polityki Obronnej

MON

27

Adres
BIP
7
www.biuletyn.mon.gov
.pl

64.

Tytuł

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

Lp.
1

65.

Tytuł
2
Projekt założeń do nowej
ustawy o pomocy społecznej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba wprowadzenia usprawnień
w funkcjonowaniu jednostek
organizacyjnych pomocy
społecznej.

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Doprowadzenie do zmian w sposobie
finansowania usług wg zasady „pieniądze
za klientem”, co w praktyce oznacza, że
osoba otrzymuje środki finansowe i
samodzielnie dokonuje zakupu usług;
rozbudowa aktywnych form adresowanych
do osób wykluczonych, co pozwoli na
aktywizowanie i przywracanie do czynnego
funkcjonowania w społeczności lokalnej
osób bezdomnych, rozbudowa
środowiskowego wsparcia starzejącej się
populacji; rozszerzenie katalogu usług i
dookreślenie minimalnego poziomu, na
jakim muszą być świadczone;
wprowadzenie zmian w obszarze
instytucjonalnym w ośrodkach pomocy
społecznej i powiatowych centrach pomocy
rodzinie, aby podnieść skuteczność
realizowanych działań poprzez
wprowadzenie specjalizacji, odcięcie pracy
socjalnej od pracy administracyjnobiurowej, rozdzielenie świadczeń i usług
czyniąc je bardziej przejrzystymi dla
odbiorcy, skupienie działań pracownika
socjalnego na pracy socjalnej, rozdzielenie
świadczeń i usług, ustalając kiedy należne
są świadczenia pieniężne, a kiedy
rzeczowe; rozbicie świadczeń pieniężnych
na wsparcie finansowe zaspakajające
elementarne potrzeby, rozdzielenie części
przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb
żywieniowych, mieszkaniowych, nośników
energii itd., wprowadzenie świadczeń
wzmacniających bezpieczeństwo socjalne
osób zależnych.

MPiPS
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Adres
BIP
7

bip.mpips.gov.pl

Istota projektu

Wyniki monitorowania pomocy
publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie za 2007 r.

Dokument niezbędny do
Dokument strategiczny o charakterze
rozpoczęcia prac związanych z
inicjującym debatę nt. przyszłości WPR
określeniem stanowiska Rządu
po roku 2013
Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie
przyszłego kształtu Wspólnej
Polityki Rolnej po roku 2013.
Dokument ten będzie podstawą
dyskusji nad polskimi postulatami
w zakresie rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich w nowej
perspektywie finansowej UE na lata
2013-2020.
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu
MRiRW

Andrzej Dycha
Podsekretarz Stanu

MRiRW

Adres
BIP
7

www.bip.minrol.gov.pl

Dokument nt. Wspólnej
Polityki Rolnej po roku 2013

4
Istotą projektu jest wprowadzenie
nowych rozwiązań prawnych mających
na celu zapewnienie równoprawnego
uczestnictwa oraz sprawnego
funkcjonowania w sferze publicznej
osobom niepełnosprawnym
(z uszkodzonym narządem słuchu).

Organ
odpowiedzi
alny

www.bip.minrol.
gov.pl

68.

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Celem ustawy jest wyrównanie
66. Projekt założeń do ustawy o
języku migowym
szans oraz włączenie w główny
nurt życia społecznego osób
niesłyszących i niedosłyszących
przez zapewnienie obsługi w
języku migowym w kontaktach
obywateli z instytucjami
publicznymi.
Sprawozdanie
zawierające
Art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia
67.
wyniki monitorowania pomocy 2004 r. o postępowaniu w sprawach
publicznej w rolnictwie lub
dotyczących pomocy publicznej
rybołówstwie w 2007r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404)

70.
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5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
Michał Boni
Sekretarz Stanu KPRM

MRR/
KPRM

Pani Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR/
KPRM

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
MS

Adres
BIP
7

www.ms.gov.pl

4
Zakres zmian w dokumencie
obejmować będzie: - zaktualizowanie
uwarunkowań i przesłanek rozwoju
kraju w oparciu o aktualne oceny i
prognozy sytuacji wewnętrznej i
zewnętrznej;
- skorelowanie podstawowych celów i
kierunków rozwoju kraju w wymiarze
społecznym, gospodarczym,
regionalnym i przestrzennym z celami
strategicznymi Rządu;
- aktualizację i rozszerzenie
priorytetów i wskaźników ilustrujących
stopień ich osiągania; - wzmocnienie
systemu realizacyjnego.
Założenia długookresowej
Potrzeba myślenia o rozwoju w
Zakłada się, iż długookresowa strategia
strategii rozwoju kraju
perspektywie długookresowej (min. rozwoju kraju będzie horyzontalnym
15-letniej), wskazana w expose
dokumentem określającym wyzwania,
Prezesa Rady Ministrów
trendy i scenariusze rozwoju
Pana Donalda Tuska oraz
społeczno-gospodarczego kraju w
wprowadzane zmiany do ustawy z
perspektywie co najmniej 15 lat.
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
uzasadniają rozpoczęcie prac nad
długookresową strategią rozwoju
kraju.
Założenia do projektu ustawy Celem projektu będzie
Wprowadzenie zasady pisemności
o zmianie ustawy – Kodeks
przyspieszenie i uproszenie
postępowania w trybie zwykłym oraz
postępowania cywilnego oraz o postępowań w sprawach
umożliwienie przeprowadzenia
zmianie innych ustaw
gospodarczych
dowodów osobowych przez asesorów
sądowych, referendarzy sądowych i
asystentów sędziego

Organ
odpowiedzi
alny

http://www.mrr.gov.pl

71.

Istota projektu

http://www.mrr.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Analiza dokumentów
69. Aktualizacja wskaźników
Strategii Rozwoju Kraju 2007- programowych Rządu i
2015
dotychczasowej wersji Strategii
Rozwoju Kraju 2007-2015 daje
podstawy do aktualizacji
dokumentu. Niezbędne jednak jest
podjęcie przez Radę Ministrów
decyzji w sprawie konieczności
przeprowadzenia aktualizacji. MRR
przygotowuje dokument pn.
„Podstawowe założenia aktualizacji
Strategii Rozwoju Kraju 20072015.”.

73.

Zagrożenie powodziami i
podtopieniami dorzecza górnej
Wisły.

4
Budowa kompleksów sportowych
umożliwiających uprawianie różnych
dyscyplin sportowych przez wszystkie
grupy wiekowe na bezpiecznych,
nowoczesnych, europejskich boiskach
sportowych. Zaplanowano realizację
2012 boisk do roku 2012.
Celem Programu jest zwiększenie
bezpieczeństwa powodziowego w
dorzeczu górnej Wisły poprzez
efektywne planowanie, realizację
środków ochrony i rozwój działań
prewencyjnych. Najważniejsze
elementy projektu:
- zbiorniki retencyjne (m.in. Kąty –
Myscowa w woj. podkarpackim),
- system małej retencji,
- ład przestrzenny w zakresie prewencji
przed powodzią.
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Organ
odpowiedzi
alny
5

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

MSiT

Adres
BIP
7

Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu

MSWiA

bip.mswia. gov.pl

Rządowy Program Ochrony
Przeciwpowodziowej
w dorzeczu górnej Wisły

Istota projektu

www.bip.msit.gov
.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Realizacja zadań wynikających z
72. Sprawozdanie z realizacji
programu „Moje Boisko-Orlik expose Premiera RP.
2012”

Lp.
1

74.

2
Program Dostosowania
Organów Administracji
Państwowej do Współpracy z
Systemem Informacyjnym
Schengen (SIS) i Systemem
Informacji Wizowej (VIS) –
MasterPlan SIS i VIS

Organ
odpowiedzi
alny

4
5
Dokument będzie aktualizacją
dotychczas obowiązującego dokumentu
MasterPlan SIS i VIS w wersji 4.0,
przyjętego przez RM oraz uwzględni
kwestie dotyczące przygotowań do
współpracy z systemem VIS,
dotychczas regulowane w dokumencie
rządowym Suplement VIS do Programu
Dostosowania Organów Administracji
Państwowej do Współpracy z
Systemem informacyjnym Schengen II
(SIS II) i systemem Informacji
MSWiA/
Wizowej (VIS) – MasterPlan SIS II i
WWPE
VIS PL w wersji 3.1.
Uwzględnione zostaną zmiany w stanie
krajowych prac związanych z
przygotowaniem do współpracy z SIS
( w tym dotyczących SIS II) i VIS oraz
przedstawione będą zaktualizowane
ryzyka, cele i procedury – przy
uwzględnieniu stanu istniejącego na
szczeblu UE ( w szczególności w
zakresie obowiązujących regulacji
prawnych, oraz stanu technicznej
realizacji projektów).
Konieczność opracowania wynika z - Uaktualnienie zapisów programu;
art. 43 ustawy – Prawo wodne.
- Określenie realnych potrzeb
inwestycyjnych związanych z
gospodarką ściekową kontekście
MŚ/KZGW
dyrektywy Rady 91/271/EWG;
- Uwzględnienia w zapisach programu
nowopowstałych aglomeracji.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Witold Drożdż
Podsekretarz Stanu
MSWiA

Adres
BIP
7

Andrzej Sadurski
Prezes KZGW

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

Aktualizacja Krajowego
programu oczyszczania
ścieków komunalnych

Istota projektu

bip.mswia. gov.pl

75.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Potrzeba przygotowania nowej
wersji dokumentu wynika z
trwających intensywnych prac nad
uruchomieniem systemów SIS II
oraz VIS, prowadzonych zarówno
na szczeblu krajowym, jak i
unijnym.
Obejmuje to w szczególności spraw
na szczeblu UE: przyjęcie w
czerwcu 2008 nowego
harmonogramu SIS II, planowanym
do przyjęcia w II połowie 2008 r.
pakiecie aktów prawnych
dotyczących migracji z SIS 1 + do
SIS II oraz VIS. Planuje się także
realizację testów w zakresie SIS Iii
VIS.

Lp.
1

76.

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

Potrzeba uproszczenia,
racjonalizacji i zwiększenia
motywacyjnego charakteru systemu
wynagrodzeń w korpusie służby
cywilnej.

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
Modernizacja systemu wynagrodzeń w
korpusie służby cywilnej

5

Adres
BIP

6

7

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

MZ

Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

MZ

Szef
KPRM

33

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adam Leszkiewicz
Podsekretarz Stanu
Z-ca Szefa KPRM

bip.kprm.gov.pl

Plan modernizacji
wynagrodzeń w korpusie
służby cywilnej

4
Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w
danym roku przez Radę Ministrów w
zakresie realizacji ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r., nr 70,
poz. 473 z późn. zm.)

Organ
odpowiedzi
alny

www.mz.gov.pl

78.

2
Sprawozdanie z realizacji
ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

Istota projektu

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

77.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obowiązek sporządzania
sprawozdania wynika z art. 20
ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. 2007 r., nr 70, poz. 473 z
późn. zm.) zgodnie z którym, Rada
Ministrów jest zobowiązana do
corocznego przedstawiania
Sejmowi sprawozdania z
wykonywania niniejszej ustawy
Obowiązek opracowywania
informacji o przebiegu
restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
wynika z art. 32 ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej

Istota projektu
4
Raport zawiera informacje o wielkości,
formie i przeznaczeniu pomocy
publicznej udzielonej w roku 2007, a
także ocenę skutków udzielonej
pomocy w sferze konkurencji.

34

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

UOKiK

Adres
BIP
7
www.bip.uokik.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Lp.
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
1
2
3
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z
79. Projekt Raportu o pomocy
publicznej w Polsce udzielonej dnia 30 kwietnia 2004r. o
przedsiębiorcom w 2007 r.
postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej
Prezes UOKiK przedstawia Radzie
Ministrów sprawozdanie
zawierające wyniki monitorowania
pomocy publicznej udzielonej w
roku poprzednim.

