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2.

3.

4.

Sprawozdanie
za
2005
rok
z
funkcjonowania kontroli finansowej i
audytu wewnętrznego w jednostkach
sektora finansów publicznych wraz z
oceną przestrzegania powszechnie
uznawanych standardów w tym
zakresie oraz propozycjami działań
zmierzających do ich usprawnienia
Analiza
kształtowania
się
przeciętnych
wynagrodzeń
u
przedsiębiorców w I kwartale 2006 r.

Zbiorcza Informacja o zaległościach
przedsiębiorców
we
wpłatach
świadczeń na rzecz sektora finansów
publicznych
Projekt uchwały Rady Ministrów w
sprawie
udziału
Rzeczypospolitej
Polskiej
w
realizacji
Inicjatywy
umorzenia długów najuboższych państw
wobec
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Rozwoju

Przedstawienie oceny funkcjonowania systemu kontroli finansowej i
audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
oraz propozycji działań zmierzających do jego usprawnienia-zgodnie
z wymogami art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych

Ministerstwo Finansów sporządza kwartalne informacje o ocenie
funkcjonowania ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw w formie analizy
kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców i
przedstawia je Radzie Ministrów wraz z wnioskami dyscyplinującymi
kierownictwa podmiotów gospodarczych, po uprzednim rozpatrzeniu
dokumentu przez Komitet Rady Ministrów
Obowiązek przedkładania Zbiorczej Informacji Radzie Ministrów
wynika z postanowień ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej.
Informacja prezentuje zbiorcze dane o zaległościach, które
potencjalnie mogą być objęte pomocą publiczną
Przekazanie środków finansowych na rzecz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Rozwoju, instytucji wchodzącej w skład Banku
Światowego na realizację inicjatywy związanej z umorzeniem
długów państw najuboższych wobec Stowarzyszenia
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Projekt uchwały Rady Ministrów w
sprawie
udzielenia
zgody
na
podpisanie
Konwencji
między
Rzeczapospolitą
Polską
a
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Północnej Irlandii w
sprawie
unikania
podwójnego
opodatkowania
i
zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu i
zysków majątkowych
Decyzja w sprawie upoważnienia
Ministra Finansów do podpisania
aneksu do Umowy finansowej między
Rzecząpospolitą
Polską
a
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
na
współfinansowanie
„Projektu
Drogowa Trasa Średnicowa Wschód
Część B”
Raport Przedsiębiorczość w Polsce
2006

Konwencja polsko-brytyjska w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania ma zastąpić obowiązująca Umowę z 1976 r.
Nowa
Konwencja
zmienia
metodę
unikania
podwójnego
opodatkowania z metody zaliczenia na metodę wyłączenia z
progresją, co rozwiąże problemy opodatkowania dochodów polskich
rezydentów uzyskiwanych z pracy najemnej w Zjednoczonym
Królestwie
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

Podpisanie aneksu umożliwi przesunięcie o rok daty zapadalności dla
ciągnień środków w ramach kredytu uzyskanego na podstawie
Umowy finansowej

Raport
(IV
edycja)
przedstawia,
na
tle
warunków
makroekonomicznych w kraju, sytuację ekonomiczno –finansową
działających podmiotów, a także bada warunki regulacyjne dla ich
funkcjonowania oraz próbuje zdefiniować obszary najbardziej
newralgiczne, które wymagają usprawnienia.
Syntezą dokumentu są rekomendacje dla działań sprzyjających
rozwojowi przedsiębiorczości
Raport o stanie realizacji Strategii Umożliwienie systematycznej oceny przez RM przebiegu realizacji
dla przemysłu elektronicznego do Strategii
2010 r.
„Program reformy regulacji 2006- Opracowanie kompleksowego dokumentu określającego podejście do
2008”
polityki
regulacyjnej
w
kontekście
wymogów
rozwoju
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy konkurencyjności
przedsiębiorstw. Konieczność podjęcia systemowych działań
odniesieniu do otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców wynika
z Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 oraz raportu
Przedsiębiorczość w Polsce 2006
„Wytyczne
do
oceny
skutków Opracowanie jasnych, praktycznych zasad sporządzania oceny
regulacji (OSR)”
skutków regulacji w celu zapewnienia najlepszej jakości tworzonego
prawa i poprawy procesu jego stanowienia.
Wytyczne wynikają z działań Programu Reformy Regulacji 20062008
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11. „Kierunki

12.

pomocy
publicznej Celem dokumentu jest wskazanie głównych kierunków przepływu
udzielonej przedsiębiorcom w 2006 publicznych środków finansowych w bieżącym roku, analiza
roku”
zgodności tych kierunków z „Programem polityki w zakresie pomocy
publicznej na lata 2005 – 2010” oraz identyfikacja podstawowych
barier w efektywnym udzielaniu pomocy publicznej ze wskazaniem
możliwości poprawy sytuacji
Informacja na temat realizacji w 2005 Informacja przedstawiająca stan realizacji w 2005 r. zadań
r. "Kapitału dla przedsiębiorczych"
zapisanych w dokumencie „Kapitał dla przedsiębiorczych”

13. Informacja na temat realizacji w 2005 Informacja przedstawiająca stan realizacji w 2005 r. zadań
r. "Kierunków działań Rządu wobec zapisanych w dokumencie „Kierunki działań Rządu wobec małych
małych i średnich przedsiębiorstw od i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku”
2003 do 2006 roku"

14. Informacja

17. Program Operacyjny Innowacyjna Określa ramy interwencji środków publicznych na lata 2007-2013
Gospodarka, 2007-2013

Regionalnych
Programów 16 RPO wynika z zapisów Narodowych Strategicznych Ram
Operacyjnych – projekt wstępny
Odniesienia 2007-2013

KRM

MPiPS

KRM

MRR

KRM

MRR

KRM

www.mrr.go
v.pl/Progra
myOperacyj
ne+20072013.htm

Program jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w
ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Obejmuje szereg działań mających na celu zapobieganie przemocy w
rodzinie

MPiPS

www.
mrr.g
ov.pl

Sprawozdanie z realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
działań podjętych w celu urzeczywistnienia postanowień „Karty Praw
Osób Niepełnosprawnych”, w zakresie dotyczącym praw osób
niepełnosprawnych

MG

18. 16

http ://www
.mps.gov.p
l./bip/

16.

Dokument opracowywany corocznie, w celu przedstawienia Radzie
Ministrów informacji odnośnie do finansowania, wykorzystania i
rozmieszczenia rezerw państwowych gospodarczych

http://www.mp s.go
v.pl./bip/

15.

o stanie ilościowym,
finansowaniu,
wykorzystaniu
i rozmieszczeniu
rezerw
gospodarczych w 2005 r.
Informacja Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej
o
działaniach
podejmowanych w 2005 roku na rzecz
realizacji postanowień uchwały Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1
sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych”
Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
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19. Program Operacyjny Rozwój Polski PO RPW wynika z zapisów Narodowych Strategicznych Ram
Wschodniej – projekt wstępny

Odniesienia 2007-2013

20. Cykliczna

informacja
o
stanie
wdrażania programów operacyjnych
współfinansowanych
z
funduszy
strukturalnych UE

21. Program Operacyjny „Infrastruktura Planowanie środków unijnych na 2007 –2013
i Środowisko”

22.

23.

Wstępna wersja PO „Infrastruktura i Środowisko” została
zarekomendowana Radzie Ministrów przez Komitet Rady Ministrów.
Kierunkowe zatwierdzenie wstępnej wersji programu przez Radę
Ministrów planowane było w czerwcu 2006 r. (zostanie przesunięte
na lipiec 2006 r.)
Projekt
Krajowego
Planu Projekt Krajowego Planu Strategicznego (KPS) obejmuje okres
Strategicznego
programowania na lata 2007-2013. Na podstawie analizy sytuacji
społecznej, gospodarczej i środowiskowej, przeprowadzonej w
oparciu o dostępne dane statystyczne określać będzie priorytety i
kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w odniesieniu do
priorytetów wspólnotowych.
KPS stanowić będzie podstawę dla realizacji działań Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Projekt
Programu
Rozwoju Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) będzie
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą
2013
realizacji założeń strategicznych Programu będą działania na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych.
Wszystkie te działania będą finansowane z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków
krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej
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24. Projekt uchwały Rady Ministrów w Upoważnienie Ministra Finansów oraz Ministra Transportu do
sprawie
upoważnienia
Ministra
Finansów oraz Ministra Transportu
do wspólnego wystąpienia do EBI z
intencją zaciągnięcia kredytu na
współfinansowanie
projektu
inwestycyjnego
Drogowej
Trasy
Średnicowej – Zachód

25. Projekt

Narodowego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata
2006-2010

26. Sprawozdanie z realizacji programu

27.

wspólnego wystąpienia do EBI z intencją zaciągnięcia kredytu na
współfinansowanie projektu inwestycyjnego Drogowej Trasy
Średnicowej – Zachód.
Na jej podstawie nastąpi określenie zakresu technicznego i
finansowego projektu pożyczkowego. Efektem tych przygotowań jest
umowa pożyczkowa, do której podpisania zostanie upoważniony
Minister Finansów, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, na podstawie odrębnej uchwały Rady Ministrów.
Nowy kredyt EBI zostanie przeznaczony na finansowanie
zachodniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, drogi
ekspresowej o dużym znaczeniu dla aglomeracji śląskiej. Będzie to
kontynuacja zaciągniętych przez RP kredytów o łącznej kwocie 180
mln EUR na realizację wschodniego odcinka DTŚ
Konieczność opracowania programu wynika z przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W
zatwierdzanym przez Radę Ministrów Narodowym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte są
założenia polityki społeczno-gospodarczej kraju w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi
Zgodnie z art. 3 ust. 5, Minister Zdrowia składa corocznie Radzie
Ministrów sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego
"Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010".
Ustawa weszła w życie dnia 22 lipca 2005 r.

wieloletniego "Wymiana śmigłowców
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe w latach 20052010"
Projekt
Krajowego
Programu Przedmiotowy projekt opracowywany jest w oparciu o przepisy
Zwalczania AIDS i Zapobiegania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
Projekt programu określa strategię działań w zakresie zwalczania
AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV, obejmującą: profilaktykę
zakażeń HIV; poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich; zapewnienie szerokiego
dostępu do diagnostyki oraz leczenia antyretrowirusowego
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z wykonywania
w roku 2005 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach
dopuszczalności
przerywania ciąży oraz o skutkach jej
stosowania

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, Rada Ministrów jest zobowiązana do corocznego
przedstawienia Sejmowi sprawozdania z wykonywania ustawy (oraz
o skutkach jej stosowania).
Sprawozdanie w sposób szczegółowy opisuje działania podejmowane
w danym roku przez Radę Ministrów w zakresie realizacji przepisów
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
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28. Sprawozdanie

SIERPIEŃ
29. Informacja

30.

o
realizacji
zadań
zapisanych w Strategii dla przemysłu
drzewnego do 2006 roku – za okres do
końca 2005 r.
Informacja dot. realizacji Strategii
dla przemysłu chemicznego w Polsce
do 2010 r.

31. Kluczowe

założenia
górnictwa siarki

Umożliwienie systematycznej oceny przez RM przebiegu realizacji
Strategii
Umożliwienie systematycznej oceny przez RM przebiegu realizacji
Strategii

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

32. Projekt

strategii rozwoju
portów morskich do roku 2013

33.

polskich Strategia jest dokumentem określającym szczegółowe cele w zakresie
funkcjonowania transportu morskiego i portów morskich, które są do
zrealizowania w związku z przyjęciem programu działania Rządu pn.
„Solidarne Państwo”
Krajowa Strategia na rzecz Integracji Strategia określa cele strategiczne w latach 2006-2008 w obszarze
Społecznej,
Zabezpieczenia integracji społecznej, zdrowia i opieki długoterminowej oraz
Społecznego i Zdrowia oraz Opieki systemów emerytalnych.
Długoterminowej na lata 2006-2008
Polska zobowiązana jest do przedłożenia Komisji Europejskiej – do
połowy września 2006 r. – Krajowej Strategii na rzecz Integracji
Społecznej, Zabezpieczenia Społecznego i Zdrowia na lata 20062008
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34. Program

aktywizacji
wiejskich
–
nowy
pożyczkowy

35.

obszarów Planowany okres realizacji nowego programu pożyczkowego PAOW
program przewiduje się na lata 2006 – 2013. Udzielanie mikropożyczek
zostanie zakończone w 2010 r., z możliwością ich spłaty do końca
2013 r. O pożyczkę ubiegać się będą mogli mieszkańcy wsi i miast
do 25 tys. mieszkańców - zarejestrowani bezrobotni, przedsiębiorcy
zatrudniający do 5 osób, rolnicy. Mikropożyczki udzielane będą na
okres do 36 miesięcy z maksymalnym 6–miesięcznym okresem
karencji wliczonym w okres spłaty. Mikropożyczki będą musiały być
przeznaczone na inwestycje związane z rozpoczęciem lub
kontynuacją prowadzonej działalności gospodarczej lub na
inwestycje związane z niewymagającymi rejestracji usługami
agroturystycznymi. Maksymalna wartość mikropożyczki wynosić
będzie 20 tys. zł
Cykliczna
informacja
o
stanie
wdrażania programów operacyjnych
współfinansowanych
z
funduszy
strukturalnych UE

36. Realizacja przyjętych przez Radę
Ministrów prognoz wydatkowania
funduszy strukturalnych w 2006 r.
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37. Projekt

bip.msw ia.gov.pl
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KRM
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38.

Programu
ograniczania Program „Razem Bezpieczniej” stanowi realizację zapisów Programu
przestępczości i aspołecznych zachowań Działań Rządu pn. „Solidarne Państwo” w obszarze szeroko
program ramowy „Razem Bezpieczniej” rozumniej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Projekt ten jest
również zgodny z zaakceptowanymi przez Radę Ministrów
„Założeniami do opracowania strategii rozwoju kraju 2007-20015”,
których jednym z priorytetów jest Budowa zintegrowanej wspólnoty
sytemu bezpieczeństwa i zasad współpracy.
Program „Razem Bezpieczniej” jest jednocześnie formułą
kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia
zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia. Podstawowych założeniem Programu jest przekonanie
społeczeństwa do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego
partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Program „Razem Bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji
rządowej
i
samorządowej
oraz
partnerów
społecznych,
zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Głównymi celami Programu są :
wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce,
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski,
zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom
poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań
administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją
samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością
lokalną,
poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji
i innych służ działających rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Cele strategiczne Programu osiągane będą poprzez podejmowanie
kompleksowych działań w obszarach takich jak:
bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
przeciwdziałanie przemocy domowej,
bezpieczeństwo w szkole,
bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami,
dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę.
Strategia Rozwoju Transportu na lata Dokument jest niezbędny do określenia przeznaczenia środków
2007-2013
unijnych na lata 2007 – 2013 i do przeprowadzenia negocjacji z KE.
Średniookresowy dokument strategiczny w dziedzinie transportu
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39. Projekt uchwały Rady Ministrów w Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 150 mln EUR
sprawie
upoważnienia
Ministra
Finansów do podpisania umowy
finansowej pomiędzy EBI a RP
„Pożyczka Ramowa – Rehabilitacja
Dróg Priorytetowych II- B”

40. Projekt uchwały Rady Ministrów w

sprawie
upoważnienia
Ministra
Transportu do podpisania Umowy
Finansowej z EBI dot. kredytu
„Projekt budowy autostrad w Polsce”

zostanie zawarty celem finansowania rocznego programu utrzymania
i odnowy sieci dróg krajowych. Planowany do wypłaty na lata 20062007.
Upoważnia Ministra Finansów do podpisania Umowy Finansowej
pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym
Upoważnia Ministra Transportu do podpisania Umowy Finansowej
między Rzecząpospolitą Polską, Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 300 mln EUR
planowany do zaciągnięcia na podstawie Umowy Finansowej
pomiędzy
Rzecząpospolitą
Polską,
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego oraz EBI zostanie przeznaczony na sfinansowanie
inwestycji zawartych w Programie rzeczowo-finansowym dla
inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków
KFD

WRZESIEŃ
41. Rządowy program rozwoju edukacji na Program wynika z Programu Działań Rządu Premiera Kazimierza
obszarach wiejskich

42. Strategia Państwa dla Młodzieży na lata

2006-2012 - aktualizacja Strategii
Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012

43. Strategia

zarządzania
długiem
sektora finansów publicznych w
latach 2007-2009

Marcinkiewicza „Solidarne Państwo”. Celem programu jest rozwój
edukacji na wsi i obszarach wiejskich – podniesienie jakości i
poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich
Powstanie nowych przesłanek polityki europejskiej dla młodzieży
oraz przeprowadzenie badań i ocen zrealizowanych zadań Strategii
stworzyło konieczność aktualizacji priorytetów i wyznaczenia
nowych zadań państwa kierowanych do młodzieży.
Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia priorytetu związanego z
harmonizacją życia rodzinnego i zawodowego oraz zadań mających
na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu
społecznym, a tym samym kształtujących postawę aktywnego
patriotyzmu
– realizacja wymogu ustawy o finansach publicznych (art. 70),
– dokument opracowywany corocznie, akceptowany przez Radę Ministrów
i wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej przekazywany do
Sejmu;
– dokument określa cel i zadania zarządzania długiem publicznym w
horyzoncie 3 lat; zawiera prognozy kosztów obsługi długu, poziomu
długu i parametrów ryzyka oraz ocenę realizacji Strategii przyjętej rok
wcześniej
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44. Informacja o przebiegu wykonania Minister Finansów przedstawia komisji sejmowej właściwej do spraw
budżetu państwa za pierwsze półrocze budżetu i NIK informację w terminie do 10 września 2006 r.
2006 r.
/art. 159 ustawy o finansach publicznych/

45. Projekt uchwały Rady Ministrów w Zapewnienie

46.

47.

udziału Polski w realizacji wspólnej inicjatywy
sprawie udziału Polski w inicjatywie międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i
Partnerstwa w zakresie Ochrony Rozwoju, Europejski Banki Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwestycyjny
Środowiska w Obszarze Północnym
oraz Bank Światowy), państw donorów (w tym Rosji) oraz Komisji
Europejskiej mającej na celu rozwiązywanie problemów dotyczących
ochrony środowiska w północno-zachodniej Rosji oraz krajach
sąsiadujących.
Projekty finansowane z udziałem środków grantowych NDEP służą
zmniejszaniu zagrożenia ekologicznego w basenie Morza
Bałtyckiego, a zatem mają bezpośrednie znaczenie dla
bezpieczeństwa ekologicznego Polski
Projekt uchwały Rady Ministrów w Na podstawie Umowy Finansowej budżet państwa uzyska dostęp do
sprawie
upoważnienia
Ministra kredytu w wysokości 500 mln EUR, przeznaczonego na
Finansów do podpisania Umowy refinansowanie wydatków, poniesionych na zadania realizowane
Finansowej między Rzeczpospolitą przez resort nauki i szkolnictwa wyższego
Polską a Europejskim Bankiem
Inwestycyjny, dotyczącej kredytu w
równowartości 500 mln EUR na
współfinansowanie Projektu „Polska
– Projekt Promowania Nauki i
Technologii”
Założenia
systemu
zarządzania Opis przepływów finansowych dla programów współfinansowanych
finansowego dla Nowej Perspektywy ze środków strukturalnych pochodzących z budżetu UE
Finansowej (NPF) na lata 2007-2013

48. Strategia

dla
przemysłu Aktualizacja kierunków działania sektora do 2008 roku dotycząca
farmaceutycznego do roku 2008
wspierania firm farmaceutycznych w zakresie innowacyjności.

49. Strategia dla przemysłu lekkiego do Wypracowanie
2010 r.

kierunków działania sektora do 2010 roku,
dostosowanych do założeń polityki gospodarczej Rządu, w celu
podniesienia konkurencyjności przemysłu lekkiego
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50. „Restrukturyzacja górnictwa węgla Przygotowanie planu działania po 2006 roku
kamiennego w latach 2004 –2006 oraz
strategia na lata 2007 –2010”

51. Strategia

dla
przemysłu Aktualizacja celów działania i założonych wskaźników sektora. do
elektronicznego do 2010 r.
2010 roku. Dostosowanie Strategii do założeń polityki gospodarczej
Rządu
w
celu
podniesienia
konkurencyjności
przemysłu
elektronicznego

52. Program Restrukturyzacja i rozwój Aktualizacja Programu „Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i

hutnictwa żelaza i stali w Polsce do stali w Polsce do 2006 r.”, po uprzedniej akceptacji przez KE
2006 r.
zaproponowanych zmian do indywidualnych biznesplanów hut
objętych Programem i zatwierdzeniem tych planów przez MG

53. Informacja dot. realizacji Strategii Umożliwienie systematycznej oceny przez RM przebiegu realizacji
dla przemysłu farmaceutycznego w Strategii.
Polsce do 2008 r.

54. Monitorowanie

55.

56.

przebiegu
restrukturyzacji
górnictwa
węgla
kamiennego.
Opracowywanie informacji dla Rady
Ministrów o przebiegu restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego.
Dokument
Implementacyjny
Krajowego Programu Reform na lata
2005-2008
na
rzecz
realizacji
Strategii Lizbońskiej (DI)

Umożliwienie systematycznej oceny przez RM przebiegu realizacji
Programu

DI jest odpowiedzią Rządu RP na zalecenia i uwagi Komisji
Europejskiej zawarte w Raporcie Rocznym KE (COM 2006, 30 część
II polska). Celem dokumentu jest wskazanie sposobu wdrażania
reform ujętych w KPR, terminów ich wdrażania oraz instytucji
odpowiedzialnych za wdrażanie, jak również wskaźników
mierzących stopień realizacji działań oraz środki finansowe
niezbędne do ich wdrożenia
Raport
o
postępach
realizacji Przygotowanie raportów rocznych z wdrażania krajowych programów
Krajowego Programu Reform na lata reform wynika z postanowień Rady UE w sprawie odnowionej
2005-2008
na
rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej
Strategii Lizbońskiej
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57. Kierunki zwiększania innowacyjności Konieczność opracowania tego dokumentu wynika z programu Rządu
gospodarki na lata 2007-2013

58. „Strategia rozwoju turystyki na lata
2007-2013”

59. Aktualizacja Wieloletniego Programu

Rządowego
na
lata
2000-2008
“Kwaśny papier. Ratowanie w skali
masowej
zagrożonych
polskich
zasobów
bibliotecznych
i
archiwalnych.”

Kazimierza Marcinkiewicza „Solidarne Państwo”.
Dokument wyznacza ramy wspierania działalności innowacyjnej w
latach 2007-2013. Będzie on realizowany przez Programy
Operacyjne na lata 2007-2013. Strategiczny cel polityki
innowacyjnej Polski określony w „Kierunkach zwiększania
innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013” zdefiniowany jest
jako: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania
gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych,
lepszych miejsc pracy
Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013 stanowić będzie
koncepcję modernizacji polskiej turystyki. Proponowane cele i
priorytety będą sprzyjać budowaniu silnych podstaw gospodarki
turystycznej, zwiększającej swój udział w gospodarce narodowej.
W skali makroekonomicznej realizacja Strategii wyraźnie wpisuje się
w realizację celów strategicznych UE, określonych w Strategii
Lizbońskiej, a także celów
rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski, określonych w Narodowej Strategii Spójności na lata 20072013, a mianowicie: utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego
wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i
przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia, a także podniesienie
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
Przyczyny aktualizacji:
– niepełne i nierytmiczne finansowanie, które spowodowało
opóźnienia w realizacji WPR
– zmiany organizacyjne wśród podmiotów wykonujących zadania
Programu (podległość Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)
– wypełnienie postulatów wystąpienia pokontrolnego NIK (2005).
Głównym celem WPR „Kwaśny papier...” jest masowe odkwaszanie
zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych z XIX i XX w. oraz
mikrofilmowanie
zagrożonych
dokumentów
w
archiwach
państwowych. Proces ratowania zbiorów został rozpoczęty, jednakże
trudności związane z finansowaniem spowodowały konieczność
wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo–finansowego
Programu, polegających na racjonalizacji wydatków w latach 20062008 oraz skorygowaniu możliwych do wykonania zadań
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60. Uzupełnienie

„Raportu
obronności RP w 2005 r.”

61.

62.

o

stanie Podstawą opracowania ww. dokumentu jest § 12 ust. 1 pkt 6
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.
Głównym celem „Raportu...” jest przedstawienie stanu przygotowań
obronnych w państwie za określony rok oraz wniosków i
zasadniczych kierunków doskonalenia systemu obronnego państwa
na kolejny okres planistyczny
Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny Dokument przedstawia stan bezpieczeństwa i higieny pracy w
pracy w 2005 roku
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. Materiał zawiera
również wnioski, których realizacja powinna wpłynąć na poprawę
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
Cykliczna
informacja
o
stanie
wdrażania programów operacyjnych
współfinansowanych
z
funduszy
strukturalnych UE

63. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Strategiczne
Odniesienia na lata 2007-2013

Planowanie wydatkowania środków finansowych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2013
Celem przedkładanego projektu jest wzrost zatrudnienia i spójności
społecznej w kraju

64. Narodowe

65.

66.

Ramy Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to dokument strategiczny,
określający priorytety i obszary wykorzystywania oraz systemu
wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata
2007-13
Projekt
Programu
Operacyjnego Realizacja priorytetów zawartych w Programie Operacyjnym
„Zrównoważony
rozwój
sektora „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach 2007-2013’’
obszarów rybackich w latach 20072013”
Informacja o stanie lasów w 2005 r.
Podstawą prawną przygotowania dokumentu jest art. 52 ust. 2 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Coroczna informacja o stanie lasów wszystkich form własności w
Polsce
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zadań

MŚ

KRM

www.mos.g
ov.pl

z
przebiegu Obowiązek opracowywania informacji o przebiegu restrukturyzacji
restrukturyzacji
publicznych publicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej
wynika
z
zakładów opieki zdrowotnej
art. 32 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej

MZ

KRM

w ww.mz.
go v.pl

MB

KRM

bip. mt ib.gov.pl

MF

KRM

bip. mf .gov.pl

MF

KRM

bip.mf.gov. pl

MF

KRM

bip.mf.go v.pl

67. Informacja o realizacji w 2005 r. Podstawą prawną przygotowania dokumentu jest art. 52 ust. 2 ustawy
Krajowego
lesistości

programu

zwiększania z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Coroczna informacja na temat przebiegu realizacji
wynikających z Krajowego programu zwiększania lesistości

68. Informacja

PAŹDZIERNIK
69. Raport o stanie zagospodarowania Celem
przestrzennego kraju

70. Analiza

kształtowania
się
przeciętnych
wynagrodzeń
u
przedsiębiorców w II kwartale2006 r.
i za I półrocze 2006 r.

71. Projekt uchwały Rady Ministrów dot.

72.

Raportu jest dostarczenie informacji i interpretacji
zróżnicowań
stanu
zagospodarowania
przestrzennego
ukształtowanego w Polsce. Zakłada się, że informacje i wiedza tego
rodzaju potrzebna jest do świadomego kształtowania przestrzeni
zgodnie z interesami społeczeństwa, przeciwdziałania tendencjom
negatywnym oraz zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego
kraju w przyszłości.
/art. 46 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717)/
Ministerstwo Finansów sporządza kwartalne informacje o ocenie
funkcjonowania ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o
zmianie niektórych ustaw w formie analizy kształtowania się
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców i przedstawia je Radzie
Ministrów wraz z wnioskami dyscyplinującymi kierownictwa
podmiotów gospodarczych, po uprzednim rozpatrzeniu dokumentu
przez Komitet Rady Ministrów
Uchwała wyrażająca zgodę na podpisanie umowy

podpisania Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Federacyjnej Republiki Brazylii o
współpracy i wzajemnej pomocy w
sprawach celnych
Projekt uchwały Rady Ministrów dot. Uchwała wyrażająca zgodę na podpisanie umowy
podpisania Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Islamskiej
Republiki
Iranu
o
współpracy i wzajemnej pomocy
administracyjnej w sprawach celnych
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76.

77.

Pomoc

Techniczna Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 został przyjęty
kierunkowo. Program został skierowany do konsultacji społecznych i
przewidziany jest do ponownego rozpatrzenia przez Komitet Rady
Ministrów
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem
strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym
bazę odniesienia dla innych strategii i programów rządowych, jaki i
opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. SRK jest
podstawową przesłanką dla Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów
Wiejskich i Strategii Rozwoju Rybołówstwa oraz wynikających z
nich programów operacyjnych
16
Regionalnych
Programów 16 RPO wynika z zapisów Narodowych Strategicznych Ram
Operacyjnych – projekt ostateczny
Odniesienia 2007-2013

78. Program Operacyjny Rozwój Polski PO RPW wynika z zapisów Narodowych Strategicznych Ram
Wschodniej – projekt ostateczny

informacja
o
stanie
wdrażania programów operacyjnych
współfinansowanych
z
funduszy
strukturalnych UE

Odniesienia 2007-2013

79. Cykliczna

www.mrr. go
v.pl

MRiRW

75. Wstępna wersja projektu Programu Decyzją Rady Ministrów w dniu 31 maja 2006 r. projekt Programu
Operacyjnego
2007-2013.

bip.minrol.g
ov.pl

74.

sprawie
ustanowienia
programu pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a b. Ministrem Nauki i
wieloletniego na rzecz Warszawskiego Informatyzacji w sprawie utworzenia WPT.
Parku Technologicznego (WPT)
Stworzenie warunków do wykorzystania, transferu i komercjalizacji
wyników badań i wynalazków w obszarze zaawansowanych
technologii poprzez WPT
Projekt
Krajowego
Programu Kompleksowy rozwój obszarów wiejskich uwzględniający działania
Rozwoju Wsi
podejmowane w regionach oraz w resortach, z wykorzystaniem
wszystkich możliwych środków wsparcia, w tym pochodzących z
funduszy UE

bip.mnisw.g ov.
pl

73. Projekt uchwały Rady Ministrów w Konsekwencja porozumienia zawartego w dniu 22 sierpnia 2005 r.

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MRR

KRM

bip.m rr.gov.
pl

MRR

KRM

h ttp://bip.mrr.gov.pl/p
rogramy+operacyjne+
2007 -2013/

MRR

KRM

www.mrr .go
v.pl

KRM

www. bi.msp.gov.pl

KRM

www.bip.
msp.gov.
pl

80. Program Operacyjny Innowacyjna Określa ramy interwencji środków publicznych na lata 2007-2013
Gospodarka, 2007-2013

81. Program Operacyjny „Infrastruktura Planowanie środków unijnych na 2007-2013
i Środowisko”

– Wstępna wersja PO „Infrastruktura i Środowisko” została
zarekomendowana Radzie Ministrów przez Komitet Rady Ministrów,
– W październiku br. po konsultacjach społecznych, ocenie ex-ante
oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projekt
zostanie skierowany na Komitet Rady Ministrów,
– Konieczność przekazania dokumentu w celu rozpoczęcia negocjacji
z KE

82. Informacja o stanie realizacji zadań
przewidzianych
w
Programie
naprawczym
zwiększającym
absorpcję funduszy strukturalnych w
ramach NPR 2004-2006

Dokument określa kierunkowe zamierzenia Rządu w zakresie prywatyzacji
majątku państwowego, warunki i środki realizacji tych zamierzeń oraz
przychody z tytułu prywatyzacji.
Obowiązek opracowywania Kierunków prywatyzacji wynika z:
– ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa (art. 2, pkt 2),
– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (art.
124).
Koncepcja utworzenia Polskiej Grupy Konsolidacja podmiotów branży spirytusowej znajdujących się w
Spirytusowej
nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa, w celu wzmocnienia
konkurencyjności państwowych podmiotów branży spirytusowej dla
przeprowadzenia efektywnego procesu prywatyzacji

83. Kierunki

prywatyzacji
Skarbu Państwa w 2007 r.

84.

majątku

MSP

MSP

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MSWiA

KRM

bip. ms wia.gov.pl

MSWiA

KRM

bip.mswia. gov.
pl

MSZ

KRM

w ww.msz. gov.p l

MSZ

KRM

www
.msz.
gov.
pl

MT

KRM

www.
mtib. g
ov.pl

MT

KRM

www.mtib.gov .pl

85. Projekt uchwały Rady Ministrów w Realizacja protokołu ustaleń nr 37/2005 posiedzenia Rady Ministrów

86.

87.

88.

sprawie podpisania umowy:
–
pożyczki
między
RP
a
Międzynarodowym
Bankiem
Odbudowy i Rozwoju na częściowe
finansowanie
„Projektu
ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki
Odry,
– kredytu między RP a Bankiem
Rozwoju Rady Europy na częściowe
finansowanie
„Projektu
ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki
Odry”
Oświęcimski Strategiczny Program
Rządowy

(pkt 19) w dniu 20 września 2005 r.
Pozyskanie środków kredytowych z międzynarodowych instytucji
finansowych na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu rzeki Odry”. Głównym celem tego projektu jest poprawa i
modernizacja infrastruktury w celu ochrony dużej części dorzecza
Odry (około 2,5 mln ludzi) przed wielkimi powodziami i
spowodowanymi przez nie stratami w mieniu oraz zdolnościach
produkcyjnych

OSPR jest szczególnym programem, w którym Rząd RP zobowiązał
się pomóc samorządom lokalnym Ziemi Oświęcimskiej m.in.
zapewnić należną cześć miejscu upamiętniającemu masową zagładę
Żydów oraz męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów,
uporządkować i podnieść estetykę strefy wokół byłego obozu zagłady
i innych miejsc martyrologii
Strategia pomocy zagranicznej RP na Przedłożenie nowej strategii działań pomocowych RP wynika przede
lata 2007 – 2013
wszystkim z rozszerzenia ich zakresu o działania w dziedzinie
wspierania demokracji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praw
człowieka i wolnych mediów, głównie w krajach Europy Wschodniej,
a także z ewolucji międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie i z
ustaleń podejmowanych na forum UE.
Strategia określa główne cele, założenia i kierunki polskiej polityki
zagranicznej w latach 2007-2013
Informacja nt. odbudowy stosunków i
współpracy polsko-irackiej

89. Polityka Transportowa Państwa do Rząd został zobowiązany do przygotowania Polityki Transportowej
2020 r.

90.

Państwa uchwałą Sejmu RP.
Długookresowy dokument strategiczny w dziedzinie transportu
Uchwała RM zatwierdzająca Program Art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym
rzeczowo-finansowy
wykorzystania nakłada na Radę Ministrów obowiązek zatwierdzenia Programu
środków Funduszu Kolejowego na rzeczowo-finansowego
wykorzystania
środków
Funduszu
lata 2007-2012
Kolejowego.
Określenie na lata 2007-2012 zakresu rzeczowego oraz finansowego
zadań przewidzianych do dofinansowania ze środków Funduszu
Kolejowego

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MEN

KRM

http://www.men.gov.pl

MF

KERM

bip.mf. gov.p l

MF

KRM

bip.mf.gov.p
l

LISTOPAD
91. Rządowy program „Wspierania rozwoju Program jest reakcją na utrwalony niż demograficzny. W takiej
i edukacji małego dziecka”

92.

Program
Konwergencji
Aktualizacja 2006

sytuacji nie można pozwolić na zaniedbanie rozwoju dużej populacji
dzieci, tak jak dzieje się to dotychczas (np. program PISA pokazuje,
że znaczna część młodzieży w Polsce jest zaniedbana edukacyjnie).
Realizacja programu umożliwi wieloresortowe podejście do
wspierania rozwoju najmłodszych dzieci, w tym rozwoju
edukacyjnego. Dotychczas w Polsce problematykę tę sprowadza się
jedynie
do
wychowania przedszkolnego,
a ostatnio
do
upowszechnienia alternatywnych form wychowania przedszkolnego.
Tym samym pomija się najintensywniejszy okres rozwoju
edukacyjnego dzieci w wieku 0-3 lat. Pomija się wpływ na rozwój
najmłodszych dzieci przez intensywniejsze poradnictwo rodzinne i
edukację ustawiczną rodziców jako pierwszych nauczycieli dzieci w
wieku 0-3 (5) lat. Program można traktować jako uzupełnienie
działań na rzecz upowszechnienia wychowania przedszkolnego
– Program Konwergencji i jego coroczne aktualizacje są przygotowane
zgodnie z wymogiem Paktu Stabilności i Wzrostu, jako instrument
wielostronnego nadzoru budżetowego i koordynacji polityk
gospodarczych państw członkowskich UE. Program ukazuje
trzyletnią perspektywę rozwoju gospodarczego kraju (w tym przede
wszystkim prognozę finansów sektora instytucji rządowych i
samorządowych).
Polska jest zobowiązana przekazać Komisji Europejskiej
aktualizację Programu Konwergencji do 1 grudnia danego roku

93. Uchwała w sprawie uregulowania Potrzeba
kwestii finansowych związanych z
członkostwem
Rzeczypospolitej
Polskiej
w
Międzynarodowym
Funduszu Walutowym

uregulowania kwestii finansowych związanych z
członkostwem Polski w MFW – ewentualnego zwrócenia udziału
członkowskiego, który został wpłacony przez NBP; określenie kto
będzie miał prawo do środków finansowych wpłaconych do MFW na
wypadek wystąpienia bądź likwidacji MFW

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MG

KERM

www.mgip.gov.pl

MG

KRM

www.m gi p.gov.pl

MON

KRM

www.biuletyn.m on.gov.pl

94. Wieloletni

Program

promocji W programie zapisane zostaną rozwiązania zmierzające do
promowania biokomponentów i biopaliw na polskim rynku, które
dotyczyć będą takich obszarów, jak: identyfikacja i sposoby
usuwania barier w rozwoju rynku biopaliw i biokomponentów,
system podatkowy, wsparcie inwestycyjne, badania i rozwój nowych
technologii.
Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest:
osiągnięcie celu wyznaczonego w dyrektywie 2003/30/WE, tj.
5,75% udziału biokomponentów w rynku paliw zużywanych w
transporcie w 2010 r.,
opłacalność ekonomiczna prowadzenia działalności w zakresie
wytwarzania surowców do produkcji biokomponentów,
produkcji biokomponentów i biopaliw, a także opłacalność
używania biopaliw przez końcowych użytkowników,
aktywizacja zawodowa obszarów wiejskich stymulowana
wykorzystywaniem
do
produkcji
paliw
i
biopaliw
biokomponentów wytworzonych w Polsce,
poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa,
ograniczenie zanieczyszczeń środowiska poprzez zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych
Strategia
przekształceń Dokument określi działania, które stworzą warunki umożliwiające
strukturalnych
przemysłowego realizację przez krajowy przemysł obronny stawianych przed
potencjału obronnego w latach 2006- sektorem zadań, wynikających ze Strategii bezpieczeństwa
2010
narodowego RP w warunkach członkostwa Polski w UE.
Projekt Strategii określa działania w zakresie:
- konsolidacji sektora obronnego,
- mechanizmów wspomagających funkcjonowanie sektora,
- zmian organizacyjnych w administracji
Program
Pozamilitarnych Podstawą opracowania ww. dokumentu jest § 9 ust. 1 pkt 1
Przygotowań Obronnych RP w latach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie
2007-2012
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w
ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego. Dokument sporządzany
jest co dwa lata na sześcioletni okres planistyczny.
Program zawiera przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe do realizacji
w czasie pokoju, w celu przygotowania organów administracji
rządowej i organów samorządu terytorialnego do wykonywania zadań
obronnych własnych oraz realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i
wojsk sojuszniczych, a także systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym – w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny
biopaliw

95.

96.

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MON

KRM

www.biuletyn.mon.gov.pl

MON

KRM

www.
biulet
yn.mo
n.g ov.
pl

MPiPS

KRM

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

MRiRW

KERM/KRM

ww w.min
rol.gov.pl

97. Strategiczna

Gra
Obronna Podstawą przeprowadzenia ww. gry jest Protokół ustaleń Nr 52/2004 z
„KIEROWNICTWO – 2006”
posiedzenia Rady Ministrów pod nazwą Strategiczna Gra Obronna
„KIEROWNICTWO 2004” w dniu 9 grudnia 2004 r., w którym Rada
Ministrów zobowiązała Ministra Obrony Narodowej do przygotowania i
przeprowadzenia
Strategicznej
Gry
Obronnej
(SGO)
„KIEROWNICTWO 2006”,
ukierunkowanej
na
problematykę
programowania przygotowań obronnych.
Podczas SGO omówione i rozpatrzone zostaną, przy udziale najwyższych
władz państwowych, trzy dokumenty planistyczne:
– Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2007-2012,
– Program Doskonalenia Obrony Cywilnej w latach 2007-2012,
– Program Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012
98. Plan finansowy Agencji Mienia Podstawą sporządzenia planu jest z art. 14 ustawy z dnia 30 maja
Wojskowego na 2007 r.
1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu
Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego
Rządowy
Program
–
Fundusz
Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO),
99.
Inicjatyw Obywatelskich
planowany jako trzyletnie przedsięwzięcie, powstał w celu pobudzania oraz
wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji
pozarządowych (Uchwała Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Jego
funkcjonowanie ma charakter komplementarny w stosunku do już
istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. W odniesieniu do celów,
priorytetów oraz kierunków działań Program FIO jest zgodny z Programem
Działania Rządu „Solidarne Państwo”. Jest także dokumentem sprzężonym
z treścią najistotniejszych rozwiązań programowych o charakterze
strategicznym, w tym Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013,
tworzonego na jej podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013 oraz powstałej w partnerstwie publiczno-społecznym
Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Ponieważ Program FIO jest przewidziany jako jedno ze źródeł
współfinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, konieczne jest stworzenie nowej jego
formuły w odniesieniu do struktury i wielkości środków, adekwatnej
do systemu finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
perspektywie finansowej 2007-2013
100 Projekt Programu Wieloletniego Program określi zakres danych rybackich podlegających badaniu, sposób
zbierania danych rybackich na lata ich zbierania oraz opracowywania, zgodnie z wymogami UE, tak aby
.
2007-2013.
zapewnić poprawność danych, a także wymagany sposób oraz metodologię
ich przetwarzania

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MRR

KERM

www.mrr
.gov.pl

MRR

KRM

w ww.
mrr.g
ov.pl

MT

KRM

www.
mtib.g
ov.pl

MG

KRM

www.mgip.gov.
pl

MG

KRM

ww
w.m
gip.
gov.
pl

MG

KRM

ww
w.m
gip.
gov
.pl

MPiPS

KRM/KERM

http:// www .mps.gov.p
l./bip/

MPiPS

KRM

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

101 Cykliczna informacja o stanie
wdrażania programów operacyjnych
.

współfinansowanych
z
funduszy
strukturalnych UE
102 Realizacja przyjętych przez Radę
Ministrów prognoz wydatkowania
.
funduszy strukturalnych w 2006 r.
103 Informacja o barierach rozwoju sektora Eliminacja barier rozwoju sektora transportu drogowego.
transportu drogowego
Przegląd istniejących rozwiązań regulujących zasady dostępu do
.
rynku oraz zasady i warunki wykonywania transportu drogowego

GRUDZIEŃ
104 Nowelizacja „Programu polityki w Na posiedzeniu RM w dniu 5 maja br. przyjęty został Raport z
zakresie pomocy publicznej na lata przebiegu realizacji „Programu polityki w zakresie pomocy
.
2005-2010”

105
.
106
.
107
.

Założenia do „Strategii
gospodarczej polskiej”
„Strategia
polskiej”

promocji

Krajowy Plan Działań
Zatrudnienia na 2007 rok

publicznej na lata 2005-2010” w roku 2005. W Raporcie
uwzględniony został wniosek, zgodnie z którym Minister Gospodarki
został zobowiązany do podjęcia w porozumieniu z Prezesem UOKiK
prac nad weryfikacją i zmianą „Programu polityki ...”
Promocji Przygotowanie koncepcji Strategii

gospodarki Dokument kierunkowy w zakresie promocji gospodarki
na

rzecz Wykonanie art. 3 ust. 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.
Operacjonalizacja, w wymiarze rocznym, działań Krajowego
Programu Reform na lata 2005-2008
Analiza
propozycji
rozwiązań
Materiał analityczny zawierający propozycje systemowe organizacji
108
systemu
organizacji
wypłaty
wypłat świadczeń ze środków gromadzonych w otwartych
.
świadczeń ze środków gromadzonych funduszach emerytalnych.
w
otwartych
funduszach W 2009 r. pierwsi członkowie OFE będą uprawnieni do przejścia na
emerytalnych
emeryturę. W związku z tym należy opracować regulację prawną
umożliwiającą to

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MRR

KRM

w ww.mrr.go
v.pl/polit yk
a_regionaln
a/

MRR

KRM

www.mrr.go
v.p l/polityk
a_regionaln
a/

MRR

KERM

www.mrr .go
v.pl

MRR

KRM

www.m rr.gov.p
l

MSP

KRM

www.bip.msp.
gov. pl

Minister
Sportu

KRM

www.
msp or
t.gov.
pl

rozwoju
społeczno- Wynika z programu Rządu Premiera Marcinkiewicza – Solidarne
109 Strategia
gospodarczego
Polski
Wschodniej
do Państwo
.
roku 2020

110 Raport o polityce regionalnej (drugie Raport przedstawi trendy i wyzwania w rozwoju regionalnym,
wydanie)
realizację polityki regionalnej i jej efekty w okresie 2001-06
.

111 Cykliczna informacja o stanie
wdrażania programów operacyjnych
.
współfinansowanych
strukturalnych UE

z

funduszy

112 Informacja o stanie realizacji zadań
przewidzianych
w
Programie
.

naprawczym
zwiększającym
absorpcję
funduszy strukturalnych w ramach
NPR 2004-2006
113 Strategia prywatyzacji i projekcja
udziału sektora państwowego w
.
Polsce na tle rozwiązań w wybranych
państwach
członkowskich
Unii
Europejskiej

114 Ocena realizacji i propozycje zmian
dokumentu „Strategia rozwoju sportu
.
w Polsce do 2012 – cele i zadania”

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

Lp.

Tytuł

Istota dokumentu

Wnioskodawca

Rekomendacja

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

MŚ

KRM

www .mos.gov.pl/bip/

MŚ

KRM

www.mos.gov.pl

MT

KERM

www.mtib.g
o v.pl

MT

KRM

www.mtib.g
ov.pl

MT/MRR

KRM

www.mtib.gov.pl

„Krajowego
115 Projekt
gospodarki
odpadami
2010”
.

planu Dokument jest aktualizacją Krajowego planu gospodarki odpadami,
przyjętego Uchwałą Nr 219 RM z dnia 29 października 2002 r. (M. P.
Nr 11, poz. 159), który zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) powinien być
aktualizowany nie rzadziej niż co 4 lata
Rozwiązania
planowane
w projekcie mają na celu zapewnienie zintegrowanej gospodarki
odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska,
uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania
ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.
Przyjęte w krajowym planie gospodarki odpadami zadania znajdą
następnie swoje odzwierciedlenie w aktualizacjach planów
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych

116 Informacja nt. przebiegu realizacji Kontynuacja programu wykupów
wykupów gruntów w Kampinoskim Kampinoskim Parku Narodowym
.
Parku Narodowym w latach 19962005, zgodnie z protokołem ustaleń nr
1/96 z posiedzenia Rady Ministrów w
dniu 3 stycznia 1996 roku

117 Narodowy plan wdrażania ERTMS
.

gruntów

prywatnych

w

W dniu 3 stycznia 1996 Rada Ministrów w swoim postanowieniu
uznała za zasadne kontynuowanie w latach 1996-2005 wykupów
gruntów w ramach Uchwały Rady Ministrów nr 139/75 z 1975 r.
Zakończony w 2005 roku etap wykupów nie spowodował przejęcia
przez Kampinoski Park Narodowy wszystkich gruntów objętych
programem. Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze Parku
niezbędne jest wykupienie wytypowanych w Programie gruntów
Opracowanie narodowego planu wdrażania ERTMS jest istotne z
finansowego punktu widzenia, gdyż projekty inwestycyjne
współfinansowane ze środków UE w wysokości powyżej 30% muszą
zawierać komponent interoperacyjności

118 Program rozwoju sieci lotnisk i Realizacja delegacji ustawowej (art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo
lotniczych urządzeń naziemnych
lotnicze).
.
Dokument będzie zawierał koncepcję rozwoju infrastruktury lotniczej
w kraju jako elementu jego sieci transportowej w powiązaniu z
infrastrukturą drogową i kolejową
Program
wykorzystania
środków
Przygotowanie programu jest wypełnieniem zadania Ministra
119
funduszy
europejskich
w
latach
2007Transportu zawartego w Harmonogramie 100 dni realizacji celów
.
2013
na
rozwój
infrastruktury zapisanych w Programie Działania Rządu „Solidarne Państwo”.
lotniczej
W powiązaniu z Programem Operacyjnym – Infrastruktura i
Środowisko oraz 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi
program stanowić będzie postawę ubiegania się i wykorzystania
środków pomocowych UE na rozwój infrastruktury lotniczej
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